1940.
103:e årgången.

Häfte N:r 11
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Utdrag ur årsberättelse i skeppsbyggeri
och Maskinväsende år 1940.
Avgiven av ledamotBn i Kö:JfS, fönste mariningenjören H.

Qvh~tga;ard.

Jämlikt sällskapels stadgar § 29 har föredraganden lätit
årsberättelsen endast omfatla: vissa aktuella frågor i samband
med genomförandet av Fiollans m.aterialanskaffnin gsprogram.
Sedan föredraganden redogjort för dc fartygsbyggen, som
för niinarande p~1g ~t vid byggnadsvarven för marinens behov,
ävensom för de farlyg som inköpts eller rekvirerats, övergår
föredraganden till behandling av de industriella och OI,ganisaloriska problem, som på grund av krisliden och den därigenom
organiser ade statliga krisförvallningen uppställa sig vid byggnadsprogrammets genomförande.
J{onlraklering au nybyggen.

Vid genomförandel av ovanslående program föreligga svårigheter redan vid ulformandel av byggnadskontrakten .
Unrler normala tider har i regel vid tidigare kontrakt ett
fast pri s kunnat fixeras, varvid i kontraklet införts en ekono-ll1isk force maJcurckl ausul, innebärande en prisförändring endast vid större förändringar aY byggnadskostnader na t. ex. enlig t följ ande utdrag ur jagarekonlrakL.
Tidskrift i Sjöväsendet.
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Kontrak let är baserat på ett anbu d, vilket u ppgjor ts Jlå
basis av vid anbudets avgivand e rådande förhållan de ifr&ga
.
om arbetslön er och kost nader för r åma terial p1. m.
~ hän,
ehg
obe~:äkn
dyl.
andra
eller
krig
Om till föl j d av
saluncJa,
dras
an
ande
bestämm
prisels
delser nämnda grunder för
att leverant örens verkliga tillverlm ingskos lnader kunn a heräk_
nas ökas med mera än 15 o;o, skall ekonomi sk force m aj eure
anses hava inträtt.
För arbete, som därefter verkställ as å fartyge t, _skall lcYerantören vara berättiga d till en förhöjni ng av betalnm gen, son1
procentu ellt motsvar ar den proc~_ntuel~ a förhojni~1gen a\ clilol;
verkning skostnad erna i vad de overstiga ovannam nda 1J o
av de ursprung ligen beräknad e kostnade rna.
Byggnad skontrak t med gl iclan'tle prisslw la.

De utrikesp olitiska händelse rna under s~na!Sle ~.r~ tl och
därav förorsak ade omvälvn ingar inom indusln och nan ngs!Jy
ha framivin gat uppgöra ndet av kontrakt av ny typ n~_c d _ghdande prisskala . Vid uppgöra nde av dylika_ l~·ontra:zl forel r~ga
svåriahe ler aU fastställa lämplig a index. PnSJUSlermgar m aste
utför~s såväl betr. material kostnade r som lönekos lnadCJ. samt
helr. leverantö rens allmänn a k os tnader, =varjämte mö jl J'~h e ter
måste föreligga för huvudle verantör en att uppgöra s:1bkm~ tra~zt
enligt glidande prisskala 1ned underlev erantöre r, v1ll<a. a sm
sida även måste ha möjlighe t till subkontr akt m.ed glldande
Lres.. . . .
skala o. s. v.
EU rältvist tillgodos eende av k öpares och sa1Jares 11
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d
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. ._
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1111
Av tekniska och ekonom iska skäl äro olika heslml c de
. «ii cl311
d
..
"d
de för olika fartygsh yggen VJ uppg01·an e a' r>
tillämpa
o

prisskalo r.
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För jagarb!)gge är fö ljande system upplagt:
Kontrak tet är grundat på vid anbudels avgivand e rådande
förhållan de betr. arbetslan er och kostnade r för material m. m.
Om de prisbilda nde faktorern a skulle undergå sådana för lindrin gar, att leverantö rens kostnade r för kontrak tels full6örandc beräknas ökas m ed mer än l 0/o av kontrakt ssumma n '
1J
s]wll leverantö ren vara berättiga d till s),älig ersättnin g för
ökade kos tnader för kontrakt els fullgöran de i den m ån dessa
0
öv<:'r s tiga '/" /o av k on trakissum man. Ändras de prisbilda nde
faktorern a, s{t att en mindre kostnad på mera än 1 °/o av kon·traktssum man uppstår, skall marinfö nailning en kreditera s
2
med / 3 av mindrek ostnaden , i den m ån denna överstige r '/ 2 Ofo
av kontrakt ssumma n. Vid merkost nadsberä kning av material
skall hänsyn tagas endas t till prisstegr ing av för fartygel använt m aterial, som inköpes direkt å kontrakt e ts beställni ngssmrunor eller som är upptaget å en till kontrakt et fogad lista,
uppgjord över dagspris erna på viktigare material , som beräknas ingå i fartyget. Till denna lista äro fogade avskrifte r av
anbud från större underlev erantöre r och entrepre nörer. Beräkningen skall baseras på skillna den i pris mellan de enligt
de nvo. van faJslslällda material j)l'iserna och j)riserna enliat
b
a.
llllrädda förh ftllanden
Beräknin g av kostnads ändringa r av arbetslön er sker på
följ ande sätt. För Yarje kvarta l multiplic eras den å beställningsnum ret upparbe tade arbetsti den med skillnade n mellan
l11edcl timförtjä nsten för ifr:J.gavarande kvar tal enli gt Sveriaes
Verkstads förening s lönestati stik för leYerant örens yrkesarl~e
tare i åldern 21 - 59 år och medellim förtjänst en under del kYarlaJ kostnads anbudet angavs.
Ersättnin gen för merlwsln::tden skall utgöra summa materialkostn ader ökad med 15 Ofo och summa arb etslönem erkostiteringen skall uteröra två tredj" enader ökad med 85 Ofo. Kred
"
·
. .
.
deJ
ader ökad med 15 Of o och
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ar av summ a rna tenalmm
1
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r nybyggn ad av undervat tensbf1lar m. fl. Som framgår av
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Snc

.
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.
HJ1I1drag».
Upphandlm g~ccJ1
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..
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. , .,·an.
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..
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b
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.. . .
o
b "
"
.. . · . . J'i.iJ11titel utförande eller dylikt omhesorJer av c n I o
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Av d cl n ingen
'
. JCI... r 811de
.
,
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10
mv
pnvatv
l
..
L
teriaL
,
Yiil korresponde nsen med leveran orer oc 1
av upphandlad. mafo'"r Iw
. .. ·
lllo ttacrninef och besrklnmg m. m.
Chd en
l
"'
::- dylik
korresponde ns underlec mas av _,
skolande

enlighet
enjördcjarlc menlet, resp. nybyggnads ingenjören
anbudsför"'
av
~1 ed vad ovan angivits beträffande underskrift
frågningar. Det skall vidare ankomma på avdelningen all infordra moltagnings bevis från resp. privatvarv å mottagen materi el ävensom all träffa uppgörelse om materialbes iktningar
och dylikt».
6

Genom centralisera t inköpsförfa rande enligt ovanstående
erhölls enhetliga typer och modeller belr. hyggnadsde laljerna.
på grund av krisen uppkomna svårigheter vid materialans kaffningen ha lättare kunnat övervinnas och tillgänglig industriell
Jeveransk apacilcl utnyttjas. Bland dc problem, som hl. a. förelegat vid materialans kaffningen må nämnas: d.riflsruhlm ingar
hos leverantörer vid omläggning en av driften fr~\n nyttjande
av flytande bränslen till andra bränslen, ordnande av tillgång
å vissa råvaror, sl1som koppar, zink etc.. Minsvepard elaljen har
vid ordnandcl av dessa förh llllanden i regel slålt i direkt förbindelse med Industrikom missionen. Slörsta leYeranssvå righeterna synes i dc flesta fall ha uppslått hos underlevera ntörerna p å grund av personalens inkallelse till militärtjäns t.
Vid ordnandet av kontrollants kapet för minsvepare byggen
typ Arholma genomförde s även en centraliserin g därigenom,
att ledaren för Minsvepare detaljen förordnades som marinförvaltningens kontrollant för samlliga hyggen. Härigenom erhåller Minsvepard etaljen intim kontakt med arbetenas framålskridande å resp. fartyg och tillgängliga materiallev eranser
kunna fördelas i enlighet med behov vid byggenas bedrivande.
Erfarenhete r fdm byggnadsva rven samlas centralt och
kunna därigenom rationellt utnyttjas. Enligt den befogenhet,
so111 marinförva ltningen tilldelat kontrollante n äger denne att
å ämbetsverke ls vägnar aygöra detaljfrttgor i farlygens ulfötande, materialfråg or m. fl. löpande ärenden. En kombination
~v denna befogenhet med ledaresimpe l för Minswpard elal j en
okat i bö~ gra~l möjligheter na för nybyggenas snabba bedriVande. Som konlrollanle ns platsombud vid resp. byggnadsYa rv
Slå till förfogande ingenjörer och maskini~ter .
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Byggnac ls/;onlmk l för minsvep are typ Arlwlm ({.

<>kontraklen äro grundad e på vid anbudets ava;
Bvacrnad
\)' ..
" tHJ
vande r ådande förh ållanden bctr. arbetslön er och ko~·t na der
för matei~aJ m. m .
Om de prisbilda nde faktorern a skulle undergå sadana förändringa r, au leverantö rens kostn a der för kontrakt els fullgö1
0
rande berälma'S ökade med m er än 2 / " /o skall leverantören
vara ber ä ttigad till den förhöjni ng av betalnin gen, som proce11..
tn ellt motsvara r förhöjni ng en av tillverkn ingskost nad ern a ut ..
över n äm nda 2 1 /J 0 /o.
Andras däremot dc prisbilda nde faktor erna så, att leve1
r antörens kostnade r minskas m ed rn era -än 2 / 2 °/o, skall lewranlören kreditera marinför vallnin gen elt belopp lika med '/3
av motsvar ande procentu ella minskni ng av kontrakt ssumman
utöver n~imnda 2 1 / " 0?o.
Fastställ ande av prisändr ing enligt ovanslåe nde ske r enligt följ ande grunder.
Från kontrakt s summan drages förs t värdet av de ma lerialposler, som äro upptagn a i till kontrakl et fogad särskild förtecknin g å den material , som skall levereras av marin förvalt··
ningen. Heslen av kontrakt ssumma n ökas resp. minskas i förh iillande till variation erna av Sve riges Verkstad sförening s lön es ta tistik över leverantö rens yrkesarb etare i åldern 21-59 år,
kvartal svis. För fas tställand e av kostnadsföröndri ngen uträknas ett medelvä rde av nämnda löneinde x för det kvartal, son:1
beröres av byggnad stiden, dock alt indexen skola »im··igas>>
medelvä rdet i förh~lllande till den summa arbe tslöner, s·nn ulbelabls på farlvgels besLälln ingsnum nlCr under resp. kvartal.
Med stöd ;v sålunda erh ~1 llet medelvä rde ulri1kn:~.s den
·l·l . l·o·tnaden
· 11wstna d en ex,
·
··
' :-.
n av malena
procentu ella andunge
rför de i bil. angivna utgiftsposterna.
Ul~
..
alt
Av ovanståe nde kontrakt sbes tämmels er framgår
kostnads beräknin gen blir avsevärt fö renklad vid jämfore se
med beräknin gar utförda enlig t bes tämmels ern a i jrl garel<ontrakl.
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Organisa tor is/w åtgärder från statens sida för ökande av
krigsmat er ialti ll verkning en.

An skaffnin g av de stora material posler, som erfordrat s för
genom fö,r ande av tidigare ang ivet byggnad sprogram , har framtvin gat ett intimt samarbe te mellan marina myndigh eter och
den statliga centrala krisorga nisationen, som organise rats i samband m ed landets krigsind ustriena mobilise ring.
De krisorga n, med vilka ett samarbete äga rum, äro hl. a.
Statens Industrik ommissi on, Fö,rsvars väsendet s verkstad snäm n d, Sta ten s A mm u ni tionsnäm nd, S ta tens B ränsleko mm ission, Slaten s Arb elsmarlm adskomm ission, Rikskon: unissione n
för elwnomi sk försvarsb eredskap, Stalens Priskonl rnllnä mnd,
Stalen s Heservfö rrådsnäm nd samt Statens Krisrevis inn. Bifogaden tabl å giver en översikt av centrala krisförva llningen s
organi sa tion.
Statens Industrik ommissi on.

Denna kommiss ion trädde i verksam het den l nov. 19;39
och h ar bl. a. till uppgift att under rådande utomord entliga
förh ållande under Kungl. Maj :t handha ledninge n av reglering en av råvarufö rsörjning en och produkti onen på det industriella om rådet m ed undanta g f6r livsmede ls- och fodermedels-industrie rna.
Industrik ommissi onen skall därvid bl. a. samverk a med
Vederböra n de militära förvallni ngsmynd igheter för tillgodos eende av krigsmak tens behov.
Inom Industrik ommissi onen organise rades för detta ändamål i dec. 1939 en krigsind ustriavd elning med uppgift att
genomför a en rationali sering och ökning av produkti onen av
V~pen och ammuni tion, fartyg och flygplan samt annan tekll.Jsk materi al såsom radio, telefon, kablar m . m. Industri avdelning en inom Rikskom mis,s ionen för ekonomi sk försvarsb~l"edskap uppgick i samband h ärmed i k rigsindu striavdel l:J.illgen, vilken därj ämte utökades m ed utifrån hämtade krafter.

