
1943.
106:e årgången.

Häfte N:r 3
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Meddelande från Kungl. Örlogsmanna:: 
sällskapet nr 1/43. 

Orclinoric sommanlräde elen 13 janucrri 1943. 

:Väruarcmc/e: 12 h eders- och arbetande ledamöter. 

Vid samman trädel förekom bl. a. följande. 
l. Beslöts all av ledamoten Agrcn m. fl. ingivet förslag till 

'ä iidring a v s lndgarna avseende en utökning av antalet arbe
tande ledamöter, varöver Beredningsutskottet avgivet skriftligt 
11lli'ltande, skulle tagas upp lill behandling jämligt stadgm-nas 
§ -13 vid ordinari e sammanträde insttmdande februm·i månad. 

2. ~Valdes sta lsrådet och chefen för försvarsdepartementet 
Per Ecluin Skölcl till hedersledamoL 

3. Valdes ledamolen Johansson till föredragande för i"tr 
19-1-1 i vetensl,apsgrenen minsäsende med ledamoten P. I. Lmcl
.slröm som supplcanl. 

4. Föredrog ledamolen Sah lin delar av ingiYen {trsbcrät
telse i velenskapsgren en torpedyiisende. 

Karlshona den 12 mars 19-13. 

1'idsk1"ift i Sjöv,1sendet. 

B. Ramel. 
Seokrcte-rarc . 

10 



- 142-

Meddelande från Kungl. Örlogsmanna= 

sällskapet nr 2 l 43. 

Ord inarie samnwnlräcle elen 3 februari 1943. 

~Yärvamnc/c: 17 heders- och arbe tande ledamöter. 

Yid sammanträdet förekom bl. a. följande. 

l. Jämlikt heslut vid Sällskkapels ordinarie sammaniri de 

den 13 januari 1943 behandlades av ledamolen .4g ren m. fl. 

ingivet förslag till ändring av stadgarna gående ut p[t all an

talet i tjänst vid marinen varande arbetande ledamöter ökas 

frå n nuvarande 75 till 120, varö,ver 13eredningsulskollet ingiYet 

skriftligt utlåtande med förslag. Efter ingående diskussion be

slöt Sällskapet jämlikt stadgarnas § 43 att till vilande anlaga 

Beredningsutskottets förslag till stadgeändring i avsikt al l a n~ 

talet i tjänst vid marinen varande arbetande ledamöter ej må 

ÖYersliga elt hundra. Arendet utsattes till slutbehandling vid 

Sällslwpets ordinarie sammanträde onsdagen den 7 instundande 

april. 
2. Föredrog ledamoten Agren av ledamolen Berthelsson 

ingivet anförande jämlikt stadgarnas § 31 ÖYer i1mnet >> Övcrsild 

över Sjökriget 1942>>. 

Karlskrona den 12 mars 1913. 
B. Ramel. 
Sckrcterarc 

- 1~3-

Meddelande från Kungl. Orlogsmanna= 

sällskapet nr 3;43. 

Ordinarie sammonlräcle elen 3 mars 1943. 

Närvarande: 13 heders- och arbetande ledamöter. 

\ "id sammanträdet förekom bl. a. följande. 

l. Yaldes ledamoten Galm till föredragande för år 19H i 

Ye tensl,apsgrencn nayigalion och sjöfart med ledamoten Ramel 

som suppleant. 

2 . . Ef t c~· föredragning av reYisiousbcri1Hclser beYiljadcs an

:ntrsfnhet aL scheteraren och bihiiolekarien för råkenskaps

are t 1942. 

. . 3. Föredrog ledamolen Thcnnacnius aY ledamolen Galm 

111g1Yen [trshcr ~Hlclse i navi g:tlion och sjöf.:1rt. 

Karl skrona den 12 m ars 1913. 

B. Ramel. 
Sckrctcrarc. 
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Sjökriget januari-februari 1943. 

7\y[trsdagen 19-l~l ingiugo unclcrr~t llclscr om en sjösu·id ' id 

Björnön i Norm Islwuel , cl itr Lysl.;a Ö\erYallcnsfarlyg fr~111 h :tser 

i :\'ordnorgc g~tlt till anfallmol en LillRyssland deslinerad ko n

YOj lasl~d med krigsmaterieL 

>-\.miralilelels och tyska högkmrlerels rapporler äro :--u m 

Yanligt delvis mots tridiga, men samm~nslällda får man följ an de 

11ngefärliga uppfattning om stridens förlopp. Den brit t iska 

konvojen, som skydelades ~v bL a . kryssare och jagare u p p

täcktes ay tyska ub[ttar på obsenationsljänst i Norra IshaYcL 

UM Larna gi ngo till anfall oc:h torpederade enligt tyska uppgif lcr 

fyra ~mgarc. Ledda av spaningsrapporterna fdtn dc kännings

h~tllancle ubå tarna lyckades en tysk styrJ.;a, hL a. omfall an dc 

pansarskeppet Li.rtzow och jagare, Ht hmLakl med J.;onvo jCll. 

Under hahmörker O<'h snöstorm utspelades en Ilcra timJ tlU r'> 

strid mellan dc tyska stridskrafterna och det brittiska n~trsky d

clct, yarunder den brittiska jagaren Achales sänkles och On~;lo \\· 

J i ck skador. Sedan en synbarligen som f j Ltrrsl.;ydd opcrer::mdc 

h~·ssarslyrka ingripit, avbröto tysl.;arna s triden. En aY dc 

tyska jagarna sänktes. Inlel flyg ingrep på nagondcra si drt ll· 

Enligt brilliska uppgifter anbndc lransporlfarlygen ulan iör

luslcr eller skador till nordryska hamnar. T.Yskarna an ga YO· 

alt flera aY molst:\nd ::mns kryssare, jagare och hanclelsfa rt.'·g 

skadades aY arlillcriclcl. 
Den tv~ka .nnf8.llsycrksamhelcn mot den norra Lillfar t ~Y ii ·· 

gen till R;sslancl itr L_vpi<>l;: för Yäxeherl;:an mellan olika str ids-
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];raHcr under olika bclysningsförhallandcn. Under r:1rl.andc ~ 1 rs
tid h~irsk::n· polarmorkrcl pa clcs~a breeldgrader och inskr~inkcr 

n1·gcts .anfallsmöjlighe ler. ÖYevallensfarlygen f;\ då genomföra 

aJ~fa llsoperalionema, med:ln flyg och ub:tlar huvudskaligen ar

bela under detljusa sommarhah{neL ALL ctl 1lc1'Lal raider med 

!Yska hyssar- och jagadörhand äg l rum 1 dessa fanallen har 

];t ll111al utEisas 8.\' Jlcra rarpol'lcr, och m~"tng~t a\' dc :n han

dclsfar lyg, som Yicl ~1rsskifle l rapporletades sänk ta a1· de 1\·sl.;a 

örervallensfa l'lygcn Yid m{maclslanga strider uneler senare. dc

len aY 19-!2, ha sitkcn ing[tll i IshaYskonyojcrna. Det Ltr yäl 

knappast anses s:t:->om n{tgon Lillf!illighcl, all striderna om till

farts\' itgarna lill Ryssland hlossal upp sa tlllidi gt som Yinler

offensiYen p:\ ostiron len lJörjat uln·c].;Ja sin fulla styrka. Awn 

dessa, som man slwlle lycka rena lanlkrigsoperalioncr, sam

manhänga intimt med kllnpcn om sjöviigam a. 

Denn:l kalllp h ar för önigt ]JJiigla L dc lva första m~1nadcr .. 

nas s jökrig pa dc olika »sjöf ronlcrna». Det tyska ubåtskriaels 

skii.rpning lur kanske tyd ligast markerals genom chefsbytet p:\ 

den tyska marinens högsta post, där chefen för eld tyska ulJhls

vapne t med hilwhMl andc av c!cnn::1. befallning cfle!lritll stor 

amiral R2.eder. Del lysk:t uhåtshigel har tidi gare i lmYudsak 

Yari t riklat mol Slorbrilann iens Iörsörj n mg. I det nu1·amndc 

litge t ha dc tyska ub[tlama E1tt en mera direkt milili1r uppgift. 

De t gäller dels att hcl.;ämpa förslitrknings- och unclcrld.llslran

sponerna till fronterna i Afrika och 1\yssland, dels a lt i1s lad

k?nu11a tonnagebrist Jör dc allierade. s01;1 omöjliggör öYcrskcpp

l1Jng och und erh:"tll av en andra front. Det har icke heller 
~akna ts ut·t l d I ' ·1· d ·l l l · · · 
l ' .· a an en r:m aJ 1era SI C a, smn 'arl f!JYIL Yld han-
c e L' 

a[ ~1 ' aLL det lysLa ub:\Lskrigel utgör det s lörs ta hotet mot dc 

' herade i llltYaranclc Hi ge. Del l v ska ub{t tshesl~mdel Iorl sö l ter 
a l[ .. . . , . 
~I vaxa lrols dc mest in lensiYa motalgiirclcr Iran allierad sid a 
· ot111ccll 1 . . . , . .. .. . . ~ . , .. . · 

en 1a 1. undct 19-!.l s~usL I!L tagrt sd.;lc pa hekampnmgcn 
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av u]Jtlls incluslrien och ub~rlshasema, främst på .i\ordSJÖ- och 

ALlan lkuslema. :Men även motmedlen mol ub[rla rna till sjös, 

ha fullkomnats. Uri Llema ha offentliggjort en m etod att geuo111 

radiolokali sering upptäcka ubå tar, som nalle lid närma s ig ko11 _ 

\ojerna i övervallensläge. Tidigar e h ade perifonen införts pi1 

b evakningsfartygen fö r lokalisering a v ubå tarna i undervallcns

liige. Alla stridsmedel, som avses mol ubå tarna, tilherkas för 

nii.rvarande med prioritetsrätt, samtidi gt som varvens handels

fartygsleveranser pressas till det y tters ta. 

1_I b[tlarnas främsta mål i Atlanten ha r varit tanktonn aget. 

~Ian aYser därigenom a lt skapa oljebrist för flyg och pansar

Yapen i mols låndsarm ccrna . Samm a meloder ha både nu och 

tidigare k ommit till utförande från alli er ad sida mot tillförseln 

till Ramm els afrikakår. Det förefaller icke osannolikt, att ol je

brislcn ocks[t Yari L åtminstone en i hög grad bidragande orsak 

till Ramm els molg~mgar . 

Lägel i Medelhavel h ar under januari och februari p ~t ] J; lci ::L 

sidor karakteriserats av en ständig kamp mol molsl{md a; ·em 

tillförsel av förs tärkningar och fömödenheler, resp. skyddet aY 

dc egna Lr:mspor lema Allt efter ~Lontgomerys frammarsch ha 

e tapplinjerna till den ~ltlonde brittiska armen kunnat dr~tgas 

sj ö Y ~i gcn i sl,ydd av den brittiska flottan. Tripolis kan s;'!] uncla 

numera utnyttjas som fänadsbas för Montgomerys tru pper. 

varigen om cle<;sas Jörsörjningstjänst avsevärt underlättats. 

Men elen allierade ockupationen av Afrikas norra kus l har 

oc.k s<\ medgivit hasering av flygslridskrafler på ell sådant .,ätt. 

a tt sjöstridskrafternas rörelsefrihel aYsevärt underlättats. Alli

L·ral flyg kan numera insällas icke blott för att kompletiera 

sjöslriclshaflern.as anfall mot ax.eln s i- och urskcppningshall 1 ' 

nar ·och transporlvägar ulan även för bekämpning av flygba

serna p [t Sici lien oc.h Sardinien. Flygtrycket mol dc alliera de' 

sjöopera ti on er i mellersta Medelhavet lättas därigenom. Gen Ol11 

d e t Ui. la fl yghassys temet i Nordafrika kunna fartygen erh; Ji] a 
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jnJdsl,ydd ulan a lt hangarfartyg behöYer medföras. Man h ar 

ocl<~å lmnnat konslat:-ra, .. huru elen brittiska flottan börjat ope 

rera all t m era offensivt aven mot MedelhaYels milt. ÖYerrat

tensfartyg ha insatts i anfallen mot de nord-sydli.cra förbindclse

Jinj er~1a, örlogsfartyg ha genom bombardemang ~rån sjön del

tagit 1 ~11arktruppernas operationer och undsätlningskonYoj cr h a 

utan forlu s ler kunnat framföras till Malta. 

* 

Den l l februari inlöp le det framkå slagskeppet Richelieu i 

New Yorks h amn eft er aU till<>ammans med kryssaren Montealm 

och torpe.~kryssarna Le Fantasque och Le Terrible ha företag it 

en fard over Atlan ten under amerikansk eskort. J slutet ay 

j~nu~ri had e .. elen franska garnisonen på Martinique anslutit 

~ ~ g t~ll , cJet kampande Frankrike". Vissa uppgifter ha också 

publicerat~ beträffande tillslåndet av de i Toulon sänkta far

tygen. Detta gör det möjligt alt nu få en överblick över den 

f ransl:a flo/tons sannolika uppdelning på de båda stridande 

parterna. 

f. A.v de i Tonlon sänk ta fartygen torde inom överslddli g 

1 ~111t1cl slagskeppet Dunkerque, två tunga och två lätta krys

~~I e, tre torpeclkryssare, tre jagare, fyra ubåtar, två kanonbåtar 

Jarntc .. ev. y lledigare n ågra lä ttare fartyg, kunna is tåndsiltas 

oQch darmed förslärka axclslridskrafterna. 

Om man summerar de i Dakar tidigare färlao-da fatly·cren 
Alex el . · . 

0 " , 

l · an u a-eskadern och fartygen på Martinique, skulle dc al-

. J era(~.es sjös tr idskrafter -· general de Gaulles fria flotta e
1
· 

l11edrah1 1 l· .. .. · 
·e . \. ac - ,omma att forstarkas med tre a fyra slagskepp . 

lt han crarfarlv" t1·e ·t 1 1.. 1 
l . D L .1 D ' · unga oc 1 sex aHa <ryssare, ett tiotal 
0Ipeclhvs - 1 · . , . 

..]
... . -' J , sar e oc 1 Jagaie, 15- 20 ubatar, elt twtal kanonbttiar 

anlte ett t l l ·"l f · · 
. an a 1J3 P ar tyg och mmdre enhe ter. Denna beräl--

ll in n- l.. ' 
1- D s ammer ganska väl med en uppgift, som vid en press-
'onfere1 . L d 
V. lS l · on on lämnats av den franska v iceamira len 

enar d. 

* * 
* 
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I Slilla Jiauc l h a striderna om Salomonarkipelagen och \ \·., 

Guinr r1. forl S" atl. Genom ilyganfall ha japanska transporl eJ l·i;; 

i\ya Guinea förorsal,als stora förluster. P~t Guaclalcana l h,, 

:1.mcrikan ::u·n:1 fortsall all bnds~illa Iörsliirkningar, medan .ia
panerna hindrats genom amerikanska sjö- och Ilygslridskra ltc rs 

ingrip:mcle. Resultatet h ~i. rav h ar bliYit a ll ön h elt ockll[WI 'Jh 

DY amerikanarna, sedan del japansta molsl[mclel hrulils . . \ me

r ikanska Ilygslridskrafler ha genomfört upprepade bombant';} !) 

mot den j:1panska operalionsbasen Rabaul på :New Britain , u t

_Jmgspunklen för den japanska offensiYen i sydlig och ~Y d

oslli g riktning. Den 29---.:JO januari utkämpades elt sjö-Ilyg,l:Jg 

Yi cl Hennelön i Salomonarkipelagen, där föduslerna ptt anwri 

k msk sida erbints till en kryssare och ell par jagare, n wlan 

japanerna skulle ha förlora t en kr·~·ssare och ett s lort an lal 

ilygplan. I Tokios rapport uppgives a lt slagels ulgfmg medfört, 

a ll en planerad amerikansk molofiensiY i dessa fanallen Pm

inlelgjnrls. 
B n. 

l 
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Sjömanskårens storlek och samman:: 
sättning. 

Med riksdagens skriYclse :J7.Jj.J2 h ar godlagils dc herLik
n ingar a \· sjöm::tnsk''t r cn s s torlek som föreslagils i proposiliou 
:210/42. Dessa JJedlming::tr i sin Lur ~mslula sig i allt väsentlig t 
till av 1941 års försvarsutredning anförda behov, dock att an
ta let rehy ler llliuskats fr[m 1,0.50 till 1,000. Den edorderli ga 
och m edgiYna sjömanskarens storlek Yid genomförd organisa
tion ], a n di'trför ]Je litknas bli 2.:>95 fmirer, korpraler och hög
ba tsmä n, 2,175 2. klass sjömjn och 1,000 rekryter. 