-
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Den ävenledes mycket betydande anskaffningen av inlcnden.
turmateriel, främst uniformer och skodon handlägges chi. remo
t
av Industrikommission ens texLil- och läderavdelnin g:• 1 .
Vid av Industrikommission en verkställda undersi1kningar
visade del sig, aU produktionsm.öjligh elerna av kri gslll alerie]
inom landet voro mycket OJamna. För erhållande ~~v ökad
produktionskapacit et utvidgades under medverkan av Incl uslrikommissionen befintliga sta tli gt drivna fabriker och n ~ , anlades, varjämte stora delar av den civila industrien mobiliserades
för krigsindustriell produktion. Vid delta arbete h ar l rigsinduslriavdelningen delvis kunnat tillgodogöra sig de l plane.
ringsarbet e, som under de senas le {n·en bedrivils aY H il skommissionen och de militära förvallningsmyndig hetern a u• h som
resulterat i uppgörandet av s. k. krigslcveranskonlra kl 1cd en
mängd företag. Det har emellertid varit förbundet n cd ett
omfattande arbeLc alt övervinna dc svf1righelcr, som fw d igga,
alt efter given ig ~mgsätlningsorder verkligen få fram h \ eranserna. Krigo;;industriell mobilisering är förenad m ed. nånga
komplicerade problem och den ornfattande planer ing, som
skulle ha erfordrats för ett genomförande av Rikskowm issioncns program i full utsträckning, synes icke förelegaL
Industrikommissio nen har därför även under audra former än tillämpning av nänmda krigsleveranskontra k t genomfört en effektivisering av krigsmaleriallillver lmingcn . nn-id
bör erinras om förutom ovann~imud utökning av verkstadsresurserna upprättandet inom Industrikonm1issio nens j ii• 1asdelning av en fördelningscentral för stalliga järn- och st : · 1.eställningar. Denna fördelningscentral är organiserad i s ·1 narbete
med Sveska Järnbrukens Gruppcentral och är bl. a. n1 tivera~
av det pressade läge, vari landels järnförsörjning 1 , Jzat pa
grund av kraftigt ökade stalliga behov. Fördelningen avser
plåt, valsjärn, rör, smide och stålgju tgods.
Upphandlande myndigheter inom försvarsväsend el c,ch öYen sJ1riga statliga verk äro ålagda att till fördelningscen lr' aJJril<at
mäla föreslående beställningar å järn och stål eller
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Försv arsväs enelds verJ..:s ladsnä mncl.
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samt betr. ugnsdrift för en övergång från oljeeldning till el d,
ning med annat bränsle.

I?il..:sl.-ommissionen för e/..:onomisl..: försuarsbereclsl;ct p.
Rikskommi ssionen var genom sin inslrukton av den 4 juni
1937 förordnad som ledande och övervakand e organ för rikets
försYarsbere delser på det ekonomiska området.
Det åh'tg Rikskomm.i ssionen all verka för och omJwsörja
all erforderliga förberedelse r blivit utförda, så alt vid krigsfara
eller andra utomordent liga Iörh[tllande n krigsmakten s behov av
förnödenhet er skulle kunna tillgodoses och folkförsör j ni ngen
tryggas. Hil~:skommissionen verkställde bl. a. en inventering av
bndels industriella anläggninga r, som skulle kunna utm Lljas
för krigsindustr ien, och uppgjorde bl. a. för flottan detaljerade
program för bedrivande av s. k krigsersättn ingsbyggcn . I
dessa program hade järnbruk, verkstads- och varvsindustrien
tilldelats v~ssa leveransupp drag, som skulle vara fullgj orda Yid
viss tidpunkt efter del att verkställigh etsorder giyils. Ef ter
krigsutbroll el och sedan stalens krisförvaltn ing tillkomm it. har
Riksorganis a tionens verksamhel begränsats och delvis ino;;tällts
Under en tidsperiod handlade Rikskommi ssi9nen bl. a. ärrn clen
rörande uppskov för Yärnpliklige . Dessa ärendens beh and ling
har sedermera 6verförts till Stalens arbelsmarkn adskonnnissions Vppskovsay delning. Rikskommi ssionens industriaydcldelning har som tidigare omnämnts ingåll i Induslrikonu nissionens krigsindustr iaYdelning. Dess personal på allmänr a avdelningen har till slörsta delen överflytlats lill andra krisorgan.

Slatens krisr{;u ision.
För kontroll av sta>tsuppgifler föranledda av krisläget Lillsattes i jan. 19 -10 Statens krisrevision , som bl. a. granslwr cle
till försvarsvä<>endet hörande myndighele mas ekonomislza förvaltning. Det åligger krisrevision en alt tillse att m yP Ughet,
som bedriver upphandlin g, tillYcrlming eller ekonomis], vcr~~
samhet i öyrigt, h iirvid tillämpar affärsmässi ga grunder. :En!J,
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oällande inslruklion ~tligger del krisreYSlOl1en, all därest den
finner organisator iska eller andra åtgä rder vara erforderliga
för ett förhällrat ekonomiskt ulnylljande av perS'Jnal, medel eller materiel, fäsl::t vederbörand e m yndighels uppm~trksamhet
hf.irp å eller för Kungl. Maj :l framlägga förslag i ärendet. Med
stöd av nämnda inslruklion har l\:risrevis.ion en gemensamt med
Industrikom missionen Lagil initialivet hetr. ordnande och anskaffande av yiss försvarsmat erieL

Allmänna synpunkte r och erfarenhet er.

Begränsad imporl.
Genom <Wspärrningen mot väs ler har imporlen av vikliga
råvaror minskats eller upphörl och vissa le\'eranser för marinen ha m:1sl täckas genom inhemsk tillverkning , varigenom
yllerligare belastning uppstill L ft var krigsindustr i. Sådana detaljer äro bl. a. propellrar, specialbygg d armalm och instrument, lelcmoloran bggningar, detaljer till sanilära anläggnm gar.
I viss utsträcknin g har import kunnat uppehållas mot väster via Pelsamo. Den inköpande myndighete n har därvid haft
att förhandla med Industrikom missionen och Trafikkomm issionen, varvid på grund av de begränsade transporlmö jligheterna endasl .Yllerst nödväneliga varor kunnal ifrågakomm a.
Brist pft järnvägsvag nar saml inskränkt Lågtrafik inom Sverige
samt bränslebrist en för automobiler har i vissa fall förorsakat
förseninga r av leveran ser.

Erigsinclusiriens personalbehov.
Sedan flera år tilhaka finnas bestämmels er ulfärdade hetr.
frik allelse av m·helare och övrig personal vid vissa krigsindu~ lriell a anbggninga r. Genom slarkl ulökad krigsmateri altillVerkni ng och i anspråk tagande av industrier, där frikallelser
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icke tidigare planerats, har uppstått slora anhopningar av fr i,
kallelser såväl betr. personer i ledande ställningar som arbetare
F6rdröjningar vid behandling av framställningar om frikallels~
samt ett lätt förståeligt onskemål från militärt håll att hegr iinsa
antalet frikallelser har betr. en del leverantörer förorsakat lew•,
ransförseningar.
Enl igt vid krigsutbrottet gällande sys ten'! blev den viirn.
pliktigas eventuella yrkeskunskap inom viss näringsgren ofta
icke rätt utnyttjad vid militärtjänstgör,i ng. Denna erfarenhet
förelåg bl. a. vid inryckning av den s. k. ersiittningsreserven Li]]
örlogsvarvet i Karlskrona. Slö,r sta delen av personalen var
olämplig till varvstjänst, under det all vid andra militära an ..
läggningar tjänstgjorde värnpliktiga, som deL varit avgjm l fördelaktigare att placera vid örlogsvarvet, om de organisator iska
förhållandena så medgivit.
För alt ö~ka möjligheterna alt vid militära inkallelser wrkställa inventering och fördelning av de värnpliktiga erfordras
en moderniserad rullföring. I syfte a ll få till stånd en effektivare organisation har Industrikommissionen och Arbetsm arlznadskommiss,ionen inleLL förhandlingar med militära myndi gheter i denna angeliigenhel.
Vid den omfatlande nybyggnads- och ombyggnadsverksamhet av fartyg, som bedrives, föreligg ei· kännbar brist p{l
tel;.ni sk personal, kompetent att verJ;.sLälla utredningar. Härigenom ha i vissa fall leveranser blivit fördröjda och fördyrade.
Svå ri gheter föreligga ait erhålla tillräcklig, lämplig person al för
kontrollantverksamheL Under normala förhållanden är en viss
del av marinens ingenjörer och maskinister avsedda som ko ntroll anter, varigenom dess,a personalkategorier inom resp cl;:l ivc
verksamhelsområden haller leverantörerna i kontakt m ed de
marina synpunkter, som böra beaktas vid leveransens fullgörande. Samtidigt erhåller kontrollantpersonalen en -speciell
kännedom om leveransdetaljer m. m., vilket blir av slorl värde
framdeles, då materialen skall handhavas och underhåll as av
flottans personal. Vid detta betydelsefulla utbyte av erfarenheter mellan leverantör och beställare bör bl. a. med h änsyn
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till m aterielens framtida u lvecldin g stampersonal stå som fö r n1edlare. På grund av personalbr ist har detta under nuvarande
byggn adsperiod icke alltid varit möjligt.
In dustriens leveransförhå llanclen vid krigsutbrollel.

Vid tidpunkten för kontraktering av största delen av nybyggen a och då kravet på forcering av fartygsbyggena uppställdes, var den nuvarande krisorganisationen icke utbyggd
och organisationens reglerande inverkan inom industrien kunde
endast successivt genomföras och leda till resultat. Byggnad:,varvens underleverantörer hl. a. järnbruk och mekanisl;:a verk-·
städer voro hårt engagerade i annan krigsmMerielLillverkning
bl. a. under vissa tidsperioder för Finland, varigenom en viss
förd1~öj ning vid nybyggenas igångsättning blev ofrånkmnlig.
Byggnadsvarven l~1go ,j regel inne med stora beslällningm- för inoch utländska rederier och under den tidsperiod, då materialleveranserna ordnades för marinens byggen, genomförde varven de dispositioner b etr. personal m . m., som erfordrades för
byggenas snabba igångsättning.
Klargöringsarb etet av icke rustade fartyg vid örlogsvarven
fordrade en snabb utökning av varvens leveranskapaciteter.
Utökning av varvspersonalen med anlitande av inkallad militärpersonal, den s. k. ersättningsreserven, gav icke tillfredsställande resultat enligt vad som framh ållits vid behandling av
kri gsinduslrif'ns personalhehov. Möjlighelen lllt genom nyanställning erhå lla yrkeskunniga arbetare var mycket begränsad.
Vid örlogsvarvet i Karlskrona överfördes yrkeskunnig personal
från nybyggnadsverksamheten till rustningsarbeten. Ett värdefullt till skött vid arbetarestammens utökning erhölls genom
Utnyttjande av personal från Lärlings-, Yrkes- och Verkstadsskolorna.
För täckande av en överhängande brist p[t yrkeskunniga
~ll'betare träffades överenskommelse med ett privatvarv, innehäran de all c:a 150 man med förmanspersonal och ingenjörer
Ullder viss tidsperiod överflyttades till örlogsvarvet. Till denna
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personal u tbetalades u lö·v er arhelslön~r dagtrakl ~meu ten Och
reseersättningar enligt gällande kollektiVavtal, varJ anue privatvarve t tillerkändes en viss driftsprocent å utbetalda löner ti]]
arbetare, förmän och ingenjörer.
Vid örlogsvarvet i Stoekholm utökades produkt ioll~l.;: a11 aci
teten genom nyanställning av personal sam.L genom ''rganiserande av ett intimt samarbete med i Stockholm och omnejd
befintliga \'arv och verkstäder. Reservpersonal från egen 11y_
byggnadsverksamhet förefanns icke.
För mstning av hjälpfartyg måste i stor utsträcknin g privatindustrien utnyttjas. Arbetenas omfattning å hj ~ilpbr tygen
var svår att överblicka, bl. a. på grund av brist på Himpliga ingenjörskrafter, och då förhållandena i övrigt icke merlgavo infordrande av anbud, måste arbetena i regel ulföras p~1 bok och
räkning.
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stora drag verks tällas. Denna fö rdeln ing är av störs.ta betydelse vid arbetenas planering inför hotande arbetsbris l. Ä ven
oJll fartygsritningarna äro u tarbetade endast i begränsad omfattning, kunna underleveran törerna verkställa vissa råmaterialbeställningar samt event. igångsätta tillverkning av i beställningen ingående standarddetaljer. En organiserad samverkan mellan beställande myndigh eter, krisorgan och privatindustrien kan möj liggöra ett rationellt genomförande av bygg-:
11 a.dsprogrammet, samtidigt smn en dylik samverkan tillför
Jand et en industriell nrobiliseringsberedskap.

I ncluslriens mworancle leveremsförhållande n.

Inom såväl varvs- som verksladsindustrien före! iggcr sl01.·1
behov av alt omfattningen av planerade krigsmateriahnskaffningar klarläggas snarast möjligl. Inom varvsinduslri_cu
efterfrågan på civila fartyg ökats och fara föreligger all lur l:rag~
satta örloeisfartvo· reserverade stapelbäddar t:1gas i an~pnlk for
.
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-599 11 as basorg,inasationens intendentur, samt olika principer för
dessa uppgifters lösande.

Riktlinjer för en sjöstyrkas basorganisation,
sedd ur intendentursynpunk t
Utdrag ur tävlingsskrift helöna·d meclJ KöMS :s heckamle
omnämnande.*)

Ovanstående tävlingsämne har av födallaren falLals s:\som
<>ivet för att erhålla synpunkter för ett fastare organiscrandr
:v i första · hand den svenska ku s tflottans basväsende i mlcn denturavseende. Under tiden före nu pågående krig kan ingalunda sägas, att kustflottan :i de lta hänseende hade n[Lg.on
som helst organisation. Under elt fåtal basövningar hade vtsserligen en del synpunkter på detla problen't fram.l~o~nnn t...och
med ledning av dessa hade en centraliserad försörJnm.gst J~nst
planerats i stora drag. Men då far tygen ~lell.~n .. d~s:a tll:. t~ c~~;
mycket begränsade ba:sövn inga r skötte s m for:sm}nn:g \-Il ...
si<> kan utan överd11ift påstås, att kustflottan mgtck 1 dt '~ r.olb'
försvarsberedskapen 1• september 1939 re l a t'n ·t l 1·amstärkta
. d
mande för både de krav, som komme att ~l~"11 as a den t ntrame
denm
foranngar,
dc
och
försörjningsljänsten,
liserade
.. . ,
dess då tänkta organisalian skulle kunna uppfylla.
l ... f oJs'
Jag har därför ansett det vara pa sm plats, att 1a t ..
·d·tl1•
l ..
något sysselsätta mi g med de uppgifter i slorl, som Jora ' '"
o

o

•

----•) Författaren okäncl1; valspråk: »I-lög försörjning.slberecl,-d 'P be·
c]]CD'''
·]
·
tyder hög .striclsberedlSkap och ökad mot.ståndlSkraft för ,stnc .s•n''

När man går att skärskåda in tedenturens verksamhelsområden inom en sjöslyrkas basorganisation, skall man ganska
snart fin na, att dessa kunna indelas i två skilda grupper, näm··
Jigen
a) intenden turtjänst avseende Lillför:sel av förnödenheter
till och undanförsel av förbrukad materiel m . m. från sjöstyrkan. vari även inbegripes basens egna fartyg oc.h andra organ
_försörjnin gs- och unclanförseUjänst; samt
h) förvaltn ingsmässig inten den turtjänst för att möjliggöra
basens verksamhet i alla dess former. Denna s. a. s. inre in lendentmtjänst å basen kan i sin tur indelas i huvudgrupperna
kassa tjänst,
förvaltning av hasens materiel, vari även inibegripes verkstäliandet av erforderliga materielupphandlingar fä<r basens
anläggningar etc., och
uppsikten över förvaltningen av basens fartyg.

Ansprål(en på huru dessa uppg,i fler skola fyllas kunna endast bliva diskutabla i fråga om försörjnings- och lmdanf6r1eltj änslen. Man kan länka sig sltsvm ell alternativ, alt sjöstyrkehefälha varen nöjer sig n1Cd att endast å vissa förutbestämd a punkter it kusten hava möjlighet till förnödenhetskompleUeringar av olika slag, s-åsom ett annal, all han för alt
vara ohnnåen i sina operalianer fordrar möjlighet till dessa
kompleueringar, var helst han än baserar eller tillfälligt in ..
löper med sin sjöstyrka. Tidpunklen för tillkännagivandet av
kornpl eUeringshehovel Jöre detlas fyllande kan ävenledes ti:i.n~as variera inom olil'a ~tsiktsriktningar. Då m1 nämnda varialtoner i anspråken giYe lvi s måste påverka försörjningstjänstens
~esta~tning, är det nödvändigt att först av allt bestämma de
Otdnngar, man ri:illcli~~en torde bö-ra ställa å denna tj ~insle·
2ten.

-
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Ell skjulvape n skall för all vara berett Lill mnedelba r strid
med uts,ikl till fran1.gång i denna - borlseit från bemanni ngen
- vara laddat och haYa erforderli gt förråd av amm.unition ti]]
reds i omedelba r närheL För alt snarast efler genoml-;.iilnpad
strid i oskadat skick ~tter vara beretl måste detsamm« hav:.~
möjlighel al l få sitt ammunili •msfö rr ~td återfyllt ulan dröjsmåL Fn sjöslyrk:l är såsom skjutvapn et. För alt vara heredct
till omedelba r al,tion måste den hållas ständigt laddad och
för~edd med tillri:icklig »ammunit ion>> ombord å de oliln fartygen . d. v. s. hava tillräcklig a fö-r råd av alla de slag ombord
å dessa, och för all efter aktionen de fartyg, som utgå oskadade
ur densamm a, skola kunna vara beredda till ny kan1p sf1 snart
som möjligt, måste dessa utan dröjsmål på nytt >> laddas>>, d. Y.
s. förbrukad e förråd måste återfyllas. Kanonbet jäningen laddar kanonen och ombordlaJger dess ammunilionsfölT ~t d fr fm
Försörjni ngstjänste n »laddar>> sjö ~ly rkan
trauspcrlf artygel.
och för fram »ammunit ionen» till denna.
Med denna l,i knelse har jag endast velat framhålla den ocrhörda betydelse, denna tjänstegre n har för sjöslyrkan s stridsberedskap , en betydelse, som kanske i viss mån förbisetts inom
vår flotta. Och med ledning av denna liknelse kunna Yi också
fastsl å dc anspråk, som måste uppställas å en sjöstyrkas försörjningst jänsl. Dessa äro:
1:o) förmåga alt, då ett förnödenh etsbehov av vad slog clei
vara må ger sig tillkänna, ulan onöcliy tidsspillan och med
störsia tärritbom precision tillgodose detta behov; smnl
2:o) förmåga alt fylla behovet å vilken plats som helst,
dit sjös tyrkan med hänsyn till lu•igsläget inloper.
Vi komma så till olil<a principer för lösandet av dessa fordringar.
Redan från början kan man såsom absolut bris tfällig ur
heredsl~apssynpunkt avvisa tanken, att liksom i fredsti d till d_e;
ensl<ilda fartyget helt överlåta omsorgen om och ansYaret fo
komplelle ringarna av förnödenh ctsbehove n, i mån icke :"t ]Jok
]· +
'
föringsmä ssiga eller andra grunder baserad rekvisition· ss· ,;.65'
1
clighet avses. Ett för hela sjöstyrlmn gemensam t förs örJ I1 n"
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med uppgift alt - som regel m ed utnyttjand e av rnar,indistn k tens re<;urser i form ay förråd och Yerkstädc r eller kon.
oc11 t1·1·1 b asen
trakt eraden leveran töre r - ::mskaffa
e11 er resp.
~
fal'Lygs uppehalls plats ulanför denna framföra erforder l i 0a· a
För enl·eU
1 e·teilS sl·,u ll l Wn1111er
förnödenh eter är. behövlicrt
'
b ·
sjöstyrkan s försör · _
benämnas
gen
delta organ att 1 fortsättnin
J
uingscenlr al.
0 rga1:

...
jämte unclerl.\-dande organ organisati o n ar
.
. centrals
. Denna
i VJ SS man ~vhängig de krav å försörjnin gstjänsten s bered-

·
skapsgrad, SJOSlvrkebefälhavaren UIJpställer D·'t Jag
re d an 1·
1·
.·
J
'
of·
absolut
lv-'t
åt
del foreg aende g1v1t Ultrvck
1an ,mn I"a 1· or•
c
~ring:r infö~· vilka_ andra h·av äro av underordn ad bcfydelse,
aters tar nu, mnan. Jag g{n· in på sjäh'a hasorgani sationspro ble·· 1·1gen
tcra alt clisl·, ,u l eJ .a, nan1
vtterl1gare en principfr?
men endast
c o
·
.. . • .
..
upprättoch
ordnas
bör
och
kan
apen
h~ru forsorJmn gs.hercclsl<
hallas.
Försö·r jningsbere dskapen sammanh änger ytterst med met~cl en föi· förnödenh eternas m1skaffande. För en sjöslyrkas
v.Jdk:,mn_wnde torde allenast tvenne Länkbara möjlighet er härtill fo rcl!gga, nämligen
· ·l·10a) anskaffni ng~ av förnödenhete1· et1a'ast 1. 111?1n r el ~YlSJ
Inkomma och därvid endasl till kvantitete r, som upptaoas
samt i samband härmed ordnande t av transporte~1 a
.dessa,
a
~ran w~rornas leveranso rl fram till resp. rekvireran de farty~I
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b) auslwffni ng av förbrukni ngsförnöd enheter oberoende
av de enskilda fartygens rekvisi,lio ncr till sådana kvantitete r
· gen lämplig s Lori ek_,
']l r··
el
j " Jl
att fön 1td a T l• r-o~1a
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er a) skisserade metoden i fråga om tillhandah
: aleriel samt mera sällan efterfn'lga de förbrulmi ngsfömöd en1:\~ler. K~1appa~~ behöver väl sägas, all dessa förråd 1nåsle inb/~111as a sarskilda fartyg, Jör all värdet med desm111na skall
i 1\·a det aysedda. Inrymmas förråden i lwggnarlc r i land
11011 1 n·]rrot ell · · J·:· l f ll
·
'
er avsedda,
sa· som huYwih::ts
ei l J <l s a a nagra
' t>
•
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begränsade områden, är detta sys lem helt förfelat i och l1ier)
sjös tyrkans basering utanför sådant område.
Bägge dessa sys tem hava ur olika synpunkter såväl för.
som n ackdelar. Det under a) skisserade, vilket kan givas be.
teckningen »direktansk affningssysLmn», ity att därvid förnö.
denheten föres direkt till rekvirenten från leverantören , vare
sig denne är elt förråd eller en enskild, kräver för att försörj.
ningsbereds kapen skall bliva något så när godtagbar til lgång
till·

för cl,et e11'skilda fartyget
ständig möjlighet a lt till försörjnings centralen kunna anmäla uppkomna behov framförallt i sådana fall, då genom
oförutsedda omst.ändigl1eler uppgjorda planer fö·r de for llöpancle kompletteri ngarna kullkastas; och

f ör för sörj n ingscenlrale n
l) av lämpri g landm yndighe t förberedd leveranlörso rganisa li on, så uppbyggd, att densanuna omedelbar t vi d behov kan
tagas i anspråk å varje bas eller krigsankarp lats, dit sjös lyrkan inlöper;
2) d ireld utnyttjande av den sjöstyrkebe fälhavaren enligt
vissa r egler tillkomman de rätten till t vångsvis disponerande av
förnödenhet er i orten;
3) ständig möjlighet till absolut säker telefon- och postfö•r bindelse med leverantöre rna av förnödenhet er;
4) tillräckligt snabb och för sina olika ändamål u trus tad
sjötranspor tmateriel till behövlig omfattning samt landlransportmaterie l; samt
5) ständig vetskap om sjöslyrkebe fälhavarens planer och
avsikter i fråga om förflyttning ar .av fartygen samt dessas rörelser och uppehållspl atser.
De l andra systemet, »föu:'tclsfarly,gssystemel>>, u pps lö.llel'
för en nöjaktig beredskap samma krav för det enski lda lai·
tygel som >> direklanska ffningssys lemel>>. För försörjningsceo-

-
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t~·alens vidkomm ande äro for dringarna 4) och 5) gemensamm a

för bägge prineiperna , dock al t omfatlnoingen av sjö- och land transporlma teri elen i viktiga avseenden kan reduceras. En för
alla baser och krigsankarp latser utbyggd levemntäorsorganisation är givetvis en värdefull tillgång även för elt å fön ådsfartyg baserat försörjnings system, men har en dylik organisation
i delta fall icke samma vi tala betydelse för fäorsörjningscentralen. Samma är förhållande t med anspråken å telefon- och
postförl}indc lserna samt utnyttjande t av sjöslyrkebef älhavaren s
rekv isitionsrätt.
Fö-rekomste n av brister i nu upprälmade , delvis fö-r bägge
systemen gemensamm a fordringar kunna medföra allvarliga
konsekvense r för försörjnings tjänsten. Allvarl,Jgast måste de
dock bliva, då denna är organiserad enligt >> dire:klanska ffningssystemel>>. Vilka konsekvens er skulle icke i denna organisationsform ett avbrott i telefonfö.r hinde}serna mellan fö,nsörj ningscenlral en och leverantören medföra? E tt sabolage mot
dessa förbindelser voro kanske ren.t av ett av de enklaste sätten
att i avsevärd gra d, om än även ej m er än temporärt, n edsä tta
hela sjöstyrkans heredskap ,j ett så viktigt avseende som exempelvis tillräckli g provianttillg ång. Andra .o rsaker till försenade leveranser ligga också nära till hands. Redan uppgörandet av konLrakt med tillräckligt leveranskra ftiga företag å
alla de plat<;er längs våra kuster, dit ett inlöpande av kustfl ottan kan tänkas bliva aktuellt, kan förutses stäola på stora
svårigheter, vartill kommer a ll leveran skraften m ås te förutsättas bliva synnerligen ansträngd av förband ur andra vapenslag,
som under troligen mer permanent förläggning än kustflottan
så inrättat sin försörjnings tjänst, a tt en snabb förnödenl1e tsan~kaffning kan, om inte helt så delvis, försenas eHer äventyras
för den senares vidkomman de. Man m å nämligen belänka, att
Vid stor rörligh et hos kustflottan ick e dygn utan tirrunar s.tä
till försörjn ingscentrale ns förfogande fö-r erforderliga förnödenheters anskaffande . Är då tillika rekvisitions förfarandet enligt gällande lagar omöjligt genom till det yttersta gj orda utfordrin gar fr~111 dessa andra förband, kan precisionen och sä-
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kerhe.ten h os sjä>styrkans försörjningstjänst ick e p åräknas hliva
den för fu-r lsa lta operationers tryggande nödvändiga.
·M edan vid en or ganisation enligt »dit:eklanskaffni n gsprin ..
c i pen,, de nu närmare skärshl'!dadc bristerna kunna var ,J till.
räckliga för h ela försörjningstjänste ns tillfälliga omi nte tgörande, kunna desamma icke h ava ogynnsamt inflytande 'l denna tjänstegrens verksamhet enligt »Iörrådsfarlygsprin ci pen>> 1
andra fall än vid förrådsfarlygens uppkomple ll cring. l\Icn med
id å dessa av s torlek förslagsvis molsvarande den f!t nomförr K
sni ttliga m [madsförbrukningc n h os sjös ly rkans samtliga fartyg, hinna kompletteringarna dels noga förb eredas, dels w rkställas å någon av örlogss tationerna, d-är bchö·v liga k om ple lleringskvantileler av olika artildar måste hedön11as finnas sti\ndig t
till 0crän b'"'li bcra i förråd eller h os kontrakterade leverantörer. Det
tord e d[t kunna reducer as till ökat
inflytandet
ocrynnsamma
.
v
arb ete för försörjningscentral cn, men icke b ehöva inverka n enli g t ft precisionen h os försörjningstj äns ten i övrigt.
Det torde av det ovanstående med all önskvärd ty dli ghet
hava fr amgått, att >>fönådsfartygsprin cipen >> utan tvekan skänker en sjöstyrkas försörjningstjänst den högsta graden ay prccison och säkerh et. Kostnaden med denna organisatio n-.;form
blir större, men är priset fö·r dyrbart för alt man ska ll köpa
sig fri från de nackdelar och osäkerhelsmol'ncnt, som Yidlåcla
det an dra svs lemet? Man har icke råd att avvara en fö rsörjningsorgani~ation vid mobilisering med s lörs ta möjli ga antal
osäkerhets- och riskmoment bortopererade inom en flot ta, där
det enskil da fartygels anordningar för fö-rvaring av i ,--· rsla
hand färskproviant i regel äro otillfredssLällande, om s. dana
anordningar överhuvud tage t exis tera.
Innan jag avslutar de lta principresonneman g, bör en rent
militär synpunk t p:l förråds- och därmed försörjnin gsp rob_:emen behandlas. Det gäller frågan, huru anhopningaT aY fo rnödenheter av alla de slag böra fördelas ur bmnbfaresynpunl;l.
Mot svslemet med förrådsfartyg såsom grunden för en sjös tyr~
kas fÖrsörjning vill mången säkerligen - även om prim pen ~
" t e - S:Jo··r·t' deJ
d en 1··amp l 1gas
'
övrig t till fullo accepter as sasom
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invändningen, alt e ll dylikt far tyg vid anfall från fientligt
)Jombflyg lä tt _ominte tgör as och a lt då s tora m.än gder av dyr~
]J::n·a och k a nsk e eft er en längre krigsperiod även svårersättliga
förn ö·denh elcr gå till spi llo. 1\Ian h å ller före, a lt de t är vida
att föredra ga, om förn ödenh eterna ku n n a hållas spridda i olika
förr3d i land och i dc enskild a leyeran lörern as magasin. Vid
vombanfall m o l dessa sista förrO.d och magasin förutsäller man,
att möjligen endast c il mindre an ta l slag a v förnödenheter omintetgöras, medan det stora flertalet artik elslag förb li oskadda.
Della m å anses vara riktigt i och för sig själv, men möjligheter att skydda e tt förrådsfa rtyg m ot flyganfall med utsikt
till gou fram gång förefinnas säkerligen och torde an ordninga!·
härfö-r kunna å st adkommas u lan a ll OÖYcrv in nediga svårigheter b ehöva länkas uppslä. I varJ·e fal torde man kunna säcra
t:> ,
att ett rörligt förrådsfa rtyg med eget luflyärn ay tillfredsställande slagkraft - kanske som oJtast dessutom i skydd av
stri dsfarlyg ens och dc mera permanen ta basernas luftvärn bör h ava minst lika och troligen större möjligheter att undgå
förstörelse vid luftanfall än marindistriktens luftvärnsskyddade
förråd ot:h dc enskild a leverantörernas magasin. Dock mås te
man givetvis :11l tid räkna med risken av c lt förrådsfartygs förstörelse. varför v id tillgång till flera dylika, fördelningen av arti_klar dem emellan bör göras s:.\, att minsta avbr~ick uppslår
VId totalförlu s t av e tt far tyg.
Slulligen m :\ i detta smmnanhang framh flllas önskvärdh_ete av att vid en försörjningstjänst enligt , förr ådsfar lygsprinCipen >> del andra systemet, »direktanskaffning sprincipen>>, är
ut~yggd s~1 h1ngl sig göra låter, så att den trots sina uppenbara
hnster vid clt oföru tsett avbrott i den förra kan rycka in och
ersäu a förrådsfartygen, tills dessa åter äro intakta.