Här ti ll komm a 3,175 >> \·ärnplikliga i a llmänhe t», saml e ti 
Mtal »v~i rnplikti ga grupp I( , ( »specialister », enl. tidi gare ler
minoiog i hen rimnJa B-lda .~scr), aspi ranler 111. fl. 

Avsikten ~ir a lt h ä r nedan vi sa, huru vissa organisatoriska 
fö rhåll anden inYerka pa möjligh e ten all fylla den angiYna 
kadern. 

Arlig cwoö ng under fr erls lid. 

För a lt angiya hur manga r ekryter, som :'1rligen m asle cm
tagas fö r all bdcrn shll h il llas hlld, iir det nödY~indigL a lt 
hava klarlagt hur s lor aYg~mgcn i allmänhel ~ir inom en ~trskl ass 
; tamanställda . rh gangcn ä r g i v el Y is n {lgol olika fr ~m år till ~t r. 
ll. a. beroende p å - förutom Yissa inre förh [tl!.andcn , wm n e

<lan komma att behandlas - konjunkturerna på den civil a ar-
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lJelsJllad~nadcn. Yid hlgkonjunklur finnes salunda h it ll r\' Lil, 
sikler a ll erhalla högb·alificeradc inträdessökande till sjö m·1ns, 
k~tre 11 , yanid kuggningsproccnlcn].;an fön·änlas b li lägre. ~a n 1 _ 
tidigt ],omma ~i.Y en ulgfmgna J.;onlrakl a ll förhingas i s lii rre 
u ts träckning ~tn när ariJelslillhil lcn a p Ct den civila arhc lsm ~ul, 
naclcn äro m~mga och goda. :\Iolsall förh;lllanclc inträffat vill 
högl,on junklur. 

Andr a förh:Jllandc:n, som i framliden komma all göra sig 
gällande, äro a ll slam-kadcm ökal icl.;c hlolt Yid flott an och 
l~us l ar lill cricl ulan jämväl Yicl övriga försY <usgrcnar. KunkLU. 
rensen kan därför förutses komma all göra sig mera gäl b nde 
iin förnt, dclla s<~ m yc ket mer ~om efter cll e\·cnluell t fr ed sslut 
lillslrömning(·n till handelsflollan ].;an Yiinlas öka a\'snii rt. 
Denna konlmrrens kommer all skirpas genom all C1Lminslon~ 
för det närmnoslc decenniet an lalel ynglingar in·om varj e •Is
klass blir all L färre. 

A v dc Iörh~\Uanden, sc•m kunna r egleras genom lö r 'm d-
ringar i org:tn isalioncn och nu gälbncl c reglemcnlsbesli'n nmel
scr , mö.rkes först heslutet om upprällandBL av en egen sjöm ans
k~\r vid GöL2horgs örlogsdcp ~l. Della kllmmer sannoliU all s ti
muler a inlrcs<;el för ynglingar p{t \'äslkus len att s6ka till Hollan 
i s lönc utslri\cknin g än som \'a rit fallcl e-fler indraganeld aY 
sl·J']l psgosscUt ren i l\rh.rslrancl. · 

Dii.rcmot kommer den föreslagna, ccn lralisemdc förl:lgg
nin!:(cn av hela sjåmansskol::ln till Karlskrona alt menli gt pi'
w rJ.; a anlalcl sökande Lill SlDckholms s tation, där Lillsl l linl
nin gc n av sökande hittills Yari L god. En kompensation a \ de 
')gvnnsamma Mcn·erkningarna ];:an i'tsladl,omm as gcn olll a ll 
el~wrna Jr~1n början an tagas till den slalion dc söka och i yars 
n ii.rh e l deras hem ii.ro belägna. 

Den förhii.llradc och effek liYi scradc utbildning, som b c; i\1.; 
nas hli en följd bl. a. av föreslagen centralisering av rckr.\'lt~l
b ilclningcn samt utö-kning av undenisningen i de allm iinhil 
dancl c iimn•~ na p~t r ekryt- och uo-ulbildningsstadicrna k an for
Yiin las förh iillra retryleringsförh~1llandena och d ii. rigenulll gör:t 
a vg~mgsprocenlcn m in d re. 
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A y en om Mcrvcrlmi11garna a\' dessa O Ya n berörda y l l re och 
_ re förh ållanden icke lala s ig heslämmas med Jwgon s lön·e 
1:~66rannhe l , möjli ggörande lämpligt aYpassade molalgii.rdcr i 
;ii ~"ti d , så inses dock himplighelcn aY all. Yidlaga alla dc or
oanisa lor iska [l lgä rder, som b efrämja god k\·alilcl p i't de an
"1no'!J a rehvlerna och Lillräckligl a nlal sökande. 

( I ;:J ' 

För a ll kunna närmare gra nsl'a Yissa inre förh tlllandcn. 
•oJll i:iro :~. v h clyclelse ni:ir det gäller a tt tillförsökra fJollan en 

6 0 c] och fulltalig sjömanski'tr, kan man lömpli gen ulg;\ fdtn de 
heräkni nga r aY sjömansJ.:: fn·cns sanmmnsii.llning, som legat till 
orund för 1941 [t rs försvarsutredning, allls<l haserad på 5 ;\r' 
" första J,on lrakls tid och med p~ll1örjande a\' uo-utbildningcn Yid 
G:c år els bö-rjan. Elt sådant försök till 1·ekonslruering gi\'Cr 
fö ljande ungefä rli ga resulla t. 

- - -

\Högbåtsmän 
Anställn. 

Rekryter 2. klass :Furirer, 
år sjömän Korpraler 

l. 1,050 

2. 97iS 

3. 925 

4. 150 750 
5. 123 725 
G. 41 5 
7. 220 
s. 170 
9. 50 

10. 50 
11.--37. 60 190 

1,050 2,175 :3,4.05 190 

~Fig. l. 

1 
.. D e angiyna siffrorna aysc antaletman Yid anställnings~\rcts 

JorJan. 

Ett studium av denna tabell och gällande författningar visar 
Qlt lllanskapskaderus sammansältning ii r heroende a\' e tt fler la i 
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lörh~\Jland en, yaray yissa kunna regleras, u lan a ll den l ii n]q ~ 
ramen för fJollans organisa tion allt för mycket ändras. · 

Yad d ~\ först antalet högbåtsmän beträffar så har sla te1\ 

hit tills upptagit 160 platser och pensiousåldem varit sa lt til[ 
55 ar. I enlighe t med proposition 210/42 skall an tale t succesiyl 
ökas till HJO ,-id 5-års periodens slut, d. v. s. vid ulg~mgen av 
Jmdge l{mt 1946- -!7. 

l\Iecl föreslagen omfallning aY flolla och fredsrustnin gar ~lr 
uo-kadem giYcn och därmed anlalel man, som ~trligen skoJa 
u ll;ildas. Enligt 1941 års försvarsutrednings beräkningar skoh( 
c :a 110 ele\·er Yarjc :h kommenderas lill försvarslärover ket för 
n lt genomga elen tclmisl.;:a linjen, real-examenslinjen och no
linjen. Hm·uyirla kommenderingen skall börja efter fyra eller 
fem år är ännu icke heslämt. Dessutom beräknas 15 elcwr 
;'trligen kommenderas till s tudentlinj en och för dessa fiirul
s~i lles kommenderingen all lid börja efter fyra fn·s anställning. 
Tolala an talet elever i ldass 2 (lägsla !dass) i försvarslärow rkct 
ulgör allts{t 125. 

I klass 3 har elevantalet beräknats bli c:a 135. Denna ök
ning beror p lt att en del elever m ed tillräcklig skolutbildn ing 
kunna erh{tlla inträde direkt i ldass 3 och sålunda k omma. 
ikapp sina ett år åldrc kamrater. 

I lzla.-,;s 4 (endast på stuclcnllinjcn) liar elcYantaleL frim 
flollan beräknats till c:a 10. 

I marinen uo-sl-.: ola slutligen har b eräknats plals fö1 100 
eleYer slam från flottan. Elever, som avlagt realexamen och 
tjiinstgjort minst fem [u·, kunna Yinna inträde direkt i no
skolan ulan a lt haYa genomgMt f6rsYarsläroverket. 

Totala antalet elever i no-utbildning bland slammen blir 
ctirför 125 + 135 + 10 + 100 = 370. Dessa elever och h ög
h:\tsmänncn, tillsammans 560 underbefi:i.l, utgöra en kons tant 
del aY manskapskadcrn, eftersom man kan förutsälta att till · 
räcldigt an lal man alllid finnas för dessa eftersökta pla tser. 
Aterstående delen av underbefälet däremot är till s itt antal 
mer eller mindre beroende på årsklassens storlek, avgångspro
cent, n1. m. 
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1941 {trs försnrsulredning h ar Yidare räknat m ed alt Yid 
.,. te åre ls början c:a ::!5 furirer kunna Yinna ansh)]]ning såsom 

~J:~rvuncleroflicersaspiranler och s{tsom sådana genomgå clt 
1 
ea\Y t års u tbildning i no-skolan sam t därefter Y i ss yrkesutbild--

11' d o f" t .. t l f . .. l l . . Under eLLa ar · onr sa las c eYerna \'ara unrer over s n . 
)II J1 g. o l '111 d f" o -r;Her sjä lle arets s ul Ll ;.ommer cm samma ormaner som en l. 
Jledan aYscs för personal med sex l_Finsle ~u· . Samtidigt hli dc· 
utnämnda t ill uo i rescrwn. Efter uppnådela 47 ~~r erhålla de 

yiss pension. 
Ett förhållande, som i hög grad p ~tYcrkar manskapskadern s 

53111111ansiillning, är J'örsla korrlraklsliclens länge/. Som tidigare 
angiyits, har 1941 [n·s försYarsulredning förordat en konlral;, Ls
tid på fem år. Emellertid haYa ell flertal remiss-myndigheter 
ullala t sig häremot och K. :\Iaj :t har i proposition 210/42 (sid. 
.i06) uttalat, att den nuYarande ans lällniHgsliclen om f~Ta år 
>:torde böra hihchiillas >> . Rikselagens lrcclje särskilda uLskolL har 
i sitt utlåtande n:r 2 elen 11 /6 1942 (sid. VJ9) gjort samma ut
talande. Ej heller riksdagen i övrigt har i sin skrivelse n:r 37-1 
till Konungen den 26/6 funnit anledning Lill criman mot yad i 
propositionen anförts härvidlag. 

Vad \' i dare ticl p u ni-.: len f ör på börjane/e av L!O- u l b ildnin'gen 
be träffar, så har underbefälsförbundet anfört, all en omläggning 
ay 1941 tll'S försnrsulrcclnings utbildningsplan \'Ore erforderlig 
d:i rh än alt utbildningen till underofficer , äYcn Yid flottan , nor
malt komme a tt taga sju i stället för åtla år i anspråk, d. v. s. 
kommenclt:'ring till försYarsläroverkct borde slze Yid hörjan av 
femte anslällningsårcl. 

Förs \·arsbcrcdnin!!en har m edslöd aY utlabnde aY l\rl9 års 
rekryteringssakkunni ga förordat ytterligare ÖYcnägnnclc om så
dan ordning, att jiimY~1l flottans manskap kunde påbörja no
utbildningen( = uo-sLolan?) Yid hörjan aY sjunde anställnings
are t, d. v_ s. det öwn~i2ande flertalet bchöyde kommenderas till: 
försvarslärowrket Yid femte årets början. 
. K Maj: t har icke tag i t s tällning till fr ~tgan i anaklan på 

;!öförsvarels utbildningskommissions betänkande, som dock 
orut sattes komma att taga hänsyn till de av förs-varsberednin-
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gen och persunalföriJUndcn anförda synpuntlcm a. Yicl ,n·,, hal' 
Jörulsalls, al l utbildningen komme all anordnas P'\ sa nlina si\tt 
-:om vid dc övriga förs\arsgrcnarna , i. den man s:\ är mii j li gt. 
Aven tredje särskilda utskottet har ställt s ig anaklan d(• och 
riksdagen i öuigl h ar ej funnit a nl ednin g till erinran lllol I\. 
;,Iaj:L proposition h ii mtinnan . 

För all !Jecliima !tur 1minga, som förlänga sina J; onlrald . hö r· 
fiiru lom o\a n I1{tYrl;adc förh~tllanclen angaendc koJnmen de ri11 ,, • o 
till uo-ulbildniug och förordnand r till högiJ:\tslllän Ö\ en beak tas 
möjligheten för mansl.;ap alt komma i alnjulande a\ lon p11 
civilanslälln ingss lal . Enligt Jnanskapsaylöningsrcglcmenlet k tn 
niimligcn var och en, som Yid utg{wgcn a\" löpande a nställn ings
tid kan räkna minst sex ltrs Y~"tl Yilsordad fast anslällni n~ Yid 
flottan och genomgalt furirsutbildning, Yinna ans löllni n :.; pa 
civilan~tällnings stat. Lön uppbäres därvid under e tt hahl :!r. 
varunder be~läilningshaYarc ;\ger rätt till ohcgränsad tj ans t
lcdighct för förberedelse till Yinn.andc a y c i Yilanslällning. ;,[cd 
,·issa smärre avdrag uppbäres samma lön, som senast erh allits 
p tt stat. Haharslönen för en fur ir med sex ~tr s tjänste lid upp
gtn· till närmare 2.000 kr., i Yilken lön i1Yen ig~tr kont an t er
sättning f6r ink\ ar lering, beUädnad och förplägnad samt h~Tl'S 
neh orlsti lbgg, om han iir gift, Yilkc l i_ de lta fall förutsal h . 

Emellertid gö res :.lYdrag föT ersättning, som härunder u lg~tr 
pä grund aY erh~tllcn an nan tjänstgöring. AYdraget göres lika 
s tort som det uppburna beloppet. Yidare g~iller, alt hcställ
ningsha vare, som vunnit stadigyarande c i Yilanställning, mue
delbart m eddelas aYskcd fr ån ciYilanslällningsslat. Della se
nare förhå llande gör giyelYis, a lt de, som hava möjlighel all 
omedelbart efter första kontraktslidens slut erhålla civillansUdl
ninO" icke känna sie· lockade att förlänga sina konlraU i syflr :"") C' u 

alt er hM la denna ex lr.a hal v[trslön. 

Vidare hör heaUas, alt ausf..: cclspr,emie utgår efie r sex. ~trS 
Lj i'tns t med 600 kr. och efter nio år m ed 800 kr. ÄYen om ]oc· 
kelsen att b·arsl:l av enbart denna anledning torde Yara mi nJ· 
mal, s:l blir en följd hära\· i samb::md med möjligheten til l an· 
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"Ilning på c i vibnsli:i.llningsstat, alt a vgtmgcu inom en ltrsklass sia ... )l" . l f . 'ter 6 års tpnsl ) Jr .;ra l1g. 
el s lutligen kan n!:i.mn.as ytterligare elt förh{tllandc, som gör, 
:~ tt personal eventuellt förlän ger sina kontrakt, nämligen alt 
111 restillägg utgår efter å tta ~trs tj änst för ogift. För den som 

y o 'll"" d l d 'd' :· . o· ift utgar l! agget oc < re an L1 1gare. _u ., 
En sammanfaltning av det ov.an sagda ger vid handen att 

följande fördelar och möjligheter bjudas den, som förlänger sin 
ljänstetid vid flottan, nämligen 

att efter fem eller fyra år kommenderas till uo-utbildning, 
att efter fem år kommenderas till reservuo-utbildning, 
att efter sex [n- eller senm-e erhålla lön på civilanställnings

·lat och li:i.gsta avskcdsprcmie, 
alt efter åtta år erhålla hyresbidrag, 
alt efter nio år erhålla lön på civilanställningsstat och den 

j1ögre avskedspremicn , 
att ef ter tio ;\ elva ~Lr erhålla förordnande till högbå tsman. 
Tillgången till utförlig statistik över anledningen till av

g~mg ur tjänst i varje enskilt fall eller rättare sagt till kvar
. tannande efter första kontraktstidens slut skulle givetvis un
derlä tta bedömningen av framtida succesiva minslmin19ar av nu 
tjänstgörande eller senare anställda årsklasser. Man kan dock 
. äkerligen aldrig l;omma fram. till annat än tillnärmelsevis 
r ikti ga siffror, men en jämförelse mellan olika, i det följande 
<tppslällda allerna t i v lmn, trots avsaknad av elylik statistik, dock 
l"äknas va ra. tämli gen utslagsgivande. 