Basorganisa tion en i slort sam t baschefens stä llning .
Rus lflollans försörjningstjäns t bör utgöra en detalj i basi den sjöcrående staben.
o~ganisationcn
. v
.
.. och icke vara inlemmad
..
s.
Jost_vrk ebefalhavarens befa llmng med denna tjänstegren skall

-
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inskrän kas till medde landet av 1~iktlinjer för densam ma i ston
varjiim le möjlighE't bör hereda s den i sjöslyrkebefälh ·l.v aren~
stab ingåen de intende nturoff iceren, stabsin tenden ten, alL ge.
nom tjänste grensa nvisnin gar utfärd a rent intendenlu nnäss iga
direkti v. Försör jnings tjänste n bör sålund a fullgör as enligt
samma princip er som den rent rutinm ässiga bastjän sten i övrigt. D:\ alltså ganska stor frihet i skötsel n av för sö q ningstjänsle n lämnas hasche fen och å dennes vägnar den fiir försörjn ingen närma st ansvar ige intende nturoff iceren, bo r den
förstnä mnde i fö,rhål lande till sin sjöstyr kebefä lhavare intaga
en i viss mån annan ställnin g än övriga direkt underly dande
chefer. Denna speciel la ställni ng för basche fen kräYes ingalunda enbart för försörj ningstj ånsten s vidkom mandP, ulan
måste densam ma sägas vam av behove t påkalla d även för del
ratione lla utnyttj andet av hasvås endet i dess helhet.
Basd1c fens ställni ng måste göras sådan, att denne alllid
automa tiskt h å lles underr ätlad om sjöstyr kebcfä lhavarens planer för olika krigsfa ll, hans intenti oner i fråga on1 dc ni·mnasle
opcrat ionem a och förflyt tninga rna med sjöslyr kan eller delar
av densam ma, överen skomm elser etc., som tråHat s m ed andra
myndi gheter och vilka hava inflyta nde på basvcr ksamh elen.
samt slutlig en - men därför icke det minst vik li ga - en ställning, som berätti gar ba-,che fcn alt utan föregåe nde föredragning inför sjös tyrkeb efälhav aren utfärd a för >> den inre b_astj änsten>> erforde rliga o-rder och fö,reslutifter till sjö5tylzans f~r
n, aLt dessa icke in gnpa,
crivetvis dock under förutsä ttninge
v
t"cr
, lO j V
1
vidtag na disp osi l ·oner
varen
befälha
störand e å av sj östyrke
olika avseen den. För try ggandet av cLt sna hbt h an d h· ~gan dc
a v basäre nden med landmyndigh eter bör dessuto m Jw--che:en
förs t mh ava sjös tyrkebe fälhav arens fullm.a kl, alt utan att dana
rena
.
l
..
l
..
hämta dennes l)es l ut avgora oc 1 overen s ~omma 1 sa
hasäre nden, som icke hava karakl ären av genom grip and e or~
ganisa tions- eller princip frågor. Då basväs endet fulll u LbY~~
yara foi
i:ir en relativ t stor organi sation, bör basche fen givetvi s
o

valLni ngsmy ndighe t
I basäre nden av sådan vikt, aH desam ma måslc under-
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ställas sjö-s tyrkebe fälhav arens prövni ng, bör basche fen vara
föredra gande hos denne. Liksom vid övriga föredra gninga r ini
för sj6styr kebefä lhavar en böra även basche fens försigg å
flaggka ptenen s närvar o. Om i vissa fall så skulle anses önsko
värt, bör möjlig het förefin nas för basche fen, alt i sin närvar
berett
sådan
av
om
frflga
låta underl ydande tj änsteg rensch ef i
ärende ombes 6rja Själva föredra gninge n och därvid lämn as tillfäll e framfö ra sina synpun kter. På samma sä LL bä<r i den sjögående stahen ingåen de adjuta n ter etc. lmnna beordr as närvara vid basche fens föredra gninga r.
Av vad nu sagts om basche fens ställnin g i förhåll ande till
sjöstyrk ebefälh avaren torde framgå , att denne sistnän mde och
den sjögåe nde staben s person al komm e alt befrias från hand-läggan del av en h el 1nängd ärende n, vilka enbart hava samband med basver ksamh eten inom sjöstyr kan och som icke
hava n ågon princip iell eller avgöra nde betyde lse för sjöslyr kans
verksam het i övrigt. Mycke n tid skulle h ärigeno m länmas den
sjögåen de staben övrig för det krävan de och tidsöda nde arbeöppen
l~~. med planläg gninge n av densam mas uppträ dande i
kesjöstyr
Då
et.
ugligh
SJO samt med förkov ran av dess stridsd
stridsett
å
erad
befälha varen därtill med sin stab är embark
fartyg och konrtak len med land sålund a ofta är bruten , kommer - m ed nu skisser ad ställni ng fä<r hasche fen - ytterlig are
d~n fördelen , att stöne snabbh et vid basäre ndenas handlä gg··
mng ernås.
Tänkt organi saHons plan med de viktiga.ste ljänsrte grenar na
,
upptag na framg år av skissen i bilaga l. A denna kan utläsas
trenne intend entm-o fficera re böra avses för t]'.änstgö,r jnab
att
.
Inom sjöstyr kans basorg anisati on. I bilaga 2 hava intend enturnrga nens närma re organi sation skisser ats. Av denna framg~_r, att vid krigsor ganisa tion två intende nturoff icerare intaga
stallnin gen s:lsom var och en för sitt verksa mhelso mråde före~agande inför basche fen. Då den ene av dessa tjiinste grensc efer, 2. bas,i ntendenten, i stort sett endas1t komme r alt hando - avseen d c ]Jasens egen verksa mhet och knappa st
f·r agor
läcraa
t>"
1
<an komm a att befatta s.jg med ärende n, vilkas verkni ngar di-
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r ekt beröra andra förband inom sjösrtyrkan, torde icke vidal'e
behöva ordas om dennes ställning i förhålland e till hasch efen
enär denna blir densamma , som övriga föredraga nde inlen den~
turofficer are jämlikt gällande reglement e för marinen in taga
gentemot sina. resp . chefer.
l. basintend enten däremot, vill,en i sin tjänsteutö vning ti ll
mycket för att ej säga övervägan de del komnter att samarbeta
direkt m ed såväl myndighe ter och enskilda i land som med
an dra förband inom sjöstyrkan , torde för ernåendet av en smidig handl äggning av förekommeande ärenden en viss ri1lt ti ll
självverks amhet böra beredas.
Intenden turorgcmi salionen å basen.

Försörjnin gstjänsten för sjöstyrkan i dess helhet h andhaves av l. basintencl enten. För detta ändamå l har denne Lill si tt
förfogand e en expedition, försörj ningscen tralen, vilken s personal hör hest ~t av en hiträdand e intendent, 3. basinten denten,
minst l exp-edition sunderoff icer samt skrivhiträ den till erforderligt antal. Försörjnin gscentrale n m åste aillid befinna sig
å den av sjös tyrkan för tillfället utnyttjade hasen, varför den samma hö•r vara förlagd å ell far tyg, som vid hasföränd ring
:Hfölj er sjöstyrkan . Det lämpligas te fartyget är haschefsfartygeL Då detta far tyg vad kustflotta n be träffar är iden tiskt
med denna sjöstyrkas förhindels efarlyg, är detsamma så mycket län'lpligar c såsom förläggnin g för försörjnin gscentralen som
centrum i allt vad tråd- och icke-trådför·h inutO'ör
detta farlvO'
o
v o
för försörjnin gscentrale ns del å god:1 förKraven
delser hela.
bindelser behöva därför icke särskilt tillgodoses utan följa
s. a. s. på köpet.
I del föreg ~tende resonnem angel har jag kommit till den
slutsatsen , att en försörjnin gstjänsl organisera d efter » fördtcl s~
fartygspri ncipen» är del, som häst säller denna tjänstegre n;
1
s l ~md al[ uppfylla de kraY, som v.id mobiliseri ng sl~ill a~ P
dcnsamnn . Dock anser jag mig icke helt kwma förbi',a de.
uppgifter, som tillkomm a eller böra åläggas l. basintenc kn tcn
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vid försörjn ingstjänst en organisati on ef ter »direktansk affningsprincipen>>, bl. a. av den anledning en att vi d jämförelse i detta
avseende de olika sys temen em ellan yltcrlig•are fördelar hos
»förr ådsfartygs prineipen >> klarare komma i dagen.
Vid >> direk lanskaffni ngsprincip enS>> tillämpa nde kommer 1.
basintende n tens åliggande n a tt till sin huvuds1a:k omfatta ansvaret för att från fartygen inkom na rel.;:visitioner vidarebefo r·dras till leveran törerna av beställda varor samt ordnandet av
transporte n och distributio nen av sålunda rekvirerad e förnö-denheter. Vid förläggnin g till baser, där en av vederböra nde
marindi s triktsmyn digheter väl utbyggd levemntör sorganisa tion
står till förfogand e, kanuner denne basintend en t all vid sjähq
anskaffn in gen i s tor t scH spela rollen av en förmedlar e av de
enskilda fartygens 1·ekvisi tioner av förnödenh eter. Endas t inom
basområden, där en dylik leverantör sorganisat ion icke s tår Wl
förfogan de el ler där densamm a är bristfällig , behöva några vidlyftigare ans talter fö,r själva an skaffning sförfarand e t vidtagas
från l. basin tendenten s sida. I dessa sistnämnd a fall hör rätt
tillkomm a l. hasintend en len, a tt, då fartygens rekvi sitioner a~
framförall t provian t icke kunna effektuera s på grund av bristande tillgång å i dessa upptagna artiklar, med hänsyn ti ll
vad som s t ~tr att i orten uppbringa verkställa upphandl ing av
andra än r ekvirerade artiklar samt hes~ämma härav betingade
ma>tsedlar och om så anses behövligt även utspisning sstater.
Ansvaret för alt s[tlunda från fastställda krigsskep pspor tionssta~er gjorda avv ikelse fylla måttet i avseenden å näringsvä rden sam l att desamma icke i kostnadsh änseende öYerskrida.
Vad som kan anses skäligt, hö'r åbggas denne intendent.
Vid »förd\Clsfarlygsprincipen>> är l. hasiiltend enten givetvis
OCkså hu nden av mellan Yederbödi g landmynd ighe l och enskilu
leverantör träffade avtal om leveranser , alldenstun d i försfa
hand proviantfö rräden måste lill sin sammansä ttning normalt
b~scras [t fastställda krigsskep pspor lionsstaler , men kan Jack
har '·'tss sp"l \ 'S t..;:mcl'1g ver l~sam l1ct synnerli gast å pr•wianta nlk~_ffnin gsomrftde t tänkas bliva honom ålagd i syfte a lt göra ul 1Ptsni ngcn mera omväxlan de än vad krigsskep psportions sta-
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lerna tillå la. Härigenmn skulle l{Janske rent av den oveder,
sägligen myckel höga standard, å vilken våra svenska örlogs,
farlygsförpbg na dsförh:J llanden i fredstid slå, kunna till viss
grad även uppri1llhMlas vid mobilisering och under krig.
Della iir ell problem av den allra slörs ta betydelse för u pp .
rätthållandet av en god anda och n1.oral h os eH militärt för.
band av vad slag det vara m å . Vid förb and, som på grund av
Ljänslgöringsfö rhal1anden tvingas att långliga Li.der leva helt
avskill hån de förströelser, bebodda trakter även under k rigs.
Lid kunna bjuda, utgör mången gång omväxlingen i den dag.
li ga föcl :m tlen enda skiftningen och ljuspunkten i en lång ar.
helsdags mer eller mindre enahanda sysselsättninga r. E n fa r.
tygsbesä ltning torde i delta hänseende vara ett bland de mest
ogynnsamt lotlade förband, som tänkas kan, då krigslägd är
sådan t, ·att inga permilleringar kunna medgivas. Vid en försörj ningstjänst organiserad enligt >> förrådsfartygsp rincipen » erbjuda sig betydliga möjligbeler för 1. basintendenten alt med
utnyttjande av Lill förfogande stående fön·ådsulrymm en k unnn
upphandl a lämpliga kvantiteter av proviantartikla r, som av
säsongmässiga eller andra orsaker ställa sig prisbilliga. Via
della försörjningssy slem bör del därför uttryckligen åligga deune intendent, a ll - noga följ ande marknadslägel i fråga om de
viktig,aste proviantartikl arna - dels i samarbete med proYJantupphandlande marina myndigheter i land, dels även självständigt, då tillfälle därtill erbjuder sig, anskaffa här avsedda andra artiklar än s,åcJ :ma, som ingå i gällande krigsskeppsporlionsslater, saml a lt med ledning av de sålunda gjorda upph an dlingarn a uppgöra och i samband m ed proviantersä'l ning
Lill fartygen 6verlämna lämpliga utspisningssta ler och matsedlar. Att anSYareL för sålunda från krigsskeppspor lim sslat erna avvil<'ande stalers näringsvärden och kostnad h ållas inoJll
fullt godlagbara gränser, skall åli gga 1. basint-endenten , torde
väl knappast behöva särskilt framh ållas.
De möjligheter i nu nämnda hänseende ett försö,r j ningssyslem enligt ,, förrådsfartygsp rincipen >> erbjuder i förh a'landc
till vad som h i1 rvid Lan ~1s ladkommas vid försörjnin gslj ii.nstens
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organisalian enligt >>d irek lanskaffningsp rincipen >> , torde vara
yärda ett icke ringa beaktande, då dc bägge principerna vägas
1110 t varandra.
Kanske det kan synas, som om jag här otillbörligt mycket
uppehållit mig vid just proviantanskaf fningsfrågorna inom försörjningstj änslcn. Della beror em ellertid på att denna gren
av anskaffningsve rksamheten egentligen är den enda inom hela
försörjnin gen , där slörre frihet i ar tikel valet överhuvud kan
tänkas. I fråga om materialulredn ing, bränslen, ammuni tion
och alla audra förnöd enhe ter föreligger icke denna valfrih et,
varför h ärYid inom bägge sys temen anskaffningen måste inriktas å förvärvandel av antingen sådana typer av varje artikelslag, som av tekniska eller andra skäl erfordras för olika
fartyg, eller ren a nödvändighets varor utan hänsynstagand e till
andra fordringar ft dessa än prisbillighet och kvalitet.
Om den del av försörjningen, som beslår i planerandet och
utföran det av för framförseln av förnödenhetern a erforderliga
transporter, torde icke här behöva sägas mycket mer än att
framh ålla den viktiga och framträdande roll i l. basintendentens verhamhel, denna detalj intager. Att dessa göromål skall
åvila den, som närmasl ansvarar för försörjningen, är självklart.
Däremot bör n ågra ord sägas om sammansättnin gen och
storleken av den transportmater iel, som ständigt bö,r stå till
försörjningscen tralens förfogande, och i samband därmed några
synpunkter å ett förrådsfar tygs inrednin g och utrustning samt
förr ådstj änstens orgill1isation ombord å uetta upptUJgas-.
Vid en organisation av kustflaUans försörjningstjä nst enligt >> förr ådsfarlygsprin cipen>> må först framhållas önskvärdhetet1 av alt h ärvid ick e alla förr åd uppläggas å elt enda fartyg. Ju fl era förrådsfartyg inlill en viss gräns, som disponeras,
in mer kunna förrådsartiklar na spridas, varigenom skador å
eller förlu st av ett farty g inverkar mindre störande å kustflottans försörjningstjä nst än om endas t ett dylikt fartyg står till
förfogande. L:'ll oss emellertid förutsätta, att till en börjat1
~lld ast elt fartyg anskaffa<; och inredes såsom förrådsfartyg.
Tidsk?-ift i Sjöväsendet.
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transporler av viss materiel av sådan karaklär, all densamma
icke kan h ållas i förråd, viss ren transportbå lmateriel måste
slå till försörjnings tjänstens dispositi on, torde som r egel dessa
s111ärre komple tteringar av fönådsfai"'Lygets förråd kunna utföras med denna transporlma ler.i el i samband med andra