En undersökning av hittillsvarande avgång har ulförts på 
~rundval av vissa uppgifter från ett flertal, till tiden vitt skilda 
itrsklasscr på dc b åda nuvarande örlogsstationerna. Avgången 
i'tr alltför s tarkt varierande för alt medgiva beräknande av några 
~nera tillf6rlitliga medeltal. Med hänsyn till vad ovan sagts 
Inses emellertid alt siffror, utvisande avgångsprocenten, alltid 
bli beroende av yttre konjunkturer och subjektiva bedömanden. 

.. Siffrorna utvisa dock, dels att avgången under rekrytåret är 
forvånansvärt s tor trots noggranna prövningar före antagningen, 
dels a tt avgången vid första kontraktstidens slut är stor. 

'l.'id.slo ·ift i Sjöl'(isendet. 11 
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I fig. 2 har uppdragils tre kuryor ulvisande :lrsUassern as 
succesiva minskning. De represenlera olika kombinationer a.y 
första anställningstid om. fyra eller fem år samt uo-ulb i let
ningens p[tbörjande vid femte eller sjätte årels början. 

Den med långa streck r itade kurvan visar årsl~ontingenkns 
minskning vid av 1941 års försvarsutredning förutsalt längd ]lct 
första kontraktstid och tidpunkt för uo-utbildningens påbörj,1n-
cle (Alternativ 1). Den med korta streck ritade lmrvan visar d ~; 
förhållanden, som upps lå vid minskning av försla lzonlraUs
tidens längel till fyra år (Alternativ 2) och den prickade om 
dessutom no-utbildningen börjar redan vid femte anslällniHf\S-
årets början (Alternativ 3). 

Under de fyra försLa åren löpa kunorna parallelll orh 
minskningarna äro angivna efter de medeltal, som. erh~tllils vid 
enligt ovan gjord undersökning. Efter avslutad unded)cfäb nt
bildning ha 12 °/u berälmats kvarstå såsom 2. klass sjöl1l;ln. 
Totalt kvarstår vid det fjärde årets början 70 °io av rekrytl,on
tingenten varav a lltså 58 °/o utgöres av underbefäl. De icke be
fordrade 2. ldass sjömännen beräknas kvarstå kontraktstiden ul 
med jänrn, obetydlig avgång men förutsättas varken tillåta;; el-
ler själva vilja förlänga sina kontralzt. 

I allernativ l, där första kontraktsticlen är fem ~n· , forll iiper 
minskningen under det andra under1)efälsåret i samma taU 
som under det förs ta. 

Vid första kontraktstidens slut har rälmats med en b'aflig 
avgång. Kurvorna äro dock så till vida missvisande som ovan 
redovisade 560 underbefäl, d. v. s. högbåls1nän och elever i no
utbildning icke äro representerade av kurvom.a, enär de u t~öra 
en av årsrel~ryleringens storlek Dberoende kvantitet. 

Vid en jämförelse mellan de båda alternativ, då konnnCJl
dering till no-utbildning sker efter fem års tjänstetid, (alterna
tiv l och 2) har minskningen vid första kontraktslidens slut 
förutsatts bliva kraftigare efter fem än efter fyra års första 
kontraktslid eftersom i det senare fallet ännu icke avgjorts, 
, -ilka som kunna vinna intr.äde i försvarsläroverket o o ... 
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I allerna liv iJ, cLi. intrLide i förs varsläroverket kan Yinna~ 

omedelbart ef ter ulg{m gen ay den 4-åriga kontraktstiden, hal' 

avgången beräkna ts bli s törre ~in i allerna tiv l, ef tersom ti d

punklen för erh~tllandc aY lön på civilanställningsstat är mera. 

a d ägscn. 

Efter sex ~trs anslL1llning h ar räknats med en rclatiq har. 

l i g avgång på grund av skäl, som framgå av det oYan anfö1 da . 

.'Gnder den f01lsa tt a tFinstgöringcn h ar räknats m ed en ohe

l .vdlig, succcsiv minskning under åre t och ett allt färre a11 la\ 

man, som årligen förnya s ina kontmkt 

Beriil~n ing av rehrylkonlingcnt, när avgångsprocen/en är bint/. 

Om m an m ed tillhj ~Up av dessa kurvor vill beräkna hur 

s tor rekrylkonlingenl, mat11 behöver taga för a lt exe:mpelYis med 

fem {n·s kon trak ts tid och med uo-utbildningens hö1jande vid 

sjätte åre ts början h [tlla l.;:·adern fylld (altern ativ 1), så h ar man 

a tt p~t Yederbörli g kuna aYläsa hm stor procent av va rj e •t rs

kl·ass, som är kvar i tj.ä,nst och därefter a ddera dc olika :hs

klasserna. Man finner a lt an talet 2. klass s jömän utgör 8.") + 
80 + 12 + 11 =~ 188 °/o av en rekrylkon tingen t, (x).. E niir 

!o lala antalet sk::Jll u tgöra 2, 175, erhålles 

188. x 
- -- = 2,175; x = 1,160. 

100 

Vidare finner man a lt an ta let underbefäl utgör 58 + 3l + 
25 + 9 + 8 + 5 + 4 = 163 °/o av en rckrytkonlingent. 0 111 

denna nu för a lt f~·lla behowt av 2. klass sjömän beritknals till 

1,160, blir a ntale t underbcLi l 

163 . 1,160 
--- = 1,890. 

100 

Emellertid var behovet av underbefäl 2,595, varav dock .JGO 

utgöras av högbMsmä.n och furirer, som aYse bli uo. Dock upp· 

s tår en brist på 145 underbefäl. 
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Om IJJa l t ist illl et börJ'ar m ed a lt ·1 
l'<i \JJa u t hur s tor reknt-

J;ontingen l, m an ~1rligen hchöYcr f 0··1. Il 1 ' l • 
a ena la tillräckligt an

tal unclcrbehl1, s:'t crh :dl es 

163 . x 

100 
= 2,59:) - 560; x 1,2-.l.J. 

Hii n ·idlag crh :llle1s ett I.. t 
or s ort an tal 2. ];; lass sjömö n, niim-

!igen 

188 . l ,2-.l.J 

100 = 2, :~ö0, d. Y. s. cll överskott p å 175. 

.. 'p~: e l,l :1 ~ · l:Jinskas rekrytkon tin gen ten m ed 15 o;o och allts <"t 

cJhallcs \:-llJ C a r e tt ant al 9 l·lass s·.. .. l ' 
- · ' Joman en Ig t n edanstående 

85 . 1,245 
--1-00- = 1,060. 

Denn a siffra överensstönuncr väl m ed det av 1941 ,' . f" . 

wars ulredniuu J .;· 1· d J . diS Ol-
" JCLJ ,J Ja e JehoYct a Y rekryter (1 050) d ' · ... 

denn a siffra :.l.YSet t u'' lJ 'd .. . ' ' OCh att 

f " . 'd el s o ·l a VI ans tallnJUgs~n·e ts hö-rJ· an i stället 
01 VI ess slut. 

E tt mo tsvarande förfarande m ed de .. , .· l . 

rid haneleJ . 9 ' · . . .. .. on1ga a ternaln·cn ger 

so . l . a lt - · ,,Jass SJoman och underbefäl (oräkna t d 

lll a \ SC bli UO SaJ l l .. J , CUl 

av de r . . n l og Ja l sm~i n) a v olika {n·sklasser, u t göras 

S
·t·' p ocent av rek ry tlwn tin gentcn som fralll ua' 
aende tabell: ' ' o < av nedan-



Anställningsåt· 
(börjQ,n ) 

2. 

3. 

4. 

G. 

7. 

8. 

9. 

10. 

S:a l 

Erf. rokrytkont. för att fylla 
behov av ~- kl. sjömän .. . 

Därvid uppstår följande un-
derskott av u be f. .... ..... .. . 

Erf. rekrytkont. för att fylla 
behov a v underbefäl. ........ 

l D ärv t d, uppstar följ~nd~ över
s kott a v 2. kl. SJOman ...... 
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2. kl. sjömän 
1 

AL'rERXA'J'I V 

l l ~ l 3 

85 

tiO 

12 

l1 

1, l GO 

175 

Fj g, 3. 

83 

80 

12 

l ,216 

83 

80 

12 1 

l7 ( ' 

1,213 l 

l 
- i 

l 
l 

770 1,350 l 

Underbefäl 
1 

ALTER K ATn-----
-.....1 

l l .) l ;) 

GS 
54 

23 

9 

s 

4 

1G3 

l l 
58 

30 

18 

145 , 500 l 1401 
J ,245 1 1 ,GGO l 1 fJ9 0 

- l - ·i ,._.l 

I de ovan :mgiYna underskollen p[t und erbefäl är gi n ·L1is 

medräknat elever i uo-ulbildning och högh ~1 Lsmän. 

Eftersom dc angiyna s l~ terna för sjömanskåren äro g1 un

dade p[t av 1941 ~trs förSY::t rsulredning gjorda beräkningar, s_a 

k m man ju fön~inla , all det av utredningen föreslagna allct

natiYCt för ansläll ning'Sförhållandena ger den enda länlJ Jarl 

god lagbara lösningen utan vidtagand_e av extra åtgär~er . _De 

b ~1da andra al lernali\•en giva alltför slora underskolt pa umJct

hcbl eller övcrsl.;,o lt på 2. klass sjömän. 

En prövning av de olika allernatiYen med utgångspunld 

fdn i propositionen ::mgiven rekrylkontingent om 1,000 J11 911 
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. fo"Ji ande underskoll bland 2. klass SJ. Ömän och furirer 
o·cl J 

n t ' oli],a allerna n ·en: 
de 

Alt. l Unelerskott på 

2. kl. sjömätJ / - Ubef--

1 295 l 405 

l 
2 405 815 

l 3 405 ' 1,015 l 

Fig. 4. 

Disponerande au val.:anla löner och över-rekrytering. 

Emellertid medgiv er K. Maj :t årligen atL i fall av vakanser 

bland underbefäl, de löner, som till följd härav inbesparas, m å 

användas till avlönande av elt motsvarande antal meniga. K. 

i\Iaj :t medgiver vidare, att för rekryteringens ändamålsenliga 

tillgodoseende antalet m eniga lidvis ökas (s. k. ö·verrekrytering) 

under förutsättning att uneler övriga delar av budgetåret man

skapsbeställningar h ållas vakanta till antal ooh tid motsvarande 

de sålunda ÖYerlaligas sammanlagda anställningstid. 

. . Med de ayg[mgsprocenler, som äro angivna genom kurvorna 

l f1 g. 2 finner man, a tt i nedanstående tabell (fig. 5) angivna 

l'ekrytkontingenter skulle vara medgivna i de olika alternativen. 

De~sa rekrytkontin gen ter giva i tabellen angivna antal 2. klass 

sjöll1ån och underbefäl. 

Man finner alltså att den årliga rekry tkonlincrenlen mås te 

avsevärt ökas utöver den av K. Maj :t föreslagna s:mt a tt detta 
kan a" ' . . 

o0 Ias mom ramen av Ulldelade anslag och s la ler. Vidare 

k~.11 l~ons latcras alt lrots delta, underskottet på underb efäl, sär

si' 111 1 alternativ 2 och 3, blir alltför kraftigt för a lt alternativen 

S \Ola Vara direkt rrodtacrbara 
o o . . 

. Slntligen kan lwnstateras att en minskning av kontrakts-
hdens l" . . 
l angd eller en 1Id1gare kommenderincr till uo -ulbildning 
11edf· o ~ 

or en ökning av rekrytkontingenten. 
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Eftersom K. Maj :l förordnat en minskning av l;:onlrakls 

'dcn, mfls le del all ls:i Yara felaktigt a lt sam tidig t minska re

l:. tJ;:ontingenlen fn1n 1,050 till 1,000. 

!dY i'·· df ' 't ' tf ' ' d 19'1 ' f .. 
i\'fan 111;1s le ore e 1n1 JY r angaen e av -± ars orsYars -

t edi1J·no-s heräknings!frnnder undcrsö,ka, vilka möjligheter, som 
u r ::J ' J 

f . 135 att kompensera uppkommande brisler bland underbefäl 
JJ1l < 

och att komma ifrlln onödiga överskott bland dc meniga. 

Första kortirakistidens länge!. 

De remissmyndigheler, som vänt sig mot 1941 års försYars

utrednings förslag om fem års förs ta kontrakts ti d h ava i all 

mänh et motiverat sin inställning med a lt ur rekryteringssyn 

punkt sanuna ansläliningsförhållanden borde Yara ri\dande in

om hela försvare t och att flottan alltså borde bibehfllla nuYa

rande kontraktstid om fyra år. 

Anställningstiden vid flo'ttan har emellertid Ya rit olika för 

olika kategorier. S ~llunda ha f. d. skeppsgossar, vilka ed1{tllit 

föreskriven utbildnin g, karlskrivits vid sjömanskåren för sex års 

tjänst, rälmat från den l oktober (Kungl. kungörelse n :r 218/31 ). 

Av samma kungörelse framgår, alt med vis<;a smärre un

dantag manskap i allmänhet anställ t<; medels t kon trakt för en 

lid, som vid sjömanskilren utgjort »minst fyra åt >> . Anställ

ningstiden har rälmals från den l nov. Eflersom rekryteringar

na i allmänhet ägt rum den 1/2, den 1/8 och den 1/11 , har an

ställningstiden blivit 4 9/12, 4 3/12 resp. 4 år. Oavsett tidpunk

ten för rekrytering har ans tällningstiden utgått den :Jl /10. 

Vid siclan av ovannämnda kungörelse gäller cmellerlirl en 

kungörelse 1131/1916 enli gt vilken radio-(gnist-)matros ans liillcs 

Vid sjömanskåren för en tid av minst 5 [u·. 

. Med ovannämnda rekryteringsdala bli först a ans tii llnings

llden alltså 5 9/12, 5 :3/12 resp. 5 [n·. 

.. l\Ian kan förutsålla, att 1941 ln·s fö rsYarsu lredning, som 

;.aknat med en huvudsaklig rekryte ring den 1j10 och smårre 

k~Ul~l e.tle~ande ~-ekryteringar den 1/2 och ljf, avsett, :lt för~la 
ll1J ak tstiden salunda skulle vara 5, resp. t) R/12 och n 3/12 ar. 
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l\folsvarande k :m antagas h a va vari t a vsiklen hos dem. so111 

rekomm enderat -± ~lrs förs ta kontrak tstid. 

I del senare fall e t kommer sålunda en försätnring a lt in. 

tr:i.cl a, s ~lväl i vad avser radiomatroser som f. d. skeppsgo~sar. 

Emeller tid har armen vid kon trak tsa nställningen vis '>crl ige11 

en ans l~11Jnings liu på sta l om fyra år 1nen denna föregås av e[l 

h al v t års ans tälln ing över s l al. Under denna tid m eddelas hu. 

vuclsaldi gcn undervisning i allm~i.nbildande ämn en, varfö1 en. 

dast dc, som r edan vid ::m slälningens början hava dylik h m. 

pclcns, kunna anslii.llas direl;t på stat. I realitelen är diirför 

Jör dc allra flesta elen kortaste anställningstiden 41/z år, med 

hörjan den l ok tober och utgång den 31 mars. 

JH det för flott ans del alltid förelegal ett behov av sa 1~1 ng 

förs ta kon traktstid s.om möjligt, synes det oegen tli gt al l an

sbllningcn vid sjömansidren skall för flertalet behöva hl i /. or

la re ä n vie/ armen. :Man synes böra kunna räkna på bifall från 

Kun gl. Niaj :t ifdga om en första anställningstid om 41j:2 ur iiwn 

vid flotl..'ln, om i denna tid ingår en period molsv,arande för

h ålland e i armen av utbildning i alhnänhildande ämn en eller 

, ~rkc:s:imnen, som underlä tta vederbörand.es civilans tällnin g. 

. Vad anställningsdatum beträffar, bleve det vid en cen trali 

se rad sjömansskola i Karlskrona svårt att ra tionellt uln.\·ttja 

tillgängli ga lokaler och civi la lär are med 'en huvudrckry ler in~ 

den 1;10 och tvft smärre rekryteringar den 1/2 och den 1ft. 

Dessutom bleve det nödvändigt att vid tre olika tidpunkler under 

{u·c t kommendera de föxdiguthildade 2. klass sjömännen til l 

praktisk tjiinsl, varvid alla höra sjökommenderas. Detta skulle 

m edföra byten på fartygen. 
:vicd 4 1;., års ::mslällnings lid blir det därför m es t rat ionellt 

a l t rckrvler:; enligt de principer som förordats i det preliminära 

utlåtande, som i decc1nber 1942 avgivits av Sjöförsvarels u tbild

ningskommission t ill K. Maj :t. Rekrytering föru tsäl les där slze 

l vå gånger om året och med ett halvt års m.ellanrum sal111 

lika stor kontingent varje gång. Enär det av K. Maj :L anselll 

nödvändigt, alt flottan liksom kustartilleriet och öniga fiir· 

l ] " ] 1· d t d· - l·rvte' svarsgrenar rekry teras den l o zto Jcr, sa J 1r e an ra r e '- .. 
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·in o"sdatum den l april. I\Icd h änsyn Lill a lt utb ildningen ; 

~ 11;1iinbi ldm~de änm: n hör föregå den egentliga sj ömans- och 

YlJ csntbildmngc u, v1lka , vad beträffar manskap tillhörande 

diicksaYdelningciJ , enbar t bör äga rum om sommaren, s[t böra 

huvudsakligen däcksmatroser r ekryteras på h öslen och ekono

misler, e] dar e och han t verkare på våren. Hä rigenom \'i nnes 

fördelen, att den m era svårrckry lcradc yrkesavdelnin gen antages 

på hös ten, d. v. s. v id den tidpunkt, då ansUtllningsLillfällcna p :l. 

den civila arbelsmarlmadcn äro relativt Ht. Vidare utgttr ve_ 

derbörandes ans tä llningslid på våren, då förh[tll anclcna p ft ar

betsmarknaden äro r elali v t god a. l\Iolsatta förhållandet kom

mer att äga r um för dc m era lällrckry lcraclc yrkcsavdclningarna. 

En nackdel är, a lt avgfmg ur tj änst för alla hö,stant8.gn a 

~ker p~t våren d. v. s. vid rustning av fartyg, som varit depå

förlagda under vintern. 

Huvudsaken är dock ~ ll tillräckli g t med per son al verkligen 

finnes. S:\ är också förh~1 llanc!et, eftersom samtidi g t en n: · 

halv fl rskurs då jus t bl ir färdigutbildad till 2. klass sjömän. P å 

Yåren avg[u· visserligen däcksm a troscr, m edan dc nylillförda 2. 

klass sjömännen tillhöra dc tre andra yrkesavdelningarna. l\Iol

sa tt förhåll ::mdc inträffar på hösten. DeLLa medför a lt s[tdan 

Jl:rs~nal iland, som för sin tjänst är oberoende av yrkesgren , 

pa vmten t här utgöres av chicksmatroser och på sommaren av 

ckonomimän, eldare och h antverkare. Man bör för 1.tt undvik a 
hvtcn p·' ·1 · · 1 . , 
: d VJ "LJga p n.lscr ombord pa fartygen h ava i största möj-

lJga utsträckning h1mmenderat personalen så a tt dc, som skola 
av<få 11., y l . el .. f.. , , 

, t- <~ dl en, un er narm ast orcgacncle h aha r varit placcrnde 

P~ b:Ia tlningar iland. Vi ssa hylen bli dock alllid edorderliga 

l)::t v~rcn på grund av d[l inträffade r us tningar. 

. (J en om anställningstidens u l ökning till 4 l <', tu· crenom a lt 
' 'ar e ] . l . · · 

1~ ' "' ' 
,' J lalvai antaga hka stora kon lm gen ter och genom a tt varj e 

gano- reh · ·t ' Il I l! ,· "' ' Y era tt u t anlal nro!svarande en cn cr~mcrs-rekryte-
l Jng p . , , . .. o "' . 
s! ' C! ar, sa J:nmskas årsrekry teringen samtidi cr t som unclcr-

(01tet pa' d b f"I bl' · d "' . • un er c ·a Jr l11Jil re. 
Fi cr Ö · :1 , . . 

å, o· Ytsar r en succes1va mmshmno-cn av en dylik h alY-
<ls-1-onr . . . o 

' mgent, varv1d samm a förhc'tllanden i övrigt anse lt s 
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.. Ja som i o Y an ::~. ng i v el alternali v 2. För a lt få ut det pro -
"al o l t r l l t . l f o " tuella beslanc c · .av o 1 'a 'a ogoner av n1ans 'ap, ar m an 
cc7äsa och summera beslåndet varje halvår. Vissa oegentlig 
a' ter uppkomm a Yisserligen genom all exempchis uo-ulbild
]Je o·en endast Lager sin hörjan en gång varj e ~~r och då med 
11111

" o 1·1 l l o l . I d l lever m· tva o u a. 1a vars wnl1ngenlcr. el la samman 1ang 
~an man dock bortse härifrån. 

Jämfört med föregående allernaliv 2, ökas det anghna be
ståndet av 2. klass ~jöm än och underbefäl (oräknat högbåls~nän 
och elever i uo-u lbildning) uttryckt i procen t av en årskontin
aent från 177 Lill 185,; 0/o för 2. klass sjömä n och från 122 till 
" . 152,.1 Ofo för underbefä l. 

För atl erh å I i.a tillräckligt antal 2. klass sjön1än erfordras 
alt vid de båda h alvårsrekry teringarna så m ånga man ans tällas 

2 175 
som motsyara en engångsrekrytering per år av-'- = 1,170. 

183,ti 

Här vi d erhålles dock ett underskolt .av unel erbefäl på 

152,4 . 1,170 
2,595 - 560- = 245. 

100 

Vid rekrytering så att fullt anlal underbefäl erhålles, skulle 
erfordras två halvårsrekryteringar svarande mot en engångs
rekrytering per år av 

2,595 - 560. 
1,330. 

152,4 

Härvid erhålles dock ett överskolt av 2. klass sjömän på 

185,3 . 1,330 
----- - 2175 

100 ' 
295. 

Med - ~·om förut omtalats -- medgiwl disp-onera nde av 
\'a.kanta löner samt överrekryterin ..,. erhålles över- och under-

lskott. av 2. klass sjömtin och underbt>efäl samt erforderli g rekryt -
'ontn · , }gen t enl1 gl nedanstaende tabell. 
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f n j ämförelse mellan detta allerna Ii v och förut an g i vet 

rnati v 2, Yisar de förbättrade förhållanden som skulle upp-

alt e f·· 1·- · f·· l l · l el L 
' 1a o-e nom or angnmg av ors ta .;onlra .;: lsllc en me c t 
j;OJJlll ' o . ' 

lvt {Jr, nämh gen 

ba rekry lkontingenten minskar från 1,:l75 till G30 tv[t gånger 

, 1.e t yarYid med hänsyn till avgången aldrig fler än 1,220 
om "' ' 
äro i tj änst samt 

bri s len på m-.derbefäl uppgår aldrig lill mer än 265 man 

mo t JSO i a llernativ 2, Yilket är mera hclydelsefullL 

Högbå lsmännens antal och pensionsålder. 

Emeller tid är den enligt ovan nödvändiga rekrylkontingen

ten tämligen s tor. Med ledning av erfarenhclcma fr lm nuva

rande försvarsberedskap kan man våga påståendet a lt grupp IC-\. 

(d. v. s. A-klassare enligt tidigare terminologi) kommer alt bliva 

större än vad som är oundgängligen nödvändigt för att fylla 

personalbehovet vid mobilisering. 

Della kommer alt innebära att viss personal icke konuner 

att bliva utnyttjad, vi lket särskilt med hänsyn till det sjunl.-ande 

an talet SYenska medborgare i de olika årsldassema är mindre 

välhe l ~inkt. Ur denna synpunkt är det iindamålsenligt a lt göra 

anställningsti den s[t Emg som möjligt. Om man icke vill öJ,a 

den bmtraktsenliga anställningstiden, måste andra vägar pTövas. 

Där es t en ökning av antalet högbåtsmän vore möjlig, skulle 

denna utväg givetvis vara alt rekommendera. Den hi Llillsva -

rand e s taten har upptagit 160 platser och pensions ~lldern hac· 

varit 55 år. 1941 års försvarsutredning har anfört alt ålskilliga 

tecken peka p :'t att denna avgångsåldeJ.' med hänsyn till veder

börandes tJ äns tgöringsförhållanden -- främst ombord -- är vii l 

~ög, varför man dels borde sänka pensionsåldern t ill 50 år, dels 

Icke räkn a med högbåtsnian av däcksavdelningen ombord efter 
0111

kring ·10 års ålder. 1941 års försvarsutredning föreslog i sam

b~nd h iil'm ed att antalet skulle ö1kas till 225. Efter omprö.vning 

Pa grundva l av inkmima r emisser förordade K Maj: t en ökning 

av antalet högbålsm än till 190 med bibehållande av pensions-
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{t[dern vid 55 [tr. Trots att frågan alltså nyligen ventilerats Oc) 
utagerats, kan det vara lämpligt att visa p ~t en del f6rh alland~ 
i detta sammanhang. 

Yad beträffar elen nuvarande högbålsmanna -kaderns ( l G~ 
för budge tåre t 1942- 43) fördelning på olika årsklasser, f1 c~ n1gå1 
av fi g. 8 a lt kadern ingalunda fördelar sig så, som bordp vara 
förh~tllandel vid j ~imn, [t.rli g rekrytering. Den heldragna l, uryan 

l O 
9 
8 

.Antal 7 
hög- 6 
båts- 5 

4 
män 

3 
2 
l 

- -!-~Plig f' ö r de · ------- -~~-

----

28 30 32 34 3G 38 40 42 <f4 4 fi t;8 50 52 54 

Le vnads{llller . 

Fig. 8. 

visar högbåtsmännens nuvarande (mars 1943) fö-rdeln ing på 
å rsklasser varvid kurvan utj ämnats för aH icke bliva fö r »tag· 
gig». Den streckade linj en visar den lämpliga fördeln i nge~1• 
varvid förutsatts att förordnande till högbåtsman sker efter \lO 
tjänsteår och att 70 °io uppnå pensionsåldern. 

Denna felak tiga fördelning beror delvis på att vid kaderns 
uppsättande efter 1925 års försvarsorganisation alltför m al1g1 

j ämnåriga förordnades. Nian kan sålunda konstatera alt ktdcfJI 
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är , för gammal», vilket givetvis måste återspeglas i dess 
·.
11

· tbarhet. Av de yngs ta sj u årsklasserna är däremot anlalcl 
tj ~n~tet. Den i proposition 210/42 föreslagna ökningen, som re
for 

1
b .. 1.3·, t <föra sig gällande, bör därför utnyttjas för a lt ut-

dan ° "' "' o ... a denna nedgang. 
Jamn 'l o l I En undersökning av hur stor procent av de oh ;a ars' as -

som äro SJ. ökommenderade, visar såsom Ya r att y{mta crna · 

70 
1'r0-

~en t 60 
50 

Sjö- 40 
kom- 30 
men- 20 

<lerade1 0 

28 30 32 34 3 35 40 . 42 44 40 48 50 52 54 
Levnadsålder • 

Fig. 9. 

\ fig. 9), att sjökommendering är vanligare bland de yngre än 
bland de äldre. Intill 37 a 38 levnadsår tj äns tgöra fl e1- än eller 
omkring hälv len ombord. E fter uppnådda 50 år, är nedgången 
1 sjökommenderin g markant . 

En ökning av antalet högbätsmän är möjlig endas t genom 
~n öknina av SJ. ökommenderinefarna eftersom behovet i land l< an f" o t'> 
orntsättas i första hand h ava blivit fyllt. Det vill därför synas 

~orn en nedgång i pensionsåldern är ett första villkor härför. 
Tidslc?·"ft . S ... .. l t ' 1 Jo vasene e . 
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F . n. äro 62 högb Ct lsm~in sjökommenderade medan l O;; ~~!'() 

bncikommenderade. Sedan antalet vuxit Lill föreslagna 19u 

högbåtsmän, komma med växande landorganisa tion och IJ ihe. 

hållen proportion c:a 120 högbålsn1än al l vara landkomm <' nrle. 

rade. Om avgångsprocen ten antages Yara l 0/o per år O<'h 0111 

kadern vore fö.rdelad på de olika årsklasserna, cfler jiimn re. 

krylering, pensionsåldern yore exempelvis 45 år, huvudsaU ige11_ 

de äldsta vore landkommenderade och hela kadern 400, (allts ~\ 

någol mer än dubbelt mot den nu föreslagna) s{t skulle lcnt~Hk 

åldern bland de sjökommenderade bli högst 39 ar. 

Emellertid i"iro enligt yad edarenheten Yisar m~mga a y de 

sjökommenderade högbålsmännen äldre än 3\J [lr. ~ågon ~ii r 

skild olägenhet härmed kan icke sägas föreligga, när ck l rör 

sig om teknisk personal och ckonomimän. Om dessa h anräk

nas blir högsta levnadsåldern bland övriga sjökommenclnade: 

lägre iin 38 år. Fördelningen skulle då bli 

de 120 äldsta i land, 
20 av de äldre ombord och 

de 260 yngsta ombord, alla yngre än 08 {u-. 

För alt avgöra om del är möjligt alt utnyttja de~ ~ ~~ 2GO 

högbå lsmän ombord, lan·as dock en ingitcndc undersökn ittg p<\ 

ort och ställe. 

En ökning aY an talet högbCtlsmän medför i och för sig en 

minslming i omsä ltningen p~t sjömansUu-en och därmed m insk

ning i rekrylkontingenten ehuru tämJ igen ringa. Emellerti d 

ökar även antalet man, som kyarstanna med avsik t all !J iiYa 

högbMsntän och delta lzan medföra en relaliYL slor nedg.t ng i 

rekrytkont ingen len. 

Efter genomförd organisation enligt 1942 ~trs försyar sl cslul 

komma vid jämn fördelning på de olika :1rsklasserna och .-id 1 

. övrigt angivna förutsättningar c:a 8 man alt :lrligen ] ll'höY~ 

förordnas till högbåtsmän. 

Personal som avse att bliva hägbå lsmiin kunna anses för

delas på yngre årsklasser enligt följande: 

- 11:3 -

L11der 5 :e ans liillnings:1rcL JO 
)) G:e )) 'r -<> 
)) 7:e )) 15 
)) S:e )) 15 

" 9:c )) 15 
)) 10:e )) 10 

110 

Om an lalel högb<ltsmiin öJ,as Lill 400, sii sliger den arliga 

rekryt eringen till i medeltal id:e fulll 17 med bihcJ1ållen pen

<;ionsålder och Lill njgol öYer 2-1 Y id en si1nkning a v pensions

aldem till 45 [u -. 

Del är synnerligen Yansldigt att föruls~iga huru många som 

frivilli ~ l förEinga sin a lw nlr:1kt i avsikt alt vinna anslällnin,,. 
~ t:> 

<;Om högM Lsmän. tinder förutsättning alt aYskedsprcmierna för 

dem som icke Yinna dylik ans l ~illning äro väsentligt fö,rhöjda i 

fö rh[llbnoc till nuvarande, kan man dock v:Jga anlaga all an

t:t! et dylika aspiran ler p tt högbåtsmans-befal lningar växer i 

proportion till an talet platser som årligen lillsällas, eller fr~\n 
llO till 335. 

Det Lotala an talet underbefäl, som äro knutna till högbMs

manna -ins litulionen 0ch som alllid äro mer eller m indre obe

roende av rekr.Ylkonlingcn l ens storlek, Y~ixer härigenom fr[m 

190 + 11 0 = 300 Lill 400 + 3;35 = 735. Den härav följande 

minskningen i rekrylkontingentens storlek kan bli av relativt 
stor bclyclelsc. 

r1 v skeels ]Jl\emicr. 

Enli gt nu giillande manskapsaYlöningsreglemenle uldcl:.ls , 

~0~11 tidigare n~·mmls , avo;;keclspremier pZ1 GOO kr. till den som 

statt i tj änst minst sex. ~tr .xh 800 kr. efter nio ~1r. Del ~ir :m1rt 
aLt länl ··t ~· Lt l · · l .. b 
1

• . c -'c .oJ g a c enna summa 'unnat Yara annal an en o c-
~ dh cr t bia' · l l L']l f" l" · o l l 

t> · raganc e orsa' 1 or agnmg av nagot zonLI·a d . 

.,- . Först om ayslzedspremien sliger till sådan storlek aU den 

.--,t \er 111iijli gh ct för yedcrbörande alt s larla cgcl ciler köpa s ig 
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in i annat företag inom handeln, småindustrien, samfärdse]1 l, 
jordbruket e. dyl. blir den av verklig betydelse. 

Inom. slora städer silsom SLoc].;:holm och Göteborg äro lllöj. 
Jigheterna för dylik anställning slörre än i Karlskrona. l>e t är 
diirför nödvändigt för fdn öSK avgången personal alt söka ~ ! g 
framkomstmöjligheter på andra platser än i Karlskrona i stöne 
utsträckning än vad nu i alln1änhet är fallet. 