Lill provianlförr ~.d~fatty g 11lcct
Della bör då i första h and avses O
ano-rdninga r och så inrett, att a detsamma moJliggöres fätvaring av såväl förrådsprov iant som alla slag av färsk proyiant.
Förråden böra givas sådan storlek, att desamm~ m edgl\a upp_
lagring HV proviantkva ntiteter moLsvarand e mmst de.1 ungefärliga m ånadsförbru kningen å kuslflollan. För säkerställandet av behovet av färskt bröd bör bageri inredas. Si\rsk ilda
utrymmen måsle av6es fö·r uppvägning, ~ tyclming a\ köl l\·a ..
ror samt emballering av proviant efter inkomna rekv isitioner.
För all 1mderlätla detla sistnämnda bör efler mönsler Ira n armen ell lämpli gt standarf6rpa cJmings.sys tem beträ ffande Sl\dana artiklar, där delta låler sig göra, ularhetas och far tygen
beordras aU, såvida inlct absolut hinde-r häxför möt n, rekvirera dylika artiklar till kvantiteter, som sammanfall a med
multipel av dessa standardför packningar.
En mycket vik tig detalj i ell fö·rrådsfa.r-Lygs utrus tning är
håtmateriele n. Dels förslår merendels icke storlel,en hos fartygens egnp. .Dalar, dels torde ick e krav kunna resas , al t fa rtygen sj älva skola avhämta rekvirerat gods å förråd sfur tygeL
Della h6r i stället vara utrustat m ed minst fyra styck en kraltiga, sjövärdiga och rymlig.a molorbåtar med särski lda anordningar för godstranspo rter. Bålarna höra dock icl e vara
slörre än att de<;amma kunna vid förråds.farly geh för<>ar mellan o1i1'a ankarplarlse r hissas i dävertar . ombord
flvltnin
v
v
;\ detta. Antalet fyra har salts med tanke p ~1 del relat iYl stora
:m tal fm lyg<>enheler, som ingå i kustfloUan.
Större komplelleri ngar av förrådsfarty gels fön~Hl ·.öra sa
ordnas, alt fartyget går in Lill lämplig bslningsha m n. ,li l allt
81
komplelleri ngsgods si:inls. Föruls31Ll au komplelleri il/c· n -"
förherells, Lorde vid lastning direkt fr:'tn h1j densan n' a ,clze
heliöva taoo fl. lån oo Lid i anspr~1k . Erforderliga smärre ],l'mplet·
.
11
Lcringfl. r av förråde n höra därem ot iclze föranleda fartygets ~!! ~lende till lenra nshamnen, ul an böra i .· tällel s~1dan a smal~omplclleringar ske genom varornas transporl till för n dsfat,:d" ·el·l·' l~lzafi·
. . ___.
Lygel. 1) a, - sasmn re d an Yl"d d"LS l,;.ussJonen om >> u '
lS
llt
a
h
fram
lem>>
ni n oss \'Slem el>> con Lra >>förd d sJ ar lvgss,ys
dna
man 1cke kan komma dran mer eller 1nmdre regciP Lill
o
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transporler.
Sådana ar lild ar i förrådsfarty gels förr~td, vilka anskaifas
av L basintenden ten genom upphandlin g hos enskild leverantör, böra likvideras av den i del följande omtalade baskassan och ullåmning av ders sa arliklar ske liksom från andra
Kronans förråd med värdet åsatt det till rekvirenten återgående
exemplaret av rekvisitione n. Bokföringen och redoYisning en
vid förr åden torde höra utformas efter mönster av f6rråden i
land. Den i förr ~1dstjänslen engagerade personalen m ås le förutom uppbördsm an (fö·rddsförv ailare) och erforderligt an lal
förr ådsmän, varav minsl en förhand!':ma n för varje delförråd,
även omfatta ulbild::-td hagar - och slyclmingsk unnig personal.
Beroende på huru stora malerialutre dningsförrå d, som vid
siclan av full ständiga · provi,a n.tförråd lmnna inrymmas å förrådsfartyge t, fordras flera eller färre lransporlbå lar. Föru tsalt alt materialulredningsförr~tdcn kunna rymma kvanrtileler
motsvarande en m :l.nad sförbrulmin g av de artiklar, som äro
förem~tl för slörsta förbrukning en å kuslflollan, måste tvenne
t~unsporlbåtar anses vara till-fyllest för ombesörjan det av ÖY·n g~ . m_ateriallr~nsporler. Den redan b efinlliga tra nsporlbåten
"HarsfJarde n >' Jämte av KungL Marinfönal lningen projekle.
rad transporlbå l för ku stfJo llan skulle dädör mra dc enda,
so111 erfordrades .
Av övrig sjölransporl maleriel böra Yallenhillar av erfor·
l r··m d essas hogscnng
· oc1
··-"
derlicr"' s'o1·lel·
lämplig boo, , ·'l·cJI.plclmm
'
-~et:håt ~_aml ton n age för transporl ay s~häl pann- och molo~
b.~annolJ a som hensin sl~t till försörjnig scentralens stäJ1Cliaa
..
rrand c. A n t a l el av. nu namnd
forfo
transporlma teriel bör avo<
..
Vaga<; med hönsyn till den normala förbrukning en å kuslflol·lan. I-hirutöver hör möjlighet förefinnas alt från örlogsvarVen kunn a för tillgodoseen de av mer eller mindre Lillfällig:t
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transpor tmaterie l för nu nill11nda
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i delta avseende . Ty del bör obsenera s,
är en frön logemen tsfartyge t helt fris lftende
organisa tion, och s:lsom s ~1dan skola penningm edel rälteligen
rekvirera s från sjöstyrke befälhav aren s kassa. Med nuvaran de
storlek f1 dcp ~m är vidare dess behov av penningm edel så pass
stor t, att man kan ifr[lgasä tta billighet en i det förhållan det,
att redogöra ren å nyssnäm nt logemen tsfartyg skall behöva vidkänna s ansvar för avsevärd a b elopp, som använ das till honom
ovidkom mande utb etalning ar - delta icke alt fatta så , alt han
bar redogöra ransvar för dessa utbetaln in gars riklighet . Vid
den föreslagn a förrådsfa rtygsorg anisation en komma därtill anspråken å en särskild baskassa att bliva än mer markant a, ity
att för delta fartyg upphand lade förr åd av artiklar, som icke
kun n a i vanlig ordning erhållas från Kronans fön:åd i land,
enligt vad som ovan sagts böra heLalas av basmynd igheten för
att möjliggö ra utlämnin g av förnöden he ter från dessa förråd
efter samma principe r, som gälla för dylik utläm:nin g från
flottans övriga förr åd. En särskild baskassa torde däl'för vara
väl motivera d.
En fortsatt granskni ng av nuvaran de förvaltni ngsförhå llanden å depån visar, alt uppbörd stagande l av upphand lad
ma teriel och likvidera nde t av samma materiel åvilar en och
samma befattnin gshavare . En dylik tingens ordning tM icke
kunna rubricera s såsom absolut garan ti för att Kronans intressen i ekonomi skt hänseen de alltid skola bliva tillgodos edda.
Uppbörd smannen s skiljand e från befattnin g med -till uppbörd
lagen materi els likvideri ng måste anses vara ett oavvislig t
krav, sett ur förvaltni ngsmäss ig synpunk t. Detta motivera r
Ytterligar e införand et av en särskild baskassa .
Depfm och därmed dess materiel har svällt lån oO'l utö.ver '
Vad som troligen från begynnelsen förutsågs . PorLfara nde äro
eineHerli d samtliga anläggni ngair och materiel påförda en enda
Uppbörds man. Denne uppbörd sman kan r imligen knappas t
förut sättas finna Lid till en sådan omvårdn ad och tillsyn över
1
llaterielcn, som för dess rationell a skölsel vore önskvärt . En
Uppdelnin g av materiel en å flera uppbörd smän blir därfö.r förr
111 entsför eskrifter
att själva dep ~m
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eller senare nödvändi g. E n sådan uppdelning Lorde höra ske
efter följande riktlinjer:
en uppbörd omfalland e alla m askinella och elektriska anläggninga r och materiel i land och i basens småbåtar :
en upphörd omfattand e all övrig materiel saml hus och
byggnade r i land, dock med undanlag för måldepån s materiel;
sam l
en upphörd omfattand e måldepån s materiel och hasens
småhatar utom motorer etc. i dessa.
övervakni ngen i intendent urhänseen de över uppbönlen 5
dep ~tn åvilar vie! nmarand c organisati on stabsinten denten i
Chefens för Ku<; LI! otlan stab. Vid organisera nde! av etl fullständigt hasväsend e bör av praktiska och naturliga sk ilJ della
:\ligga nde överflytta s å vid hasen tjänstgöra nde inlenchJ lmoffiecr.
F.n ny organis a tion för basens inre intendent ur k an med
dessn exempcl från den nuvarand e orgaisalio nen anses vara
upplinj erad Alltså - en haskassa med en särskild in lendcnturoffic.er, 2. b asi ntendenle n, såsom chef hör inrällas. Dess
uppgift skall vara all likvidera i samhand med basverksa mheten nödvändig a utgifter. 2. basin tendenten ålägges all a upphandlinga r, vilka icke falla inom ramen för försörjnin g'-'Lji'tnsLen, sam t uppsiklen i redovisnin gshänseen de elc. över hasens
uppbördsm än . U Lrälmin g och utbetalnin g av avlöning Lill hasens arbetare är liksom handläggn ing och föredragn ing a Y förekomman de fönailnin gsfrågor självfalln a [lligganden [ö r 2.
ba~inlendenlen. Först med en organisa tion såsom den nn skisserade ],an en fönaltning smässigL ,otadligt ordning [1 hasen
hliva införd.
8
Som redan antytt s hör Yidare 2. basintend enten belritffancl
basens fartyg åbggas de uppgifter, som enligt gällande reglemen ten och föreskrifte r tillkomma förbandsi ntendent inolll
sjös lyrkan i övrigt.
2. hasintend enten jämte dennes expedition s med pcrso·a''
nal förl äggning kan vara diskutabel. SetL mot bakgrun den
aLL denne intendentu rofficers verksamh et så gott som uteslu-
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tande är knuten till den fas ta hasen, borde en stän dig förläggning till denna bas vara del n a turligaste. Men vid närmare
granskn in g av problemet finner m a n, alt kassa- och upphandlingsverks amheten utan olägenhet kan skötas från vilken plals
som h els t, medan 2. basin tenden tens befaltnincr med övric:ra
f6rvaltnin gsärenden och hans tj äns tgöring som förbancls i nle~
den t för hasens fartyg tal a för en sådan förläggnin c:r, all h an
vid basfö~_·ändring.ar s Läl!.se å tföljer haschefen och hu~rudparten
av n ys5nanmd a fartyg. En förläggnin g av 2. hasintend enten
till baschefsfa rtyget synes mig därför vara det m es t praktiska .

Utöver här nu skisserade så aLt säga huvudupp gifter för
l. och 2. basintend enterna lmnna och höra säkerligen dessutom
:-n .hel del ärenden, som f . n. handlä ggas av den i sjösLyrkeJJefalhavar ens stab ingående in tendenturo fficeren och som hava
karakLären av atl böra överflyt las till baschefen s Yerksamh elsområde, handlägga s av dessa intendenlu rofficerare . Då det
:1Lan tidi gare praktiska erfarenhe ter är svårt alt draga en gräns
l delta hanscende , torde ell dy likt överföran de av handlä.-:ro·ningsskyld igheten böra ske succesivl, varvid uppdelnin gen n;ellan l. och 2. has intendenten hör göras på ändamålse nligaste
sätt.
*
*
*
N.u i slora drag uppdragn a riktlinj er för en sjöslyrkas basorgam sat Jon h ava närmast Länkls s:lsom ell försla .-:r till dylik
o~·ganis::tlion för den SYenska kuslfloHan , YilkeL r~dan inled-lokalslyrk orn a äro
-·
r
c:rsvis f1·a m l1aoll"L
ll!n
de olika
aven
J s. lV'~en
.. o -.
for Sin verksamh el mer eller mi n dr c heroende av ordnade för~1 :1llandcn i del! a avseende. Dock är deL givel vis otänkbart at l
1
sam ma mMLo som för kw;tflolta n uthy ~ga ca inlcndentu rell
basorganis ntion för dessa sjös tyrkor. Detla torde icke heller
Vara en nödvändig het för lokalsLyrkorna i smnma grad, som
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del är för kus tflottan, då ju dessa hava rela tivt begr't nsact('
operalionsområden sig anvisade och därför för sin f6rsörj nincr
etc. alllid kunna beräknas vara i tillfälle all falla tillh ~1ka p~
marindistriktels resurser. Då en centraliserad försö r jnings ..
tjänst anses för dessa sjöstyrkor vara av nöden tord e denn,,
och
böra organiseras enligt »direktanskaffnings principen
kunna sorlera direkt under vederbörande eskader- eller anlelningsintendent.
Fullt utbyggd enligt ovan kan skisserad basorgani-.a lion
för kustflottan knappast Länkas existera i fredsLid fr am törallt
av ekonomiska skäl. Men därmed vare ingalunda sagt, alt den
intendenturena basorganisationen endast skall vara s {t fiirberedd, aU den omedelbart vid fö,rstärkl fä>rsvarsberedsl~a p eller
mobilisering kan utbyggas till full styrka och beredskap. ~led
den omfattning basens depå kan beräknas få efter slulfii randet
av pågående och planerade arbeten därstädes och dess diinned
ökade betydelse såsom bas för kustflottan även i fr edstid,
torde befallningen såsom baschef erfordras konslant tillsalt för
att säkerställa ba.s ens såväl rationella underhåll som. utnyttjande. Till dessa baschefens uppgifter i fr,edstid bör komma
ansvaret för ularbetandet och revideringen av planern D för
samtliga såsom baser för kustflottan reoognos·e rade plaLser runt
våra kuster. Dessa arbetsuppgifter sammantågna bliva a\ sådan storleksordning, att de väl motivera en permanent befallning. Då såväl vid underhåilet och utnyltjandet aY den
hcfinlliga hasen som vid planläggningsarbet et fö,r mobilisering
intendenturarbetet intager en synnerligen viktig plats, torde
haschefen även i fredslid höra tilldelas en tjänstgörande mtendenturofficcr, vilken hiträdd av tillräcklig expeditionspel sonal
ensam bör kunna medhinna såväl l. som 2. basinten deutens
åligganden och därjämte synnerligast vintertid, då basens utnyttjande kan förutsällas bliva mindre, utföra erforderl igt recognoseringsarbete för andra baser.
*

*
*

Det kan kanske synas, som om jag i det föregående alltför m ycket uppehållit mig vid vissa detaljfrågor ay intendentursidan i en sjöstyrkas hasorganisation, 1nedan jag i fråga om
andra avsnitt av densamma helt flyktigt anlyll elt förslag till
organisati-on. Detta är i så fall full avsiktligt. Ty i fråga om
principer, som icke Lictigare mig veterligt varit diskuterade
inom vidare kretsar, har jag ansett elt klarläggande av framförd a spekulationer nödvändigt, medan i fdga om exempelvis 2. hasintendentens verksamhelsfält enbart riktlinj erna i
myd(et grova drag behövt anges, enär dc grenar av marinintenden luren, denne är avsedd handhava, icke innebära n ågonting
nytt ur inlendentursynpuk t ulan äro i elt flertal reglemeten
och för.e skrifler reglerade för åtskilliga andra, i fråga om arbetsuppgifter liknande befallningar, vilka kunna och 1ncd fördel böra användas såsom mönster vid organiserandet av befattningen 2. basintendent.
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Sjökrigsskolans nybyggnadsfråga.

E tl lite t land l<an säll a n räkna med a ll upprä lla en försvarsm ak t, som ä r kvantitativt överlägsen en eventuell angripares. För v:\rt laud<; vidkommande är dclla i varje fall u t ~
slutel. D ii rem o t l ig ger en k valiLat i v överl ägsenhet för Y ar del
i dc fl esta [all inom riid.hilll såväl på det personella som p.t det
teknisk a området. F6r alt en sådan överlägsenhet skall ku nna
u ppnås är det emellertid ofrånkomli gt all båda de nämnda områdena lill godoscs och - enligt vad all krigserfarenhel u lvisar
- i främsta rummet del personella.
Värdet av en försvarsmakt k an i själva verket i stor uts träcknin g mätas efter värdet av dess befälskår. B efälsk~t ren s
skicklighet, framålanda och moraliska h all är norm givan de för
alll det ÖH iga: organisation och ledning, perso nalens utbildning
och s lrid sdnglighct, materielens beskaHenhe t och användning.
Del är för visso av denna anled ning som i länder med effektiv
försvarsmakt inga ekonomiska uppoffrin ga r anses yar,' för
stora, då det gäller alt tillgodose de n1ililära skolornas Jwhov.
Av alldeles särskild betydelse i del ta sammanh an~ äro
krigsskoloma ft':1 n vi lka officerskårerna r ekryteras. Va q e årgång nyu lnimnd a officerare inverkar undan fö r undan pa utbildning och fostr a n av de värnplikti ga och r ekryterna, av un ~
3
derbefälet och befi lel, och sedermera i ledande befattn in p H P
alla försYarets verJ.;:samh elsområden. Denna inverkan 11 ,>ph ör
först vid avsked eller pensionsålderns inträdande fler a lint al ål'
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framal i tiden och har större räckvi dd ju högre befattn inga:·
som bekläd as.
Dc marina officer skårern as källflö de är sjökrig sskolan, De
kunska per och färdigh eter samt den morali ska påverk an, son1
_
bibring as aspiran ler och kadett er i sjökrig sskolan , bilda ett u11
o
Den
vidare.
bygga
skola
111 _
derlag på vilket de smn officer are
giver
tras
uppfos
rna
givnin g och den atmosf är i vilken kadette
dem den utgång sriktni ng i vilken de sederm era i allmiinhct
kunna beräkn as fortsät ta. Är omgivn ingen och övning smaterielen otidsen lig och arbetsm etoder na föråldr ade, komm n kadetten a lt börja sin bana på ett plan, som icke står i h öjd med
vad den moder na tiden kräver . Hans blick skyms för ck möjlighete r moder n teknik erbjud er och hans aptit på rationa lisering och effekti vite t kan icke s tinmle ras. Risk föreli ggPr att
han i förh :'d landc till den moder na ticlen blir en bakåtslriiYare
och icke kan bibring as den entusia sm för uppgif ten, som måste
vara grundv alen för del initiati v och den framåt an da , som
m ftste kräva_s av en krigsof ficer.
En viktig förutsä ttning för alt kunna skapa och vidmaklhålla en l<rigsd uglig marin är därför alt sjökrjg sskolan icke
blott förfoga r över alla de person elia och materi ella rc<.; urscr,
som erfordr as fö r bedriv ande av en tidsenl ig och omso rgsfull
utbildn ing och fostran av aspiran ler och kadette r, ulan även
över tillräck li gt utrymm e för alt den hastigt fortgåe n de utvecklin gens krav kontin uerligt skola tillgod oses. Det nyordningsa rbelc, som under senare år bedriv its vid vltr sjökrigs
mmeu
skola, har nu förts fram till eu punkt, där bristan de ulr;
och utveck lingsm öjlighe ter sälta ell obeYeldigt stopp för \idarc
ulver];:ling till tidsenl ighet och effektiv itet. Det är därföt nödviindig t ; Lt sjökrig sskolan s lokalfr åga bringa s till omp,lelb~r
lösning . Efterso m denna fråga är en hela marine ns angelagenhel och dess lösning kräver en h älligt stöd och medyctlan
av såväl myndi gheter som elen allmän na opinion en, h ar del
synts lämpli gt att här lämna en oriente ring om frågan s förhistori a och nuvara nde läge.
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Ven 19 mars 1908 - alltså för 32 år sedan - avgavs ell
betänk ande angåen de organi sation av sjökrigssko lan av en ligt
den 28 septem ber 1906 lilll;:allacle sakkun niga
11 ådi gt beslut
(Gu stav Dyrssc n, Henry Lindbe rg, Alfred Nordfe lt, Adolf Jo.
]lanson , L. Th. Hassel gren, Dirger Majstr öm), vilket ifråga om
organis ation, antagn ing och utbildn ing utgör stomm en till den
sakkun nigD
~innu gälland e ordnin gen vid sjökrig sskolan . De
]Jehancllade även elen med organi satione n nära samma nhängande lokalfr agan. I delta märkli ga betänk ande, som tyvärr
tycks ha falli t i glömsl;:a, får man en Idar bild av sjökrig sskolefrågans förhist oria och läge fram till den d~\varancle tid en, varför n [Jgra utdrag ur belänk andet Mergiv as hiir nedan:
»En läroan stall för utbildn ing av beEil Yicl flottan uppader tond e
r~iltades för första gtmgen något efter midlen av
{n·h undrad eL
Dc, som Li ll kadette r an loges, borde vara
minst 12 år gamla och hafva vissa förbere dande kunska per.
Hvarje kade tt skulle vid inträde t depone ra 100 daler silfvermyl!t till anskaf fande al böcker och instrum ent, men
efter sitt antaga nde {llnj n la fri mat, boning srum, ljus, värme, säng- och g:l.ngkläder, beväpn ing, skrifm aler iel, böcker ,
uppass ning och läkeme del. Anstal len anförlr oddes åt ami-ralilets J,olleg iets vi\rd och stiillde s uneler dess preside nts
särsl{ilda tillsyn , men niirma ste befälet uppdro gs åt en
komme ndörka pten, som sku ll e spisa tillsam mans med kadettern a, ya_],a öh-er deras uppför ande och tillse, all de till godonj öte si n bekläd nad och sitt underh MI samt att deras
li1rare fullgjo rde sin plikt. Sederm era !Jlcf, i j anuari 1770, unelers kolan ind ragen
men föränd ringen
G ch kadette rnas an tal minska d t till 50,
minska des mer
antal
as
verkad e icke fördela ktigt: elevern
skolan var
kaelett
för
och mer, och d<'t {n· 1790 det hus, som
u ppltltet , förstöreles af en eldsvå da, upphör de hela anstal-
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Len hvarefler i juni 1892 en krigsakademi inr~ill alle s Yi·J
Karlberg, där sjökrigsskolan fick hopsmälla m ed annens
kadettskola.
Liksom sjökadetlerna hittills hafl sin boslad i sk olan s
hus, bereddes likaledes vid krigsakademien hos lad för
sam Lliga elever.
Emellertid framlrtiddc mer och mer olägenheten a f alt
hafva gemensam ulbildningsanslalt för sjö- och lanc! Lför .
svarens officerare, och sjöförsvare ls luaf fordrad e uppriiLtandel af en särskild ~jökrigsskola, hvilkcl ock ske dd e rn·
18G7.
öfre avdelningens sjö•k adclter skulle bo i skolans hus,
hvilket också ägde rum Lill år 1871, då bristande ul r.\"mmc
omöjliggjorde delta.
Iledan år 187:± framställdes önsken1ål, att sjökrJgsskoJan, s mi< hi tLills hyr l lokal , målle erhålla egen Lidsen l i g
byggnad. Förslag till en sådan uppgjordes år 1877 i maj ,
hvanid utrymme beräknades för 60 kadetter. Försl a~-,e L rcsullcrade i den nuvarande sjökrigsskolcbyggn adc n a
Skeppsholrnen, färdig i augusui 1878.
'
ar 1.SG7
:\1cd smärre ändringar beslår alltså ännu den
omorganiserade ulhildningsanslallen för floll:ms hefi"tl.
Inrällandel av en särskild sjökrigsskola var ell h ct~·
dande frainsteg och visade för visso klar blick fö r -jöförS\"arels kraf saml har säkerligen mer än n å got anu·tl bldragit till sjöförsYarels p fll1y llfödclse och utveckli ng.
En annan oHigenhcl h os den nuvarande sjöb·igssl,olan
bes lår däruti , all de kade tter, hvilkas föräldrar ä ro ]Jos~t ll::t
i b n dsorten , Yid en jämförelsevis tidig ~tlder und andragr:J
hemmens ur allm än uppfos tringssynpunkt sym1crli' '1 1 ]Je
. ' JllCcl
.. . s1.,
. f !ytan d c oc l1 un d er m·a la J f a, n oJ•a
Lyd clsdulla 111
o

den bristfälliga ersättning, som inackordering i en storslad
kan erbjuda. Jämväl bör påpekas den boolzlansvärda öl\.-·
ning i omkostnader, som nämnda kadetters föräldrar få
vidkännas för sina söners vistelse vid sjökrigsskolan ocH
som i icke ringa mån torde bidraga därtill, a lt tillströmningen af inträdessökande från landsarlen är jämförelsevis svag. Sistnämnda hrhållande är uppenbarligen i flera
hänseende olämpligt, och en förändrin g härutinnan vore
atl helrakla som en afsevärd vinst.