För att bliva av betydelse i avseende alt stimulera in lr:?sset 
för förlängd tjänstgöring vid floHan måste avskedspremkrna 
si.ittas högre. Då det ur tjänstesynpunkt är mycket förd el nkti gt 
med erfarna äldre furirer onibm·d, bör en kraftig stegring ay 

avskedspremierna ske intill 12 ltrs tjänst. 

Försl::tgsvis kunna avskedspremier sättas 

efter G ~tr3 tjänsl 600 kr. 
)) 9 )) )) 800 )) 

)) 10 )) 
)) 11 )) 
)) 12 )) 

)) 

)) 

)) 

1,000 )) 
1,500 )) 
4,000 )) 

enligt följ ande: 

Del är givet a lt en dylik höjning av avskedspremierna m1s
Le motiveras med en molsYarande minskning av kostnaderna 
för utbildning m. m. Dessa kostnader äro emellertid om iijl iga 
att exakt angiva. Ett exempel kan dock anföras: För en m lil
lerimatros, riktare vid meclelsvår kan~m belöpa sig enbar t alll
munitionskostnaderna för hans skolskjutningar ptt rek r y Lsladiet 
till e:a 270 kr. och för hans utbildning till underbefäl till c:a 
1,630 kr., eller sammanlagt l ,UOO kr. 

Om en dvlik artillerimalros avg{tr efter Iörsla kon lral; ts
tidens slut, 4 ftr, hinner harr tj änstgöra som furir endas l ( ll !n·. 
Emellertid, ii.ven om kontraktsLiden endast ,är 4 år får 1nan 
r :-i.lma med alt manskapet i medeltal kvarslh längre Li d eller 
enligt vad man kan berälma för exempelvis ovan anfört a ller
nativ 2 - i medeltal i öyer 3 år såsom furir. Eftersom en n~o l· 
svarande matros, som kvarstannar i tjänst i 12 år, hinner ljii.nsl-

] ] · ·t· J· ost-g6ra som. furir i 9 [tr, molsvarar 1an en Jart 1 ammum I on s' _
1 

nad för skolskjutning en vinst för stalen av icke fulll l' '
1 
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, oer angiyen summa, d. Y. s. nära nog h ela avskedspremien o·nno 1..... ••• 

"r r:~ års lpnst. e ter "" 
Andra vinster, som slaleE kan tillgodoräkna sig ~1ro de he-

ar ingar, som kunna göras genom minskM antal elever i sjö 
~~ans- och undeJ·bciälsskolorna. Dessa besparingar är.o bero
ende av hur mycket rekrytkontingenten kan minskas vartill 
{tterkommes nedan. Det kan dock genast fas tslås att den ökade 
avskedspremien är väl motiverad även ekonomiskt sett. 

Inverkan av ökning av högbålsmännens an l al och hö j da 
avskeds premier. 

Om man i allernaliv 2 förutsäller alt föreslagen höjning av 
avskedspremierna och ifrågasatt sänkning av pensionsåldern för 
högbMsn'län i samb::md med ökning av deras antal kommit till 
stånd, så kan bland underbefälet särskiljas följande anledningar 
till kvarstannande i tjänst efter första kontraktstidens utgång, 
nämligen, 

aU efter fem ~tr erh[tlla no-utbildning, 

alt efter fem år erhltlla reserv-no-utbildning, 

alt efter sex år erhålla lön på civilanställningsstat samt 
lägsta avskedspremie, 

att efter c:a tio år bliva förordnad till högbMsmän, 

att efter tolv år erhålla lön på civilanställningsslat, samt 
högsta avskedspremien. 

. Det skulle leda till onödiga svårigheter a lt sö],a klargöra 
\'l ika som stanna av- de olika ovan angivna anledningarna. Det 
lll~st sannolika är väl alt av vederbörande succesiva mål upp
stallas allt efter som möjligheterna uteslutas. Det är av denna 
~nledning angeläge t att det sista, för alla uppn[teliga målet 
Innebär en fullt godtaghar lösning på exislensproblemet. 

.. En mera detaljerad, siffermässig gransirning av ett på detla 
~a tt förbättrat allernaliv 2 ger en ungefärlig bild av förhållan
ena, som framg~tr av fig. 10. 
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Vr ovan stående kuna erhiHlcs, att m1Lalcl underhefä l ul
J·t i procen t av rekrylkontingenten utgör : 

~ ~~c:__ 12) + -18 + 32 + 22 + 20 + 19 + 18 + 14 + 13 = 2-!-! 0/o. 
( 

1 
Häri är dock icke inräknat elever i försvarsläroverk och no

skola, ej heller förordnade högbåtsmän. Om rekrytkontingenten 
· . (x) erh ltll e s 

.;. I l · ' 

24'1. x 

100 
= 2,595 - 400; x = 750. 

Den årli ga rekrylkontingenten skulle alltså kunna minskas 
Iill 750 i stället för elen av K. Maj:t föreslagna 1,000, som dock 
i verkligh eten m [lste heräknas bli väsentligt högre. Koslna
{]crna för såvä l sjömans- som underbefälsskolan skulle häri
~enom m inskas avsevärt. 

Värnpliktiga 2. klass sjömän. 

Ovan angivet, förhällrat allernativ 2 1ned en rekrytkonlin 
ocnl på 750 man giver följande antal 2. klass sjömän: 

85 + so + 12 
- ----- . 750 = 1,325. 

100 

Emellertid var behovet enligt 19-! l års försvarsutrednings 
Ileräkningar 2,175 man. Det uppstår alltså en brist på 2,17& -
l,:l25 = 850 2. klass sjömän. Nagon möjlighet att utnyttja dc 
Yakanta lönerna för ökning av antalet rekryter finnes icke, d~t 
llärigenom för S'tort antal furirer så smi'lningom skulle erhållas. 

I det av 1941 års f6rsvarsutredning angivna behovet inbe
täknades c:a 500 2. klass sjömän, som under elt vinterhalvår 
genomgingo underbefälsskola iland. övriga voro kommende
l'ade i praktisk tjänst varav vissa därunder samtidigt erhöll 
11101 underbefälsskola sYarande utbildning. 

Av fig. 10 framgår aH antalet 2. klass sjömän vid tidpunk
~en ~ö r påb6rjande av underbefälsskola ulg6r 80 °/o a v rekryt
'01111ngenten eller 600 man. Om man låter alla dessa genom gft 
llllderb . r ··l l · c a ss_.;ola iland uneler elt halvt år, så m åste antalet 2. 
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klass sjömän ökas med 600 - 500 = 100 man under ·yin te111 
Om man dessutom låter samtliga ekonomim:än, eldare och h ::tnt~ 

verkare genmngå till underbefälsutbildningen hörande yrkes, 
kurs iland (vid sjukhus, matinrättning, varvsdeparlemenl) un, 
der därpå följande sommarhalvår, så erfordras en ökning ii 1e

11 
under sommaren. Eftersom antalet 2. klass sjömän under vin_ 
terhalvåret enligt kurvan å fig. 10 beräknas ha sjunkit fr :1 n 80 
till 75 °/o :w rekrytkontingenten och ekonomi-, maskin - 0 ch 
hanlwrksavdelningarna tillsammans uppgå till ungdär s amn1 ~ 
storlek som däcksavdclningen, så blir det öl~ade l1eh:Jvet under 
sommarhalvåret: 

75 . 750 

100 . 2 
= 280 

Härigenom erhålles alt det ökade behovet aY 2. klass sjö . 
män tir 

350 + 100 = 950 pä vintern och 
850 ~ 280 = 1,030 på sommaren. 

Genom mo 461/42 har angivils den utbildning, som >>värn
pl iktiga i allmänhet» måste bibringas för alt bliva användbara 
för bestridande av drabbningstjänst på vissa platser, som an

nars enligt gällande fördelningar äm avsedda för 2. klass sjö
män, stam. Det är icke möj ligt att förutsäga om det är liinl;
bart att ersålla 2. klass sjömän sta1n med vpl med 450 dagars 
yärnplikt i den utsträckning, som ovan angivits för sommar och 
vinter. Alldeles omöjligt synes det dock icke vara. 

En annan förutsäl•tning för förslagets genomförande är alt 
den för flolian avsedda värnpliktskontingenten kan ökas med 
samma antal d. v. s. c:a 1,000 »värnpliktiga i allmänhet, öniga 
vph, (sjöljänstare enligt ·tidigare terminologi). Även de lla s:·
nes lig,ga inom det möjligas ram eftersom samtidigt c:a 500 man 
komma att fullgöra värnplikt i stället för att taga fast an ställ
ning vid flottan. 

I detta sammanhang kan påpekas en annan sak. F ör ar· 
mens vidkommande har riksdagen beslutat aH anställa ciYJl 
handräckningspersonal i stället för värnpliktig personal. ~'fo l · 
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de fråo·a lärer vara under ulredning för marinens vid-
·aran · "' 5' ' mande. DeL torde icke Yara osannolikt a ll man genom aU 

];ol~tta värnpliktiga med civil handräclming skull e kunna in
ers' ra 500 värnpliktiga. Hela ökningen av v~implikliga för 
bes~:ns vidkommande skulle sålunda komma att uppg~t till 500 
f]o l t ·· . 1 • o 1 · l vilket unge ar motsvarar mms.1~nmgen av ars zontmgen en 
111an, 
fas t anställda.. .. . . .. . . .. 

Man kan mvanda att ulbrldnmg aY dessa varnpl1kl1ga aven 
kollllller :>.'lt draga vissa kostnader. Dessa äro dock av en myc
J;et underordnad betydelse i förhållande till utbildning av en 
stam-matros. Eftersom alla vapenföra ändock m [lsle göra sin 
viirnplikt, blir det hela dessutom en ren omföringssak. 

De kostnader man inbesparar vid en minskning av c:a 500 

rekryter + 850 2. kl2ss sjömän äro så betydande, a lt de väl 
täck~ såväl kostnaderna för 500 värnpliktiga som för c:a 2;30 

civil handräckningspersonal, varjämte en aYsevärd besparing 
uppkommer som utnyttjas för de tidigare nämnda ökade av
skedsprcmierna och det ökade antalet högbåtsmannalöner. 

Insättande av 2. klass sjömän i furirsbefaltning. 

Det är i allmänhet icke möjligt att insätta en 2. l.Jass sjö
man i furi rsbefattning ulan att tjänsten menligt påverkas därav. 
Ett dylikt förfarande bör därför tillgripas endast i nödfall. 

Brist på und(crhefäl brukar i allmänhet uppsHt p[t y[narna 
vid rustningarna. Så kan även tänkas bli fallet bland däcks
matroserna vid 4% ~trs kontraktstid även om normalt dylika 
vakanser ej skola behöva uppkomma. Tidpunkten för utgången 
av däcksmatrosernas kontrakt inträffar nämligen p;\ våren vi<l 
4 V2 års kontraktstid. 

Därest vrkesskolorna för däcksfolket anordnas p[t Yi'uen är 
det möjli gt .att kommendera de duktigaste 2. klass däcksmatro
s~rna, som genomgått underbefälsskola i land, i furirsbefatl-
11111gar ombord. Efter genomgången två m ånaders yrkesskola 
ha de ·· 1· o f · l ·· l f d i nam rgen uppnatt unrs ;:ompetens, aven om Je or · ran 
eke ],an beräknas ske förrän efter ytterligare fyra m fmader. 
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Hårigenom uppkomna Yakanser bland 2. klass sjöm~1 1t lnits_ 
te fyllas med värnpliktiga 2. klass sjömän, Yilket i sin lur er, 
fordrar en ytterli gare ökning av värnpliklskontingen len, Jn ecta

1 
samtidigt en vLLerligare nedgång i rekrvtkontingenlen kan " Ör·' 

1 
.._. J v ,; ~... i"'l ·qS 

Dessa val;anset· synas emellertid kunna m.inskas genont at; 
för dem som rekapitulera, avg~\ngstiden hör bestämmas Li ll 3Q 

september. 

Sammanfattning. 

Sammanfattningsvis kan sägas alt den beslutade Ulan

skapskadern sv{trligen kan hållas fulltalig med de propor tioner 
mellan olika grader, som därvid bestämts. i\Iol det a Ysedda 
antalet underbefäl svarar en större rekrytkontingenl, Yari genom 
ran1en m åste sprängas. Vidare komma alltför m~mga a ' un
derbefälet att kvarslå så kort Li d, alltj änsten blir lidande <Li.ra\ 
lVIöjlighelema alt komma ifrån dessa olägenheter äro 

ökning av kontraktstiden till 4 % år, 
ökning av avskedspremiernas storlek, 
minskning av pensionsåldern för högbMsmän, Yari gc nom 

en ökning av anlalcl möjliggöres. 
Härför fordras dock en undersökning av tjänstgöri ngs [ör

h:\llandena för d'~t ökade an ta let högbålsfnän och i Yad m~in 

utbildade 2. klass sjömän och yärnplikliga, kunna ersälta stam 
sam t slutligen hur stor ökuing av antalet >> Y~implikliga i all
J11iinhet>' som kan p [n·äl:nas. 
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Är flottan i behov av ett fullriggat, 
nytt övningsfartyg. 

1 Kungl. Maj :ts proposition n:r 210/-!2 äskades medel för 

lt bv o·,.,-, e ll övninosfartvn rned segel, son1 skulle rynnna c:a :1 "' VJ.._._ O .., 0 '--' "' 

150 rekryter. Medel till fartygels byggande äro upptagna inom 

fcmårspl:ln en s ram. 
Är flottan yerkligen i behov av ett sådant fartyg? Och är 

det rationellt aU nu milt i maskinåldern utnyllj a fullrigg are 
för utbildning av Holtans rekryter? Dessa fdgor slwla nu öYer

Yii.gas och besvaras. 
övningsfartygel skall, som bekant, utnylljas av Sjömans

skolan. Mi\let för utbildningen vid den skolan är :rtt ingjuta 
en god anda i elevo1, att dana honom till sjöman och till soldat 
samt alt bibringa honom de kunskaper och färdigheter, son, 
erfordras för alt han skall kunna fylla sin plals som 2. klass 
sjöman ombord. 

En sj öman sli:all vara förtrogen med förhflllandena ombord 
och till sjöss, han sJ,all lita p ~t sig själv i alla Yäder, men trots 
det vara besj~llad av l;:amratskapels ide och han skall a ldri g ge 
sig fö,r några svårighe ter. 

En soldal skall vara genomträngd av fast disciplin, han 
skall ha vilja och mod att offra sig själv för att räll kunna 
fullgöra sina ålioganden under kria och han skall tro på aU 
l o "' '· "' <n.gsmakten li:an värna rikels frihet och aU rikels frihet är 
Värt alla offer. 
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~a.~ r ekryten danats Lill sjöman o~h .solda t, då är de t liit 
a lt bdJunga honom de kunskaper och fard1ghe ter, som crforctt· l 

för att h~n skall kunna fylla sin pla ts som 2. klass sjöman 011n~ 
hm·d. Lagges huvudviklen på att bihri11"a honom kunsl· l . 

l f .. d' l · · a · ' 3Pet· 
oc 1 ar 1g 1cler bhr h an såsom kugsman otillfredsställande. 

Ordet »solda t» skonar i m ångas öron, då det n ~imncs . 

S~lmband IllCd m ålsältning för utbildningen vid Sjömansskolan
1 

l· orfallarcn vet cmcllcr li d intet ord, som passar b ~i Llre i d e tt ~ 
samm anha ng. Alla torde Yara överens om att krigsmannen til 

sjöss ii.Ycn skall ha gcnomgMt s. k. allmänt milit~ir ulbihlninal 
Denna utbildnin gs m ål är eJ· aU göra kriasmannen lill S]· ( .. J'l o· 

. • u "' . , 1a11 
u lan JUSL t ill soldat. Uttrycket »allm änt mililär ulbil dn ino, 

w rka r urv J. llna L och oklart. Ordet >> soldatutbildning >> h ar a~
nan och b~i. Lt re klang och det utsäger jus t det, som utbil dn tngcn 
ifrf1ga aYser. 

l\f{llsäl lningen har kanske givits en hög travande fo m mlc

r.i ng. :\len e.Lt m~H, som ej sa'lls högt, är intet m :'i l ulan möj
ligen en s ta tJOn på väg till målet. 

, Sedan m{tlct angivits, gLi.ller det a ll planera v. tb ildningcn s~\ 
a ll den ocks{t ].;an form a eleven i den andra, som bes lämmes av 

m ttlsältningen . Härvid skall beaktas, att u lbildnincren inom 
"' flottan dels syfLqx till a lt meddela den enskilde m ann en ut-

bildning, dels a lt utbilda ett visst farty.g (förband clc.) . 

Utbildning, som syftar till aU meddela den enskilde man-
nen utbildning, individtrlbildning, om.faltar: 

allmänulbildnin g, 
solcbtutbildning, 
s jömansn tbildning, 
yrkcsuthil dn i ng (f:::tclmtbildni ng), samt 
gymn as tik och idrott. 

Y id indiYidutbildning sammanföres son1 regel personer fr{t!l 

samma yrkesgren, uttagna 1ill samma särskilda tjänst och med 

samma tj ämtcgrad till instruktionsgrupper. Flera sådana l;:un

na samm a nföras Lill en plu ton och flera plutoner till en diyisio ll · 
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etbildning, som syftar ti ll alt utbilda ett s tridsfartyg, far

" Lbildning, omfalt[ll': 
11'0' t1 

· " solda tutbildning, 
sjöm:=tnsutb ildning och 
stridsutbildning. 

Fartygsutbildning hcdriyes plutuns-, divisions-, kYarters- , 

,-akt- ell er fartygsvis . 

Individutbil dning och faxtygsutbildning kunna antingen be

drivas som skolutbi ldning eller som tillämpningsöYning. 

Vid skolu tbildning meddelar instruktören hur en sak skall 

utföras . Vid LilUimpningsövningar angiver instruktören en Yiss 

förutsäUning och det tillkommer eleven alt m ed ledning aY den 

handla. 
Utbildningen inom Sjömansskolan bör uteslutande vara in

dividutbildn ing, Dirav följer inom parantes, aN den från Sjö

mansskolan utexaminerade sjömannen m åste gcnomg:'t fartygs 

utbildning, sedan han kommenderats omJJ.ord p ft det mobilise

ringsbemannade stridsfartyget för att där rätt kunna fullgöra 
. in tj änst. 

Av ovanslåen de utredning framgår grunderna för utbild

ningen in om Sjömansskolan och också Yad den i storl ska11 
omfatta. 

För a lt få svar p ~t dc upps t~il lda fn1gorna l\an m an l>orl se 

från allmänulbildning, som i sig innesluter humanioran. Man 

kan även bortse från fackutbildningen, som syftar till att ut

bilda rekryten i de särskilda kunskaper och färdigheter, som 

han behöver besitta för sin •tjänst i den yrkesgren, som h an 
litlagils till. 

Soldat - och sjöm::msutbildning samt gymnastik och idrott 
:;],oJa gå som en röd tråd genom h ela utbildningen . 

\' Solda tutbildning liksom gymnastik och idrott kunna givet
Is hPdrivas !illfrcdss lällande, utan a lt skolan behöYcr ha till 

gång På ett fullri gga t segelfartyg. Kvar slår sjömansutbild
llingen. 
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"-hsiklcn ~tr, all Sjömansskolan skall tilldelas el l :JO-t 

mindre hMar, förelr~1desvis barkar av flottans ordinarie Jn ocle~l 
Utbilduing i rodd och segling kommer att be dr i Y as u nder d· 

nio m~mader, under vill~a rekrylen beräknas vara förl agd ti le 

Sjömansskelans kaserner och påg[t sa länge isläggning Lj Iii;! 
ger hind er i\~igcn härföL J-Etrigenom b6r rekrylen erhalla ~~; 
god övning i LFinslcn i hL1t under vinter och sommar, lugnt 
väder och 6verhands\ ä der, under dager och mörker och de tta 
under b ~tdc övnings- och fritid. Denna utbildning JJedöme, 

bli Ya a v grundläg,ganc\c betydelse för r ek r y ten s fosl n n 'l i \l 
-;jöman. 

:;vrcn det La slag av sjömansutbildning r~1cker ej. Sjömans. 

utbildning masle ~i_vcn hcdrins lill sjöss. Barkama ~iro <ht lör 

s m [t och andra fa rkosler m;"1sle ul<\Ylljas. :\Ian ].;_an da anti ngen 

Länka sig stridsfartyg, sm~irre sjög[tcnde farty g eller Ö\ ll ings
l ~ulyg. 

])et bcräl.;_nas, all tre m~madcr s lå till förfogande lli1dör. 

_A v dessa a Y'iCS en för grundhi gganclc uthilcln i ng å sir i els t a rL~·g. 

Alla rekr~' ter skola genomgå denna u Lhilcln i ng or h alla pa 

.·amma säLL uneler den sl.;_ola dc praHi~U hra sig rch ~- tun

denisningens föresb-ifler om Ljän~; Lcn ombord CYad de l gidler 

Yaktgöri11g, rutin, backlag, L\äll, rengöring, kojer Hl. m . san1t 

erldilla unelenisning och övning i liYhftlsexercis, brancl~Etek

ning, l i1ckl~i.Lning m. m. och clärj~imle erhåll a ].;_änncdom 0111 

larmsignaler och stridsbcrcdskapsgradcr. 
KYnr sl{n· tv[t m ånader för ren sjömansutbildning yad 

d~icksaydc lningens personal hclr~iffar. l\Ian har J.;_anskc en 

kiin<>la av all del vore mest rationciiL alt forls ~ilLa ulbildni ngrn 

<lmbord ~\ str idsfartyg och cl[t helst på fartyg av elen l_\ p, pil 
vilken m::umcn ifl·,·tga sedan skall fullgöra sin Ljönst. T r'tngcr 

man fdgan niinnarc in p{t livet, märker man snarl aU fn nsetl 

livh[tl"cxe rcis, stridsfartygel ej är någon ideal plattform fiir ren 

sjömansulhildning. För sådan utbildning behövs Yarken ].;_a

noner, torpeder eller minor. Den sjömansulb ildning, smn ].;_all 

hedrivas ombord å cll stridsfartyg blir lält l\onsllad och ]lcst<'1r 

ofta i Ö\'Jling alt läggalmopar och stek, lodning med handlod, 
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. 
1

o- med hancllogg, hanlerande av fcndedar, ÖYning med 
Jo'rgnJJ "' R l l l r-· . 1·· el f-- d -" .- da n1. m. c ~rylerna s .;_o a · orv1sso aras cssa ar lg-

J;a: L~D men det är fel all upphöja dessa rclati\t enlda detaljer 

]l~l: -~mansu tbildningcn till uthildningsmöl ombord. 
n' -J ·el f t • 'Il ·- l 1 l d ' Pit ett s ln s ar yg, p a Yl .;:c-.t man ar cn1 Ja rj.;_crac un er l Ya 

, ,c]cr lockas m an lätt alt överg~t till e lt annal slag aY nl-
Jnann ' . . - . . 
']dning nämligen fartygsulh!lclnmg. Man l\anskc 1 denna :w-

~:J; l rent av kommc11derar ombord rekry ter enligt besällning:'

Jislans h :w på personal i olika yrkesgrenar. Därigenom s pli Il

ras skolans organisatoriska enhet, inslruklionsgruppen , smn 
omfattar c:a 15 man av samma yrkesgren. Fart.y.gsulbilclning, 

som ej bedriws med mobiliseringshemannal fartyg och .efter 

för rl el la uppgjorda övningsprogram innehållande arlillcri

torpeclsl\jutningar m. m., hlir läU missvisande och kan därför 

iiwn aY denna orsak fa menlig inverkan p:t r ekrylens upp

los tran i Sjömanssl.;_olan. Fartygsutbildning ing<'n· dessutom , 

som förut nämnts, ej i skolans program. 
Den sjön~ansulbildning, som kan hcdri\as ombord [t strids

fartyg riichr ej. 
·I amlulnin g till allernalivet alt bcdriYa sjömansutbildning 

uteslu laude ~l stridsfartyg, uppst5.r frågan om lämpliga sådana 

fartyg i till riicklig mängel kunna ställas till förfogande för ända

m:i.let och om olje- resp . ],oltillclelning kan göra:; tillräc];]i~t 

~ tor. Dessa spörsm~1l upp lag::ts ej till granskning h iir, ulan rl et 

bara kons lateras ::tlt fartyg och drivmedel i s[t fall bliYa cr
forclcrli w. 

V"~· 

Sjömansntbilclning bedriven på smö.nc, s jög[tcnclc hålar l [t-· 

Ler hes ti cl.;andc. Göres bålen lagom stor all rymma en in

struktionsgrupp med befäL komplcllerancle befäl saml ma;;ki

nist och kock bryter utbildningen ej heller sönder skolans or

ganisa tion. Del är först då man betänker, alt utbildningen skall 

hedrivas un der LY[t m:\nader, som m an blir skeptisk. Förul 

:attningE'n Yar alt el en ~kulle bedrivas t ill sjöss, och det hör 

Innebnra alt båten skall kunna hålla sjön å lminslone 1-± dagar 

: sträck övningar i hamn och i skä•rgårcl får ju rcJ,ryten ge-

10111 den vid skolan bedrivna hå llj fmslen. Det är svi\rl aH s~iga 
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,·ad rekryterna skola sysselsä llas med ombord å en sådan b: 
Yal<Ujänslen tar ju sin tid i anspråk - men i öuig t torde li,~tt. 
-ombord n~i.rma sig liYet ombord å en lustjakt eller å en fiskcb~t 
utan fiske. 1\iggen lämpar sig ej för segelexercis och geno:t 
Nt lcns bri st på lämpli ga livbålar bli övningsmöjligheterna Yl~ 
ledigare beskurna. I hårt väder blir livet ombord Clt enda 
sy<>selsti.t.tuing all h :\lb sig kv-1r ombord och att suga sig fast 
till däckel. En viss disciplin kan give tvis bibehållas Olllbord 
m en örlogsrutin, ordning, punktlighet och form er uppluckra; 
blt. Yislelsen ombord kan därför verka ~kadlig på rekrytens 
utbildning till soldat och ej vara tillräckl igt upphyggande för 
hans utbildning till det slag av sjöman, som flottan är betjänt al'. 

Utbildning il smärre sjögående båtat räcker inte. 
Utbildning ft övningsfartyg återstår att granska. 
Det förutsättes , a lt övningsfartyget blir en full riggare rym. 

mande c:a 150 rekryter och totalt kanske 190 man. F ar tyget 
Jörutsä ltes vidare få en hj älpmo tor, som kan framdriva det med 
c:~ 6 knop. 

Samlliga d:1cksmalroser med undantag av radiomalmser 
-och möjli gen de ur fackutbildningssynpunkt hårt helaslade u
båts- och svepmatroserna skulle kommenderas till en ·lva må
naders kurs ombord. Kommendering ombord sker så vi LL möj
lig t så, nU skolans organisatoriska indelning i plutoner icke 
sönderslås. Fartygschef och c:a två officerare jämte Lillriickligt 
antal und erofficerare och fö rhandsmän utgöra en fast lJesätt· 
ning ombord. De med eleverna följande instruktörerna tj önsl· 
göra ombord endast lika länge som eleverna. 

Fr~tn många h [lll har framförts, au två månader ii r för 
},:or t tid för att man under der:n skall kunna med fördel hrdril'a 
sjöm::Jnsutbildning på en fullriggare. Från början m[Lslc f.as l· 
sl:\s, a ll det ej iir tidens längd, som är utslagsgivande yid ut· 
bildning, ulan fastmer huru tiden användes Ett dygns ut· 
bildning kan v::tr::t mer givande än annan utbildning hedriyen 
11nder Yeclwr och nlii.nader . 

Syftet med utbildningen om.bord å segelfartyg är i direld 
anslutn ing till målsä ltningen för Sjömansskolan a lt ingj uta en 
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d 
anda och en bsl disciplin i eleven SJ.ml a tt dana hoaom 

no < 

o_Jl sjöman. .. o • • • , 11 Utbildningen mnhord foregas 1land av undernsnmg pa 
dcll, yari genom en viss fö-rhandskännedom om riggen med-

111~as rekryten. I god tid före en1ba!rkering erhåller den hli-
.dc .. · l l d l d · 

dc fartv!!sbesattnmgen s (eppsnumrner oc 1 me e mng av yan .;..., · 
dcl11 bm vissa förberedande fördelningar genomgås. Det or-
dinarie instruktionsbefälet i land kan med sin personliga kän
nedom om var man givetvis göra en sådan insättning i skepps
nummer bättre än vad fartygsbefälet kan. Sedan eleverna em
barkerat. beräknas det, a tt far tyget bedriver övningar i Här
helen av basområde t under c:a en vecka. Därefter går fartyget 
pi allvar till sjöss och färden lägges så, all lång sjö lid erhålles. 
:\Ied sammanlagt 60 dagars expedition beräknas 10 åtgå fö,r de 
förberedande övningarna och för debarkeringen, högst 10 för 
hamnliggande och minst 40 för gång till sjöss. Med 5 knops 
medelfart blir den distans, som fartyget kan tillryggalägga 
-1,800', vilket medger en god omväxling i val :~v hamnar. 

Det är sannolikt a tt far tyget råkar ut för dåligt väder under 
några av dessa 40 dagar. Detta är önskvärt och det bör ingå i 
Yar sjömans utbildning a tt få erfarenhel om vad hårt väder 
Yill säga. 

Ombord p[t övningsfartyget kan örlogsrutin obetingat fö~jas 
·amt ordning, snygghet och puts ovillkorligt hållas på. Genom 
att fartyget kommer att ligga till sjöss under lång tid i sträck, 
JJinner rekryleu v[mja sig vid alt förrälta vakttj äns t i sjöval.;.t 
()Ch vid därmed sammanhängande sömnförhållanden. Eftersom 
~ Lridsberedskap of ta förrällas i sjövakt blir rekrylens under sin 
tid i Sjömansskolan förvärvade vana härutinnan även av be
tydelse vid hans kommande utbildning i s tridstjänst och för 
h~ns deltagande i denna. Däcksutrymmet på övningsfartygel 
])]Jr så slorl, a ll uppställningar och inspektioner kunna företagas 
~ch det med ger tiYcn, alt eleyerna lära sig raskhet vid fö-r-
1YHningar. 

Sjömaningen, som p[t stridsfar tyg lätt blir konsllad, blir på 
· egelfartyget en nödvändighet. Livbå tsexercis samt långrodd 

1'idskr-ift i 8jövcisendel. 13 
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och långsegling i öppen sjö i fartygels närhet och följandp cle tt <t 
blir utomordentligt givande Ö<Yninga.r. Och r åsegelsriggen ät 
ett förträffligt uppfos tringsmedeL En bättre sjön1.ansgyn n1as tik 
än segelexercis på en fullriggare får ma n väl lela efter. C1cn0111 
den erh åller rekryten all t biltre h erravälde över sin krop p och 
hans s tyrka, snabbhet och vighet utvecklas. Rekry lens Jnod 
prövas och härdas vid arbeten till väders, hans ansYsrskiinsla 
uppbygga i medvetandet av alt elt felaktigt hantcr::mdc av det 
löpande godset kan m edföra knnralers död. Vakenh et, iaLt
tagelseförmåga och initiativ utvecklas . Lystring efter kun1_ 

mandoord, ögonblicklig lydnad samt enhetlighet och pr~'r i, i on 

i utförandet av order blir en vana. - Och alla övningar be
drivas på rörligt underlag. Vänjningsövningar höra ihop med 
r a tionell utbildning. Den för fl ollan viktigaste vänj n i n~·' ÖY

ningen är kmske alt ge dess personal sjövana. 

Det har framförts, att öns](emålet att återinföra segelf::u
tygsutbildning är ett utslag av senlimental romantik och slent
rianmässigt önsketänkande. Detta bestrides. Tvärtom holtnar 
detta önskemål i viljan att från grunden dana en sj ilman. 
Grunden beslår i att brottas med och övervinna dc elemcnlära 
krafterna med utnyttjande av vilja och muskelkraft. Sedun 
man skaffat sig erfarenhet h äruli1man för~tår man, alt nush · 
nerna äro en välkommen ~rsättare för muskelkraften , men 
också alt man m åste lära sig behärska maskinerna lika full
s tändig t, som man behärskar sina muskler. 