Frågan om ny lol.:al för sjöl,-rigsskolan.
sakkunniga ha i del föregående bland annal prö.fval
grunderna för undervisningen vid siwlan i land, men förslaget till utbildning af officerare skulle förvisso blifva
ofulls ländigt, om sakkunniga icke sökte utreda, huru den
del af tiden vid skolan i land, som icke är upptagen af undervisning och öfning skall tillgodogöras fö·r kadeller11as
utbildning.
sakkunniga ledas härigenom. in på frågan om lokal
för sjökrigsskolan. Denna fråga får tydligen en ganska
stor omfal lnin g, om utredningen gifver vid handen, alt skolan icke längre bör ordnas endast såsom en dagskola, uLan
att det blir nödvändigt alt anordna etl fullständigt sjömiliLLirt utbildnings.e tahlissemen l, molsvarande för flollan
hvad krigsskolan å Karlberg är för hären.
Af den hisloriska öfvcrblick öfver officersutbildningen,
som af sakkunniga lämnals, framg år, aU sjökadellema,
först n~'lg on Lid eller det sjöb·igsskol a n skildes från Kar] ..
b erg, upphörde alt bo i skolan.

H va d dc tY{t högsta klasserna beträffar, skulle del sä kcrligen varil b å de önskvärt och nylligl, icke endast ur di ciplinär ::.ynpunkl ulan ock för studiern a s m era ostörda
hedrihand e, om lzadcllerna i dessa ldasscr kunnat bo i slw-
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lan, men härtill har tillfälle icke kunnat beredas. Visser.
!igen har isolering af e1t fåt al kadetter i skolans l1llYarande
lokal tidtals förekommit, då kadettkårens nunwrii r var
mindre, men denna inlogering var, enligt hvad sakku nniga
ha sig bekant, så ofullständigt ordnad, att densamma icke
kan tillmälas någon betydelse för frågans bedömunde.
i\fcd sexklassig sjökrigsskola och årligen återkominande
öfningar till s jöss har därjämte utbildningstiden \<trit så
riklig, att dieplinär uppfaUning hunnit innötas, oakla l under vintrarna befälets befallning med kadetterna i hu fvudsak inskränkt sig Lill undervisnin gsLiden i skolan , hvilken
dagligen afslulas senast omkring kl. 4 em.
Visserligen finnas nu en del ordningsföreskri ltn, som
reglera kadetternas förhållande p ~l fritiderna, m en ulan att
vilja draga i tvivelsmål, all dessa föresb-ifler i allmänhet
samvetsgrant blivit följda, kunna sakkunn ig.1 icke
underlåta aU eri nra däl'Om, alt skolans befäl i en slad af
Slackholms storlek icke kan effektivt kontrollera, all dc utfärdade föreskrifterna efterlevas. Härigenom utsii.llas kadetterna , isynnerhet dc, som icke ~i.ro direkt under föräldrarnas tillsyn , för frestelsen att öfvcrträda bestäm iW'lserna
och uppmuntras till fortsättande häraJf, _om. de m iirka, alt
sådant kan ske ulan uppläckt och beifran.
Det senast Lillämpade systemet, enligt hvilkel sko:an
icke taait
all!nan befattning med kadetternas inkvartenng
0
.
. ·i t föreLin s ~1s om öfvervakande mynd1ghet,
har sa1c des >aJ
nadt med ganska allvarsamma olägenheter i afs(~i·n de pa
den diciplinära utbildningen, om det ock från allm:·ln uppfostrin assvnpunkl på del hela Laget verkal tillfredsstI llande
t">
"
•
•
soJ1l
och äfven stått i samklang med skolans orgamsatJc>ll
en kombination af allmänt läroverk och militär skola ...
wied en sjöl<rigsskolan, ordnad på säll sakkunnig~ fo:·~~
slagil, med högre antagningsåldcr, kortare utbild n mgs lll.
- numerar,
·· m
· tra·· d er f tO"'l'l en1e
och däraf följande mm~kad
ra::.
rtid
i
ell
nvll
skede.
le
J
:=tfseKadcllcrnas antagningsålder blir sådan, att del
o

o

ende på lcfnadsåldern icke längre bör finnas betänkligheter
mot att låta dem få sin hoslad i skolan. Den kortare utbildningstiden medför behovet al kraftigare koncentrering
af den del av utbildningen till officer, som berör det rent
militära. Tankarna böra m era inriktas på det nya kallet,
för att utbildningstiden m å kunna rätt tillgodogöras. Det
är icke endast ombord, som den rätta och mot nutidens
kraf svarande disciplnära uppfattningen skall bibringas kadetterna, ulan befälet m ås te äfven under skoltiden i land
hafva tillfälle aU öfva inflytande på kadetterna i sådant
syfle, och delta lå lcr sig svårligen göra, om, såsom i den
nuvarande organisationen, kadellernas närvaPo vid skolan
i land inskrånker sig till lektionstimmarna.
Befälet får ocks ~t ett långt större iutresse för kadetterna,
om det blir möjligt a tt under hela utbildningstiden utöfva
elt direkt och verkligt effektivt inflytande på deras ulhUdning. Däremot kunna chef och kadettofficerare, därest
kadellerna bo i sladen, endast helt ringa inverka på dem
och icke heller kontrollera, i hvad mån kadellernas personliga lefnadssätt utvecklar sig i sådan 11iktning, att kadett erna blifva lämpliga för att framdeles göra tjänst såsom
officerare och därvid verka såsom föredöme för under lydan de.
I afseende på den teoretiska undervisningen vid skolan
i land hafva sakkunniga i det föregående sökt påvisa, att
den kan medhinnas under två läsår. sakkunniga hålla
dock bestämt före, alt denna tid långt bättre kan billgodogöras för studierna, om kadetterna få sin bostad i skolan,
än om de bo i staden, där användandet av deras f11iLid endast i ringa mån kan kontrolleras.
studiet af de tekniska ämnena fordrar därjämte, att
åskådningsmateriel , modeller, planscher m. m. finnas tillgängliga, hvarför nänmda studium underlätlas därigenom
a l L kadetterna bo i skolan.
För alt den för tjänsten så vihiga samhörighetskänsla n
skall kunna danas och för framtiden bestå, torde det ocl<
T idskrift i Sjöväsendet.

39

-

vara nödvän digt, att kadett erna lära känna lw arandta
grundli gt under utbildn ingsLid en. Det fin.ns emellertid. icke
förutsä ttninga r för att ens kadette rna. r en och :-anu113
kurs lära väl känna hvaran dra, om de icke bo tillsam mans
i land. Tv det är alldele s klart, att genom uppdelning på
parallellkl~sser och skiljan de på olika k~detlfarly g. kade tter i en och och samma lmrs kunna bhfva ganska friimmande för hvaran dra.
Kustar tillerik adetter na finna i allmän het en dast vid
skolan i land tillfälle att sli fta bekantsl\!ap och viiusl<ap
med jämnå riga sjökad etter. Att sådan pePsonlig beröring
under uppväx tåldern är af yHersl a vikt för etl inLi ml samarbete m ellan de båda v,i ktiga grenar , av vilka sj Mörsvaret
är samma nsatt, lärer emelle rtid vara fullt påtagLi gt.
Af de skäl, som här ofvan blivit aaförd a, anse sig sakkunnig a på det lifligas te böra förorda , alt för sjökrif,\SSkolans elever bostad berede s i skolan.
Fo-rtf-arande liksom hittills kan man förvän ta rekryte ring till sjökrig sskolan från olika delar ,a f landet,. oc~1 det
har i det föregåe nde p~tvisats, att den nya mganlsalJ.onen
skulle O"Öra det lättare för i landso rten bosalla ynglmgar
att ska~fa sig tillfäll e att genom gå sjökrig sskolan . Oiv~an
måste emelle rtid likställ a alla kadett erna i afseen de pa mkvarter ing, och detla torde lätlast ske genom all förlägga
etablis sement et utanfö r SLockholm. Ty, om detsam ma forlägges till själfva staden , skulle ett begrän sande a\' J\adet~
tel k omma a
ternas frihet att vistas utom etablis semen
l
·
1· Stocl<kännas påkost ande för dem, som ha f va sma 1em '
r Stocl'es eLablis semenl et Lill plats ulanfö
· dar
.
holrr1 . F örläO"g·
~.
1
n, aU kadeLt ema
holm vinnes des<;ulom den fördele
. fri tider.
. . . . . ·wn p.t
..
.
rel-reaL
omO"Jfvande terrang kunna n.Jula
f1·cs telsei.
d
.
.
.
f..
..
~
rt
·
under arbetsd agarna ulan att uLsaltas 01 sta ens
]Jo
nore
h
·
l"
f"
l
·
• ,L
Elablis semen lel bör doc l( rc (C or aggas < :->
dJ.lll
r:t
koJll
kunna
lätt
lärare
all
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staden
hufvud
l l·LJg.
fl ·l'.r1
'
,,
' .
för aU ~.O"ifva lektion er. Det torde ock få anses f ö rek as:J.sonJ
agar
att kadette rna kunna tillbrin ga permis sionsd
'J
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sön- och helgda gar - i hufvud staden för a tt komm a i åtnjutan de af de tillfälle n till allmän bildnin g, som därstäd es
erbjud as.
Det torde vara av viM a:tt klargör a, huruvi da det vore
önskvä rdl och lämpli gt a tt förlägg a sjökrig sskolan inom
områd et f6r flottan s s tation, om den nu i Slockh olm förlagda s ta tionen flyttas.
. Erfare nhelen från den Lid sjökrig sskolan vanit förlagd
t1ll Ske~psholmen lär, a tt sjökrig sskolan i afseend e på
gymna s l1k- och exercislol"al ej varit väl Lillgodosedd genom
anvand ande af flottan s exercis hus. Delta har nämliat>en
vant sa _upp laget af sjöman skåren , att vissa olägen heteiC
u?pstu tt for kadette rna, bes tående däruli, atl sjökrig sskolan
e~. k~nnal få lämpli ga öfningsLider, dels däruli, all de hygren~ska krafve n på dammf rihet och ren luft under gy 1~1 nasllk lnnma rna betänl..J igt fått slå tillbak a.
De rön, som gjorts på grund af gemen samhe ten i afseende pa gymna stik- och exercis lokal, tala således icke för
skolan s förlägg ande till station ens omr[Jde för ernåen de af
delta mM.
Några :andra gemen samma lokaler för sjökrig sskolan
och flottan s slation torde icke ifr~1gaJwmma, hvarfö r ur
~enna synpun kt en förl~i.ggning af sjökrig sskolan inom slalr.o nens omrc\de ick e skulle innebä ra någon ekonomisk'
for del.
som
Fö,r studier nas bedriv ande är till t>O"ånO"t> till fartvO"
Jt>
• l 'd .
celhinn
maleri
n
emeda
g,
~Is 'a nmgsm aleriel ej behöfli
lwarsjöss,
Lill
d?me.n skall förvär-tvas under öfning ama
f~re J~],e hc~ler denna synpun l\t talar för skolan s förlägg mng Llll sta lJonens områd e.
För att l"adelt ema under frilide rna på arbetsd agarna
skola lmn~1a få tillfälle till stärkan de kmpps öfn ingm· i fria
h~flcn, .~rfordras, 'a ll ett rymlig t, obebyggt områd e kring
skolan ar for delta andarn ål tillgäng ligt. Men äfyen om en
sådan lerräng kunde reserve ras åt skolan vid nyanläggnin{)"
af flottan s station , torde densam ma icke hafva ulsil<t al~
o

•
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bliha ober6rd af de haf på öl.;adL u trymm e för st al! 1nc 11S
beh of, som förr eller senare m ås le framträda.
För all kadetterna oslördl skola kunna ägn a sig åt
s tudierna, torde ett afskill läge af skolan gifvelvis Yara all
föredraga fl~amför en födäggning till stationen, dar närvaron af talrik personal lä ll kan g,i fva anlednin g till s lörande infly tande.
Då skolan icke behMver h afva något gemensa m! med
sta ti onen, förekommes ock hvarje inveckling af h chlsl'örh åll andel mellan stationens högs,La myndighet och sj ( kri gsskola ns chef, om skolan förfogar öJver ege t omrad e
sakkunniga h ålla af ofvannänmda skäl för e, all sjökrigsskolan icke hör förläggas inom station ens omracll. och
då fr ~1gan om Stockholms slaLions förflyllning änn u l'j är
afgjord och äfvei1 dler eLL beslut i denna fd1 ga bn;.., Lid
Lm· de ~~ tg[t för den nya slali~ oncns anläggning, anse ·.akkunniga, alt fdgan om ny lokal för sjökrigsskolan , l1\ li ken
fr åga är _af betydligt m:ind re omfattning och ob croeJJde af
s trategiska spörsmål, bör lösas för sig.
sakkunni ga få ock hänvisa till sina uppgifter riir:mdc
utländska sjökri gsskolee lablissemen l (bil. 3) dels i afs,·' nde
på del allmänt förekonm1U~ndc h ruket alt. låta kadt•l !l rna
bo i skolan, dels i afseende på det fo rhållande t, al l skol,wna
äro skilda från örlogsstationerna.
I England ligga s~1lunda sko1orna i Osborne pn Islc of
Wight och i Dartmoulh, i ILalien är skolan förlagd lill L iv,orno, i Fören ta staterna till AnnapoEs, i J apan ti ll L ajima, och i Tyskland skall skolan inom närmaste .\1 11 11 Lid
flyltas till lVIiirwik. Ingen av dessa orter äl' ör,l ogs. l tl ion.
Att den nuvarande sjökrigssl.:;olelokalen skulle \Jli fv a
för silt förra bruk obehöfli g, om skolan flyttals utan för : Laelen hafva sakkunniga icke fö,r bisett, men anse iäe, al~
1
s talen därpå skulle lida förlus t. Om flottans sta tion
Slackholm kvarblifver på s in gamla plarts, kan skohns loför
kal nämligen omedelbart komma till nytta an ti n."e 1
s ta ti onens skolor eller ock såsom ämbetslokal.
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Om å ter flottans station fly ttas Lill annat område har
den offentliggjorda utredningen om försäljningsYärd~t af
Skeppsholmen m ed tydlighet ådagalag t, a lt sta;ten icke lid.: r förl~rst ...om slwlan sälj es, h elst som elt y tterli gare jäm~orelsev1s ratt betydande tomtområde eljest behMver tacras
1 anspråk för aU tillgodose skolans behof af gynmast~k
lokal, skjutpaviljong, exercisplats m. m.
.. S~kkmmiga h afva på nu anförda skä l ansett sig böra
foresla, a ll skolan förlägges till plats i Stockholms närhet.
Enligt sakkunnigas m ening borde, för vinnande af full s~~nd.ig utredning angående frågan om upprättande af ett