Att tFinsten amibord å en fullriggare kan nlCdföra en slii nk 

av romantik förnekas däremot ej. Men a tt så kan va ra för

h ålb.ndet m åste man h elhj ir ta t erb.nna vara en ·obetin.!:\a(l för

m ån ur utbildningssynpunkt Och att besä ttningen ledd aY 

denna rom~mtik kan s::>.mlas på däck, då det bör jar sk: J11;11a. 

och under de fyllda seglen sjung?.. sina sjömansYisor, del ii r en 
lösning av de s .. k. fritidsproblemen, som är och i fr a]llt idcn 
än mer blir värdefull för individen och som. givetvis är (iycr· 

lägsen ett även nog så utsökt biografprogram. Kamratanda 0ch 
· l .. f ' · d t · eJ e1· l) c kärlek till SJÖn - yr \Ct vaxer ram. unoer sa ana s un · · 
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derna äro elt uLmilrU mate:riel för uppbyggande av ca god 
, tnn 

nnd~örfat taren är ÖYerlygad om att utsildcn a lt Et m edfölj a 
fullri ggat övningshrlyg på en expedi tion p ~t Oceanen kom

ct~r att öl\a tillströnmingen av sökande till flottan och det Emgt 
Jilcr i n yacl utsikten a lt H göra en tur på en smLirre sjögftcndc 
1
n d ' . d f l 11 .. D bl' .. , t ell er en Lir pa el t sln s artyg s m e gora. et 1r aven 

]Ja l f.. 1· :l l' S · · f .. d 
Positi v rek am or el t 1vsr u g 1gt Y en ge att 1 ran1Jnan :; en 

hanmar visa rikels flagga blåsande frCln en med unga sjöm .. 1.ns-
ömnen bemannad fullriggare. 

Utredningen h ar nu hunnit så lång t, alt m an kan vara he
redd att avge svar på dc uppställda frågorna. Dessa voro: ).r 

flo ttan yerkligcn i behov av ett sadant fartyg? Och år det ra
tionellt aU nu milt i m askinåldern utnyttj a fullriggare för ut

bildning av flott ans rekryter? Svaret pi båda frågorna blir 
»Ja >> och den sis ta fdtgan hesvaras dessutom med >>Nu mer iin 
någonsin>>. 

T. Nerpin. 
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Förluster av örlogsfartyg från krigs:: 

utbrottet t. o. m. 28. 2. 43. 
AY st :J bs rclla U ör K. -H. W esterlu n d. 

Alt överdriva molslånd:l.rens och förminska rgna fii1l u'ler 

i högkvarters- och mo lsvarande r apporler :ir ej nl1gon nyhet. 

som framl<ammi t i samb::tnd med del andra världskrigeL För

faringssättet har m :·lldriga anor och är lällförklarligt - man 

]~an nämna s[tdana orsaker som rent psykologiska, för all s l~irka 

dc egna stridskrafternas och hemmafrontens moral saml göra 

intryck p~t förbundn a eller ncutr rrla, vi c bre för all h em l i g hålla 

egna födnslcr, om vetskapen därom skulle göra molsl[Jndaren 

nytla, och för a lt genom överdrivna påståenden locka J'ie nucn 

alt nnd h i nsyn till inhemsk eller utländsk -opinion röja lägel 

eller tills t~mdet inom vi ss del av krigsmakten , som i lll llls l:m

darcns rapporler mer eller m indre förintats . 
Största möjlighe lerna alt på detla säl l fr åmsl dra en slöja 

över egna förlusler finnes otvivelaktigt ifrå-ga om arme och 

fl yg. Det är sv{n·t för alt icke säga omöjligt a lt kont rollera 

pft s l~tcndena. 

Ifråga om sjös tridskrafterna är förhållandet i hög grnd 

annorlunda. Redan i fred är det omöjligt atl i stön·e uL,l r~icl;
ning h emlighålla tillvaron av åtmins tone större övervallensen· 

helcr. De m~\sle ut p[t h aven, angöra egna och ullö.ndska h::uJl' 

nar och möta handelsfartyg från alla världens nationer. Vw 
danlagen äro Japan och SoYj etunioncn, yarav det förra Iandel 
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1
.11 sin avlägsna belägenhel h aft vissa möj.liohcler a lt under 

6 eno . . D 

kortare tid msYepa sm a nyh~gg:1ader, i hcml.igh[tllandels dim-

J
ö·or och det andra lycka ls l VJSS man genomföra samma sak 

s J l t l ... l 
1
en på be {OS nac av SJomans illp och utbildning genom a lt 

1l l l . .. d . • ]Ji\lla sina en 1c er 1nslang a 1 tranga, från världs trafiken sl 

<~o ll som uteslutna va llenomrllden. I båda dessa fall har s taLs

~r111ens natur möjliggjort hemlighållandeL 
Men även under kri g bli förhållandena hclrilffandc sjö

,;tridshaftern a .ganska analoga med dc fredstida. örloO'sfar l\'-
• D • 

gen upp träda ule p[t h aven, möta allierade och neutrala fartyg. 

OU1 de sänkas, härgas överlevande kanske av fiender eller neu

trala. Åtminstone de s tö rre enhe terna ha Yar för s ig sill sär

skilda utseende, som gör dem lä tt igenkända. Allt dclla och 

ännu fler orsaker, som det ej h är är platsen a tt g[t in p[t, bidrar 

till att förlustern a till sjöss ifråga om örloQ'sfarly.-r ä ~·o lä tl at·e 
~ • t:> 

alt >> renodla» än förlusterna till lands och i luften. 

Förr eller senare medges därför även i dc fl c:; la fall för

luster av örlogsfartyg, ehuru det .är uppct1bar t a lt ~llminslonc 

beträffande mindre enheter upp till och med ubåtar och jagare 

n~gon större s ~ikcrhct icke kan vinnas, stt länge kriget plgZu· . 

Sarskilt gäller delta axelsktlerna och Sovj etunionen, ehuru ilYen 

rörande dessa Hinder d ~l och då uppgifter framl..:omma. 

~e t ma terial, som h iir framli.iggcs, bygge r enbarl pft öppn a 

uppgifter och främ st ph nyhelstclogram i dagspressen. D~irt ill 

konu11er emellertid uppgifter ur in- och ulEindska ti dskrifte r 

samt fakta, som kunna erh[lllas genom bilder m. m. I huvud

sak upp las bloll erkända förluster. När undanta ()' fr:ln denna 

regel göres, sker det enär olika fakta ÖYcrv~ildia:ndc tala för 
uppgiftens rik tigheL D 

l
. Endast totalförlusler upptagas. P [t dclla säll kan vissct·-
Jgen icl· d 1·1 · ·· ,c e o 1 {a vapnens Yerkan avlasasmed absolu t exakthet 

~en å andra sidan torde det vara ogörligt a tl förrän efter clt 
ledsslut r: . Il ' l . f" 

l 
a m J IC { 1 var or t. ex. elt slaQ'skei1)1 legat under rc--

lar r . <J c 

__ a 10 11 I kanske flera m~mader. I några fall är orsaken hclzant 

l. t. ex. de lre italienska skeppen ef ter Taran ta ell er dc amer i-
'ansl- . 

' a efter P earl Harbor - men i det s tora. Il crlalcl fall iiger 
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ingen ulanför yederbörandc marinlednings inre cirklar kl! 1 n~ , 

dom om reparationslider och skadcorsaker. 
Om ncdanst{tcnde material s[tlunda dels sal.;nar uppg ifter 

om skadade örlogsbrtyg och orsakerna Lill dessa skador. dels 
icke upptar vissa enheter, vilkas förintande ej nått off Pnllig, 
h elen, torde siffrorna likviii ha siLL värctc, d~t dc repn~s cn lera så 
stor del av totalförlusterna, all L ex. orsakerna till far l~ gsfö 1_ 

lnslerna böra kunn:.1 anses h a samma inböreles proportioner för 
detta något mindre omfattande ntatcrial som för del slöne 111a., 

terial, som först vid ett freds~lut blir bekant, d. v. s. dc alJs ulut 
korrcklo. sänkningsuppgiftcrna. 

I. slagskepp 

(jämte pansarskepp och monitorer). 

rlmeril..:as Förenia Slaler. 

Arizona s~i.nkt 7j12 41 i Pearl Harhor. Dvärgubåtslorpedcr. 
Oklahoma kantrad 7(12 41 i Pearl Harhor. Flyg- och /eller 

dYiirgubålslorpcdcr. Totalförlust osäker. 

Brasilien. 
Intet sänkt. 

Frcml..:ril..:e. 

Jean Bart sv:ht skadad, i brand, sa lt på land 10/11 -!2 i 
Casablanca. Artillerield fr :J n slagskepp, möjligen flyg bidragit. 
Totalförlust osäker. 

Bretagne siinl.;t 3/7 40 i Mcrs-cl-E:cbir. Skjulcn i brand al' 

slagskcppsartilleri, minsprängd. 

G re l..: lan el . 
Agcr inlct. 

Hollancl . 
Ager inlet. 
Som logementsfartyg utnyttj ade pansarskeppet SocralJ 8 .i~ 

sannollid förstört av flyg. 
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Italien . 

Intet sänkt. 

Japan. 

1-': lt slagsl.;epp ctl.;änt siinkt. Obekant orsak. 

Norge. 
Agde intet slagskepp. 
'fyå äldre, sm~t pansarskepp, EiclsYolcl och I\orge, sänktrl. 

9j-! 40 vid Narvik av jagartorpeder. 

Sov jelunionen. 

Ettdera av i\Iarat eller Oktjabrskaja Revalutsia sannolikt ur 
~ lridbart skick. Armearlilleri, flygLorpecler och -bomber. 

Storbritannien. 

Barham sänkt 25/11 41 utanför Sollum. Av ubåtstorpeder. 
Hood sänkt 24 /5 41 utanför Grönland. Av slagskeppsartilleri. 
Repulse sänkt 10/12 41 ost Malacka. Av flygtorpeder. 
Royal Oak sänkt H /10 39 i Scapa Flwo, Av ubåtstorpeder. 
Prince .of Wales s~ipJ.,:t 10/12 41 ost Malacka. Av flygtorpede r. 
Monitoren Terror sänkt juni 1941 vid Tobruk, sannolikt av 

flygtorpeder ochfeller -bomber. 

Tyskland. 

. Bismarck sii.nkl 27/5 41 i Atlanten. Skadad av flyg- och 
Jagartorpeder, ncdkiimpad aY slagskeppsartilleri, sänkt av krys
~artorpeder. 

Admiral Graf Spee (pansarskepp, officiellt uppt~get som 
tung kryssare) sänkt 17j12 39 i La Platahukten. Sprängd av 
~Cgen besäUning, lictigare skadad av kryssarartllleri. 

8 :j: 

* 
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Här onn ej upptagna äro: 

dc amerikcmska California Nevada och '\Yc·st Y irg!llin 

sä nk ta eller sv:ht skadade 7J12 40 i Pearl Harbor a\· chärgub:1ts: 

och ,'eller flygtorpedcr, samtliga sannolikt åter i tji:iPs l; LYa enl io, 
~· it:J. licnsk::t uppgifter av ubå tstorpeder sänkta och flera cn]ior 
~ 

j!lp::mska uppgifter av olika orsaker sänkta; 
de osäkra frmrska förlusterna i Toulon; 

de ilalienska Littorio och Andrea Doria eller Caio Du ilio, 

sv:1rt skadade 12/11 40 i Taranto av flygtorpeder sam t de l sa111 _ 

tidigt sv~n't skadade, strandade eller sjunkna Conlc di CaYol!1, 

(samma orsak), samtliga åter i tjänsl; 
de vid olika tillfällen enligt amerikanska uppgil'ler sil nh 1 

japansh1 slagskeppen. 
I tabellen över orsakerna till slagskeppsförlus terna ha de 

hollänclsl;:a och norska pansarskeppen samt den hri l liska moni

toren icke medtagits, då dessa fartyg på gmnd av ~1ld cr och 

ringa storlek icke kunna hänföras till ka leguricn slagskepp. 

Däremot har det tysl;:a pansarskeppet medtagi ls med h i\ n~ \11 

dels till ar lillerict, dels till fartygets modern ilet 

Tabell 

över orsakerna till slagskeppsför]us lema. 
(Siffrorna inom parentes avse antalet enheter, om i texten solll 

osäkra upptagna totalförluster ej medtagas). 

r:_. ej o o ;t> 
., "J "" O' .... ~~ 0'::: rJJ 
.., ?l ~ ~ej ""' ~"'J .~ ~~ c 
""- :!or+ 

Land ;::q ~· 
'd O' v m 'd- o-CJ<l . :l § ro~'-'' ~· 

., '<j o - o ro ')'q ~~ r+ o o.:-"' 3 :; '"" ro ~ · Cf "' ~g. 
f1) ' 

o-'d 
m ~ p 

"' "' ?l~ 

l ~. _ ro 
'? - ~ .... ---

12 l Amerik. För. Staterl - 2 (1) ( 1) 

i Frankrike ............ l (O) 2 ( 1) 

Japan ............... l l 

1 Sovjetunionen ...... 
l 

l (0) 1 
(O) 

Storbritanuien ...... l 2 2 ;J 

Tyskland ............ l l l l= l l 2 

Summa 13 (2)1 l 2 12 (1)1 2 l t (o) l 2 l t :l( l oJI 
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Vtgil r Ulan från al t 13 enhelcr verldigen s~\.11 kl s ha förlus -

fÖrorsakals av olika vapen enligt följande, u ll ryckt i pro
rna 

te t v totalfö rlu sterna: 
cen a 

23 procent ay farlygsartilleri , 
8 » >> n1inor, 

15 » » ubålstorpeder, 
15 » » ubf1ls- ochfeller llygtorpeder, 
15 » » flyglorped er, 
7 , » flygtorpeder och -bom.ber, 

15 » » annan eller obekant orsak. 

Tron p ~l att sbg<;keppens tid ~ir ute jäyas ick e bloll av dc 

nvbyggen, som äga rum hos stormak terna, ulan i\.ven av ~Jag

sl~eppens mots tån dskraft i nuvarande krig, vilJ,cl kan utläsas 

ur en tabell över det totala slagskcppsbeståndcl. I densamma 

anger fö-rsta siffran antalet slagskepp vid krigsu lbro llel, elen 

andra det an tal, som trält i Ljänst fram till månaelsskifte t 

februari /mars 1943 och elen tredje siffran totalsumman. 

Tabell 

ö-ver antalet slagskepp de krigförande slalema. 

Land An tal enheter 

Amerikas Förenta Slaler ..... . 15 + 7 22 
Brasilien ..................... . 2 + o ' ) 

Frankrike ............. . ..... . 7 _j_ 2 0 

Grekland ...... . ...... . . ... ... . o + o o 
Holland ... ................ .. . o + o o 
Italien ....................... . 4 + .J 8 
Japan .................... ... . lO + .J? l .J 

Norge ...................... . . o + o o 
Sovjetun ionen .. ....... .. ... . . 3 + o o 

15 + 5 20 

5 + 2 7 
Storbritannien ............... . 
Tyskland . . .. . .... .. ....... ... . 

Summa 61 + 24 85 
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Anm. I s iffrorna för Tyskland ingå de tre pansarskeppe 
{numera officiellt upptagna såsom tunga l;ryssare). 

11 

Utgår man från siffran ro fö.r sänkta slagskepp, d. "· s 
antaletmed säkerhet kända totalförluster, har alltså slagskepps~ 
beslåndel under närmare t re och ett halvt års krig reducerats 
med knappa 12 procent. Tar man elen sannolika si ffran 13 
totalförluster, blir procentsiffran drygt 15. 

Undersökes dc olika vapnens förstö·relscfö·rmåga u llryckt i 
procent av clet totala slagsl.:eppsbestånclet erhålles - med ut. 

gångspunkt från alt 13 enheter äro antagliga totalförluster ~ 
följande värden: 

Flygartilleri ..... . .. .. ........ . . .. ............. . 

lVIinor .... . .... . .. . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
ubåtstorpeder ................ .... ............. . 
Ubåts- ochfeller flygtorpeder . . .......... . . ..... . 

3, 5 procent 
1,~ 

2, '1 

2,4 
Flygtc,rpedcr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 
Flygtorpeder och -bomber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 2 
Orsal;en iir annan eller obekant . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 

Av de 13 sannolika totalförlusterna ifråga om slagskepp ~i ro 

enligt föregående 6 med säkerhet förorsakade av sjöslridsmcdel, 
2 av sjö- eller flygstridsmedel, 3 med säkerhel av flyg~lr ids

medel och 2 aY annan eller obekant anle~ning. 

Il . Hangarfartyg 

(jämte fly.gdepåfartyg). 

Ameri]{ClS Fören ta Stoler. 

Hornet sänkt 26(10 42 ulanför ön Santa Cruz. As egna 
·stridskrafter efter att h a skadats av flyg . 

Lexinglon si'mkl omkring 8(5 42 i KorallhaYet. A v explo
sioner och brand efter aU tidigare ha träffats av torpeder och 
flygbomber . 

Wasp sänkt 15(9 42 i södra Stilla havet. Ubåtstorpeder. 
Yorktown sänkt 7/6 42 vid Mid,vay. Ubåtstorpeder efter 

:a tt tidigare ha skadats av flygtorpeder och -bomber. 
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Bmsilien. 

\ o·cr in tet. 
J i:' 

Frcml.:ril:e . 

In tet sänkt. 

GreUancl. 
A ger in l el. 

H o llancl. 
;\ ger intet. 

Ilalien . 
Intet sänkt. 

J apan. 

Akagi sänkt omkring 5j6 42 vid Midway. Av flygtorpeder 
och -bomber. 

Hiryu sänkt omkring 5/6 42 vid Midway. Orsak ej angiven, 
sannolikt flygtorpeder ochfeller -bomber. 

Kaga sänkt omkriiJJg 5/6 42 vid Midway. Av flygtorpeder 
och -bornJJer .. 

Ryukaku (Zuikaku?) S•änkt 7j5 42 i närheten av Louisia
derna. A v flygtorpeder och -bon1ber. 

Soryu sänkt omkring 5/6 42 vid Midway. Orsak ej angiven, 
sannolikt flygtorpeder ochfeller -bomber. 

Yawata sänkt i mitten av 1942 i Yokohamas hamn. Ub[lls
torpeder. 

Norge. 
Ager intet. 

Intet sänkt. 
Sov jetunioncn. 
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S torbrilcmnien. 

Ark Royrrl sänkt lJjll Jl i Yäslra MedelhaveL Av ubats, 

t orpeder. 

AYenger sänkt november 1942 ulanför Nord-Afrika. Ohe, 

1-: ant orsak. 

Courageous sänl\l 17/g 3g p tt Atlan ten. AY uhåtst orpedcr. 

Eagle sänkt llJS 42 i MedelhaveL A v uM Lstorpeder. 

Glorious sänkt 8/6 JO ulanför ~orge. Av slagskeppsart illeri 

Hermes sänkt g/.t J2 ost Ceylon. Av fly gtorpeder ot·h(cll et: 

-bomber. 

TysUan'cl . 

Inte t sänkt. 

Tabell 

öwr ors::tkema till hangarfartygsförlusterna. 

l 
,.... ~"O l 

p >:j 
~ d 

~"'J -' ' !J1 .., p P.- C o-"'".., ~(l> '<j "' L el 

l 

~ · ~ "O o- .... C!> s a n ::O '<j (l> ""' o'"'IJQ ~ ~ l O.. &j a ct- 2 (l> (Jq o o ;>;"" ~ .., U) (l> ' o" " " l l" -· ' ..., 
(l> =r ' ct-

l "'1 ·--

Am erikas Förenta Slaler .. ... . - l 3 - -1 

Japan . ....... . ........... . .... . ....... - l 5? -- l 
6 

Storbri la 1111 i en l 3 l l 6 .... ... .. .. .. ... ..... l -Summa l l l 5 l g l l l 16 1 
l'ndcr föru tsättning att fem japanska enheter enbart sii.nklS 

av fl yg, utgöras orsakerna i procent av totalförlu sterna 

drygt 6 procent 
)) 31 , 

)) ,j(:j » 

,, 6 )) 

av far tygsartilleri, 

>> ubåls lorpeder, 

» flygtorpeder ochfeller 

>> obekant orsak. 

-bomhcr. 
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Tabell 

över antale t h angarfar tyg och fly gdepåfartyg 

i dc k ri gförande staterna. 

första siffran vid kri g.su lbrolle t, ar~~ra hi tt ills färdigställda, 

( tredJe summan haraY) . 

~ 

l 
L and 

Ameril(as F ören la S la ler . . ... . 

Brasilien . · · · · · · · · · · · · · ... · · · · · 
Frankrike ....... ... ...... .. . . 

Grekland .......... .. .. ...... . . 

Holland ..................... . 

Italien 

Japan 
Norge . . .... ... ..... ... .. .... . 

Sovjetunionen ...... . . .. ..... . 

Storbritannien .............. . . 

Tyskland .. . . .. ......... ..... . . 

Summa 

Antal fartyg 

s + 4g 
o + o 
2 + o 
o + o 
o + o 
l + o 
R + 16? = 

o + o 
l + o 
g + 7 

o + l 

57 
o 
2 

o 
o 
l 

2± 
o 
l 

16 
l 

102 

Härvid är dock a l t märka a lt större delen a y de ameri

kanska nybyggna derna ärc mycket små fa rtyg, vilka hältre 

skulle k unna b e lccknas som fly.gtendrar. 

Användas emeller tid siffran 102 såsom to talsumma, ay Yil

ken 16 enheter sänkts, utgöra förlusterna hittills ay hangarfar

tyg och flygdepå far tyg sålunda n ågot över 15 procent. 

Ser man till de olika vapnens fö"-·störelscfönnå,ga Hu· nuan 
fö]' . . ~ 

]ande slffr.crr 1 procent av det totala hcmgarfo rty gs- och f lyg-
clepåfartygsbestånclet : 

Partygsartilleri 
Ub' atstorpeder 

har orsakat förlusler med c:a l procent 

P! v 
"gtorpeder ochfeller 

)) )) )) )) )) )) J 

0 
- bo1nb er >> 

rsaken är obekant för ,, 

)) 

)) 

)) )) 

)) )) 

)) 9 )) 

)) l )) 
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Av 16 fö·rluster ha enligt föregående 6 orsaka ls a y s·. 
s tridsmedel, U av flygstridsmedel och l av obekant anL' cln i;o, 

1g, 

III. Kryssare. 

Amerikas Förenta Slcder. 

AslrJri a sänkt 8/8 L!2 v.i cl Salomunöarna. Av kryssarat tillcrj 
ochfeller kryssar- och jagartorpeder. 

Allanta sänkt om.kring 15/11 42 vid Guadalcanal. Sanuolikt 
av flyg. 

Chicago sänkt 30/1 43 vid Rennelön. Av fl yg lorpech·r. 

Houston sänkt 28/2 42 i Jayasjön. S:mnolikt av kryssar. 
ochfeller jagarlorpeder. 

Juneau s~1nkt omkring 15/11 42 v.id Guadalcanal. Sannolikt 
av flyg. 

Northamplon s~inkt 1/12 112 vid Guadalcanal. Ohekan l orsak 

Qu.iney s~inkt 8/8 42 vid Salomonöarna. A v kryssarartilleri 
'oehfcll er kryssar- och jagar torpeder. 

Vincennes sänkt 8f8 42 vid Salomonöarna. Av b·y~s arar

tilleri och feller kryssar- och j agartorpede~·. 

Brasilien . 

Ingen srrnkt. 

Frankri/-.:e. 

Primauguet i brand, salt på lund i november 19-±2 .i Casa· 
blanca. A v fartYgsartiller i. Totalförlust osäker. 

La Tour d'Äuwrgne (ex. Pluton) sprängd i luften 1;; 9 39 i 
Casahlanc::1. A'' egna minor. 

Greldcmcl. 

Hclli s~i. nkt 15/8 -±0 vid ön T.inos. Av uh[ltstorpeder. 
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H ollancl. 

JnYa sänU 27/2 -±2 i J avasjön. Troli gen av ubå ts torpede•·. 
de Ruyler s ~inkl 27J2 -±2 i JaYasjön, troligen ay ubåts torpeder. 

Ilalien. 

Alber.ico da Barb.iano troligen siinkt 13(12 41 i mellersta 
\Iedelhavet. Av j agartorped er. 
· Bartolemeo Collconi sänkt 19f7 40. Av kryssararliller.i. 

Armando Diaz sänkt 8/3 41 i ~1edelhavet. Av ubåtslorpedcr. 
fiume sänk t 28/3 41 vid Cap l\htapan. Av slagsshppsar

tilleri och jagar lorpeder. 
San G.iorgio (u lr::J.ngerad iildre pansarkryssare, utny ttj ad 

, 0m stat.ionjrt luflv~i.rnsfartyg) sprängd 22/1 41 i Tobruk. 
Alberto d.i Giussano troligen sänkt 13(12 41 i mdlersla Me

delhavet. A v jagar lorpecler. 
Pola sänkt 28/3 41 vid Cap :iviatapan. A v slagskcppsarl.illeri 

och jagar torpeder efter träff av flygtorpcder. 
Zara sänkt 28/3 41 Yid Cap Malapan. Av slagskeppsartill er: 

och jagar torpecler. 

Japan. 

~Iikuma sänkt omkring 5/6 42 Yid ~Iid,yay . Sannolikt a v 
flyg. 

Mogam .i sänl'l omkring 5(6 42 vid Ivi.id\my. Sannolikt av 
flyg. 

En tredje l;.ryssarc erkänd sänkt. Ohd:ant orsak 

Xger ingen kryssare. 
Norge. 

Sov je l unionen. 

R:rasny Kri m eller Tjervona Ukraina sannolikt sänkt 
au" ll ~ t· 

" · l 1942 utanför Krim. Av molortorpedbMstorpeder. 
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Storbritannien. 

Bonawnture sänkt 19-!1 under kmwojering. Av ulla ist 
0)\ 

p eder. 
Cairo sänkt i augusti 1942 i Medelhavet. Obekant orsak, 
Calcul la s än], l JOj5 ill vid l\.1'eta. Sannolikt av flyg. 
Calypso sänkt juni 1940 i Medelhavet. Av ubåtstorpedcr. 
Canhena sänkt 9f8 42 vid Salomonöarna. A v k ryssarat. 

tilleri. 
Conw.all sänkt omkring 6f4 42 i Indiska oceanen. 
Coventry sänkt i oktober 1942. Obekant orsale 
Curlew sänkt i maj 19-10 utanför Norge. Av flyg. 
Dorsetshire sänkt omkring 6f4 42 i Indiska oceanen. Av flva 

"O· 

Dunedin s~mkt i november 1941 på Atlanten. Av ubåts. 

torpeder. 
Edinburgh siinkt 30f4 42 i Norra Ishavet. Av uhåts torpcder. 
Effingham ränt på okänt grund i maj 1940 utanför ?\01·gc. 
Ex eter si:inkt l f3 42 i J a vas j ön. Av kryssarartilleri och/eller 

],ryssartorpeder. 
Fij i sänkt 22/5 41 vid Kreta. A v flyg. 
Galathea sänkt 19/12 41 ulanför Libyen. Av ubåts lorpeder. 
Gloucester sänkt 22/5 41 vid Kreta. Av flyg. 
H ennione sänkt i mitten av 1942 i .Medelhavet. Obekant 

·orsak. 
Manchester sänkt i augusti 1942 utanför Tunisien. Av 1110· 

-t or torpedbåt s torpeder. 
Naiad sänkt i mars 1942. Obekant orsale 
Neplune sänkt 19fl2 41 ulanför Libyen. Av mina. 
l'erth säukt 28/2 42 i Javasjön. Av kryssarartilleri ochfeller 

kryssar- oeh jagarlorpeder. 
Southampton sänkt lOfl 41 i mellersta :Medelhavet. Brin

nande efter flyg::tnfalL 
Sydney sänkt 19fll 41 i Stilla havet. Av artilleri ochje!Jef 

torpeder från hjälpkryssare. 
Trinidad sänl.t i m::tj 1942. Obekant orsale 

S .. d 'd' att ur York sänkt i maj 1941 vid Kreta. praThg , ti }garc s 
stridbart skick av stormbåtstorpeder. 
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T!] sk land. 

lllLichcr siinkl 9(4 40 aY kustarlilleri och tm·pedcr från fast 

]Ja llCI'L .. . . . . 
J{arl sruhc sankt G;-± 40 vlll Knstwnsand. Av ulJ [ttstorp~der. 

Köni gsberg sänkt 10/4 40 vid Bergen. Sannolikt av flyg. 

Tabell 

över orsnkerna till kryssarförlusterna. 

L a n d 

Amerikas Förenta Staler -1-1 4 -1- 3 l 
Frankrike .......... .... . 1 l -- -

Grekland ......... ...... . 
Holland ........ ..... . . . 
Ilalien ..... . ........... . 4 - -- 2 
Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - _ __ __ 

Sovjetunionen ......... . l 

l - -
2 - -

2 

l 

l 

8 
2 
l 
2 
s 
3 
l 

Storbritannien ......... . 
Tyskland . . ..... ........ . 

5 
l 

25 1 

3 

Summa [ 6 [ 2[ 7 5 [1 O 13 l O 53 

Av dessa 53 säkra totalförluster av kryssare ha sålunda 
drygt 11 procent orsakals av fartygsartilleri , 

knappt 4 » » » minor, 
llrvut 13 · " • '' '' '' fartygsartilleri ochfeller -torpeder , 

'' >> övervatlenfarlygstorpeder, 

'' '' ubåtsLorpeder, 

)) 9 
knappt 19 

)) 

)) 

25 )) >> >> flygtorpeder ochfeller -bomJ)cr, 
19 )) bero tt pft andra eller obekanta orsaker. 
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Tabell 

över antalet kryssare i dc kri gförande ländema. 

(Förs ta s iffran vid krigsulbrollet, andra hittills färdi gstii llcla 

tredje summan h ärav). ' 

Land 

Amer.il,as Föreula Slalcr . . ... . 

Brasi li en . .. ... .. .. ... . ... . ... . 

Fra nkrike 

GreJ.: land 

Holland 

Ilali en 

J apan 

Norge ...... . . . ..... . ... . ... . . 

Sovje tuni on en . . .... . ........ . 

Slorbril::umicn . . . . ..... . . . ... . 

T yskland ........... . ..... .. .. . 

Antal fartyg 

35 + 15? 

2 + o 
19 ..L o , 
2 + o 
3 + o 

22 + o 
:39 + 1-1? 

o + o 
f> + 3? 

G2 + 2:3 
G + 5? 

------------~---------------, 
Summa 19:3 + G2 

Siffrorua Iiir Alllcri kas hi·rcnta S lalcr och Japa n h nn3 

liinka-; '.'ara h(tdc Iiir lHiga eller fiir l:'tga ·- h iir h a r Y:d ts etl 

!mligl genomsn it t. 

Av det t otala antald l' ry ssa rc, 2:i7 enh eter , h a ;j ;J -:iinl\l s. 

sitlunda rlry gt 20 procent. 

Ser man till olika yap em förslörclscfönn :"tga, J:"n· m:1 11 föl· 

jandc si ffror i procent av del Lotala l;ryssorbcslåndcl : 

h :tr ors~tkal förlusl er m ed drygt F:wlygsar t ille ri 

lVI inor 

Farty gsartilleri 

ochfeller - torpeder >> 

2 proccnl 

överva Llens

l'arlyg<;torpcder 

llhftlslorpecler 

}) 

)) 

}) 

}) 

}) 

)) 

)) 

}) 

}) 

}) )) 

,, kn:tppl 2 ~;; 

}) }) 

}) }) 
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f lygtorpeder . .. _ 
chfeller -bomber har orsakat 1orlusll'r m ed d ryg t 0 procent 

~rsakcn är annan ~.ller obekant för knappt 4 , 

Av 53 kryss...<trforlu s lcr ha 30 .orsukal s av sjöslridsmcdcl, n 
fly "slriclsmedel och 10 av annan eller obekant anlednin " 

~v o o· 

' S~irskilt m ed k insyn Lill de a vsiktligt ÖYcrclrivna uppgifter-

na om speci ellt kryssarnas s ~trbarhe t Jr ~111 luften kan det vara 

sl;äl konslateral alt av 257 h yssare hos de krigförande mak

lerna bevisligen 13 sänkts .:tv flygs lriclsm eclel. Den reella siffran 

ii r sannolikt högre - till och m ed elen dubbl a ä. r t ä nkbar. Att 

bygga u llalanelen p~t även kalegoriska uppgifter fr~m de krig

fö rande h ar visat sig minst sagt ofö·rsikli gt - hl. a . visa 

s:inkningar av jagare i Slilb h ave t yicl tillfällen , cH mols l[m 

daren r3pporlerat r ader av hyssarsänkningar hur lii ll m er el ler 

mindre oavsikllig3 ÖYerskal landen a v resullalen iiga rum. 

(17orls.) 
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Örlogsfartygsförluster under tiden 

1/2 1943 -31/3 1943. 
(E nd asl av Yederhörande mar in crl<ända förluster) . 

.S l nr/n· i l wmic n . 

J agaren Ligh l n i ng 
Uh{tlen P 311 
Eslwrtfarlyg Samph ire 

. F id eli ly 
Louisherg. 

Förenia Sta terna. 

Tunga kryssaren Ch icago 
Jagaren De Haven 
Ubåten Argonaut. 

N cclerlänclerna. 

Jagaren Piet Hein. 

Norge. 

Minsveparen Ibrsl{ld 
ub:\Len t:recld. 

Japan. 

Jagare: 3 fartyg 
U!Jftlar: 3 fartyg. 