SJ.okngsskoleelablissement, h afya uppgjmls förslagsritnm gar a.ch lw~lnadsberäkn ing m. m. ~Ien då erforderliga
medel for anli tande af t ekniskt bi träde i dessa afseenelen
icke ställts till sakkunnigas förfo gande, ha sakkunnicra måst
inskränk~ sig till a;tt framlägga en kortfattad pron~en'l!oria
ofver de Ifrågasa lta lokalernas antal och fördelning (bil. 15).
Då sakkunniga sedermera af chefen för kungl. sjöförsvarsdepartementet anmo dats alt uppgöra förslacr till stadgar för skolan under för utsättning, all skolan icl~e kommer
a tt erhåll a ny lol;:al :::f den ar l, som ofvan föro rdats, hafva
sakkunniga sökt utreda hvilka ändringar i och utvidgningar
af den nuvarande lokalen skulle erfordras för a lt undervisningen i en enlig t saldumni gas förslag onJJorO'aniserad
sjökrigsskola, där skulle kunna hcdrifvas. Res~llatet af
denna undersökning kommer atl framläggas i heLänkanelels senare del».

.. I belänl;:andets andra del, som innefaltar ett fullständigt
fo rslag till den omorgani sa ti on, som genomfördes är 1912, avhandlas också de konsekvenser, som organisationen ansåcrs böra
b
1!1 df"
före ora 1. avseende på lol.;alfrågan s ordnande, allt under
. l.;o l ans kvarslanna:nde å Sl<eppsholmen,
. "l ;:ngss
. er ::tv SJO
ntsätl 1111\J
Varom statsrådet givit direktiv.
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Ur denna del av b elä nkandet förtjänar följ ande alergivas·
>> I belänkande~s förra del h af va sakkunniga fön•nlat
att för sjökrigsskolan anlägges ett nytt elablissem ent
lämplig plats i hufvudstadens närhet. För aJll emellertid
undervisningen i den nya skolan skall kunna bedri[vas p~t
ändamålsenligt s-ätt, äfven fö,r den händelse elt såd ant cta blissement ej skulle komma till s tånd und:er den n~irmas le
framliden, h afva sakkunniga sökt utreda, hvilka ändringar
i den nuvarande lokalen skulle erfordras i och för dens:1mmas forlsatla användning för skolans behof, och få h änned
framl ägga resultatet af denna u n dersökning.
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För att kunna använda lokalen enligt fö,restående förslag hora följande ~1tgärder vidtagas:
l. Centraluppvärmning och kontinuerlig ventilation
anordnas eft er de för skollokaler numera tillämJ ade
rum

[ii]
.

aflopp.
4. Rummen nr 9 och 10 inredas till fysiskt auditorium och laboratorium.
5. B.ummen nr 17 och 18 sammanslås.
6. B.ummet nr 20 inredes till toilettrum.
7. B.ummet n;r 26 inredes nlled väggskåp och montrcz
8.
( Anm.
nades först
>> 9.
(An m.
>> 10.

för modeller .
Vattenklosetter anordnas på vinden. >>
De å vinden befintliga torvs tröklosetterna aYI igs29 år senare, då va ttenMosetter inrättades.)
Urinoir anordnas på vi nden och nedre botten .>>
U Lfördes endast på nedre b oHen.)
Samtliga rum, trappor och förstugor r epareras ocb
m ålas; n ytt golf inlägges i ,order.salen och i kori1-

cLoren en trappa upp .>>
(Anm . I rum 13 och 14, r esp. 17 och 18 vilka vmo samnlal1slagna, avsågs plats för högst 20 kadetter. Till jämförelse 1<-an

l,
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foo.•

Vant~f">>21 r "r-~

grunder. >>
(An m. Centraluppvärmning blev införd förs t 29 år senare.)
>>2. T egelvägg uppsättes m ellan rummen l och :~.
3. Rummet nr 3 förses med vattenledning och vatte n ..
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såsom exempel nämnas, alt nu - 32 år senare beredas i
run1 13 för 14 elever
))

))

))

))

»
))

14 , 19
19
15
20
16
19
17
19
18
22
19

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

plats mas te

•

Befälspersonalens och lärarpersonalens toileltrum äro lUtmera tjänsterum för kadetlofficcrare, chefens mollagni ngsru m
är tjänsterum för adjutanten elc .. ...).
»> nuvarande sjökrigsslwla hafva tvenne smärre m m
(n:r 3 och 4) jämte kök användls till mässlokal, där kade tter, som bott synne,r ligen långt från skolan eller h afl öfningar under frukos,tuppehållet, i den mån det knappa u trymmet medgifvit, fåll: intaga sin frukostm[tllid.
Denna lokal skulle emellertid, enligt hvad ofvan hlifvit .
föreslaget, disponeras på annat sätt, hnrigenom Lill fäl l<> ej
skulle kunna beredas kadellerna att äta frukost på skolan.
sakkunniga h ålla likvisst med bes·t ämdhet för e, alt
med de växande afståndcn inom Slockholm med omgifvande villasamhtillen det blir allt nödväntligare, all kade l··
terna, för aU undervisning och öfningar skola kunn a fö rläggas till den ljusa delen af dagen, icke lämn a Skeppsliolmen under förmiddagen . På grund häraf m [tslc å
Skeppsholmen för samtliga kadetter beredas lokal, clii r de
kunna inlaga frulwslm:'iltid.
D[t äfvcn befälet skulle kunna intaga sin fru kostmål·
tid i en sådan mässlokal gemensamt nted kadellcrna, se
salzkunniga uti en sådan anordning möjlighet Lill n:tgou
om ock ri;ga ersättning för förlusten af sådana tillfällen för
befälet att utöfva personligt inflytande p å lmdellcrna under fritiderna, som varit elt af de mål, sakkunniga cfler··
sträfvat genom sill förslag om anläggande af elt n y ll, själfständigt sjökrigsskolcetablissement.

Saklmnniga anse sålunda af bchofvet påkalladt, att en
m ässlokal anordnas för kadetterna. >>
(An m. Någon särskild mässlokal blcf aldrig byggd ut an
alltfort användes rum nr 3 och 4 i skolans bot tenvåning fö.r in tagan de av lunchm{tl. Särskild mässlokal tillkom först 1937
genom alt en boslällsvåning i Långa Raden l kunde disponeras.
sedan 193\:1 användes f. d. kasernbcfälhavarehostället, i vilket
emeller tid icke mer än ett 50-Lal k adeller mässa. övriga lmdetter inlaga lunthmil i sjömanskårens matinrätlning.)
>> Den nuvarande sjökrigsskolans gymnastik- och vapenövningar försiggå i fiollans exercishus, lwilket hufvud -sakligen är upplaget av sjöm:1nskårcns ö.fningar af olika
slag.
Fasbn sjökrigsskolans schema flera gånger ändrats för
att erh ålla lämplig tid för lektionerna i gymnusLik och vapenföring, har det ej kunnat undvil;:as, alt exercisskolam;
Ö>fningar pi:tg:Ht till Liden omcclelbarl före kadeLLonuus gymnastiklektioner, hvarigcnom lokalen blifvil så dammfylld.
att densamma i hygieniskt afseende kunnal anses alldeles
otillfredsställande, och gymnastiklärarna hafva på grund
h äraf till och med ifrågasatt, om gynmasliklektionerna varit Lill verklig nvlla för kadetternas fysiska utbildning.
Duschrum och lämpligt omklädningsrum saknas i den
n uvarande lokalen, hvilken brist är dcslo mera hälsovftdl! g, som sjökrigsskolans verksamhet i land är förlagd till
den kalla~· c årsti den. >>
(Anm . Duschrum har numera tillkommil i exercishusel).
»I betraktande af dc slora anspr ~d;: örlogstjänsten ställer på personalens hälsa och uthållighe t anse sakkunniga,
att den allra största uppmärksamhet bör ägnas åt alla de
förh ållanden, som ha inverkan på kadetternas fysiska utveckling. Dessutom synes det saldmnniga, alt de s.tatens
skolor, som äTo speciellt afsedda för utbildningen af officersaspiranter, om möjligt borde vara föregångs.s kolor i afseende på tillämpningen af vårt öfvcr hela världen erkända nationella gymnastiksystem.
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sakkunniga anse sålunda oundgängligen nö dvändigt,
a lt för sj ökrigsskolan bygges en särskild gymnasllk- läktlokal, anordnad på fullt tidsenligt sätt. »
( An'm. Särskild gymnastiklokal har icke tillko:mmil).
>>För närvarande finnes å Skeppsholmen ttllfrerlss tällande plats för h andvapensexercis, men om f~oUat:s ~la
ti an fl yttas och Skeppsholmen icke längre upplates al flo tlan to~·de fö:r kadetternas handvapensexercis och idroll höra
afs~s en öppen p1ats, hvarest äfven katnmarskjutni ngshana
kan anordnas.
Lokal för ä>fning i maskinarbele anse sakkun niga
kunna tillsvid are liksom hittills beredas å fl.oLians Yarf.
Efter de grunder, som ofvan framhållits, h afva sakkmmiga l å lit uppgö,r a kostnadsber:äkningar (bil. l ) oc h ritningar för:
ändringar i den nuvarande sjökrigsslwlelokalcn ;
nybyggnad af mässlokal;
nybyggnad af gymnast ik- och fäktlokal.
.
Vid- placeraodet af nybyggnaderna har hänsyn tagtls
till a lt lämplig exercisgård erhålles för sjökrigsskolan.
Ko<:.tnadsberälmingarna, uppgjorda i ingenjördepartem entet vid flottans varf i Stockholm, sluta å lmonor 21:2,300.
Till denna summH bör läggas ett beräknat belopp af i run dl
tal 15,000 luonor, afsedt för anskaffande af undervisningsn1ateriel för del fysiska laborator iet samt mod eller oeh
inventarier n1. n1.
På grund af nuvarande 1skollokalen s byggnadssä ll låter
del sig icke göra all för rimlig kostnad införa ett fu llt mo..
·
t ··
ste111 . D1<t sa
kkun-,
dern t uppvarmnmgsoc11 ven t"l
1 a wnssy
•
ni o a icke finna det i kos tnadsberäkningarna föresl agna s) <;l:met beräknadt till en· lws lnad af 20.000 krono r, varn
. ,
.
.
.
. skaS
tillfvll es, anse sakkunm ga, aU slu tsumman kan nun
med detta belopp eller till 222.300 kronor.
. _
..
·· d ·
och tJll
f
d
För aU inskränka kostna en or oman nng
f
af nuvarande SJ. ökrigsskola hafva sakkunni ga a l) .v<><>nad
bo
·
· · 65slålt ifrån aU föreslå tillbyggnad för extra undcn'J ~ 111 11 "
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salar, hvilka sakkunn iga em eller tid ofvan framhå llit såsom
önskvärda.
sakkunn iga hafva således endast föreslagit sådana å tgärder, 90m anset ts mest trängande, och tillå ta sig i detta
afs eende, i och för jämförelse, hänvisa till de i åtskilli ga
afseenden betydli gt stä<rre fordringar, hvilka ställas på lokaler, som nybyggas för de allmänna läroverken.
Slutligcn hålLa sakkunniga före a lt de föreslagna ålgärderna för beredande af lokal åt den nya skolan, för a ll
densamma sl<all kunna börja sin verksamhet under sa
gynnsamma omständigh eter, som förhållandena medgifva,
nödvändigtvis höra vara vidtagna före höslterminen 1912.
då den nya skolan s första kurs i land skulle taga sm
början.»

Så långt 1906 års sakkunniga.
Mer än tre årtionden h ava födlutit sedan det ovan refererade betänkande t l(om till, men den däri avhandla de lokalfdgan h ar för sjökrigsslw1an samma aktualitet.
I 1930 års försvarskommissions betänkande år 1935 rälmade
man alltjämt med enda·s t omkring 60 kadetter vid skolan, men
föreslog ingenting i avseende på organisa ti.onsändring eller nybyggnad. Ett uttalande gjordes dock a lt frågan om sjökr igsskolans omvandling till internatskola borde utredas. F öJ:svarskommiss,i onen t änkte sig emellertid, aU sjökr igssl\Jolan skulle
kvarligga på Skeppsholmen, om flottstationen skulle förflyttas.
I proposition nr 225 till 1936 år s riksdag anför deparLementsrhefen »a tt spörsmålet om utbildning av manskape t tillhörande
linderb efäl till officerare skall göms till föremål föll" särskild
litredning och all i samband därmed fr ågan om sjökrigsskolans
0 illvandling till internatskala borde närmare undersökas.» Den
åsyftade utredningen har numera bli"it verkställd dock ulan
att lokalfrågan för sjökrigsskolan upptagils till behandling.
I den ,,förberedande utTedningen rörande förändrade beSlänunelser för rekrytering av försvarsväsendets offi.ceskårer
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sJökri .tJssl:ol euygg naden , som efter senas te ändr
m och
teksru
biblio,
m.
m.
inn efatta r föruto m exped itionsl okaler
små ,
gen
rli
synne
äro
orders al, tretton lektion srum, varav tv ~\
ng,
rvisni
1vå lärosa lar för nasiga li ons-, resp. eleklr olckni kunde
nings ett signal eringsöYnings rum och ett rum för telmis k åskåd
ltlaterit>l;
källar uttv~t rum i L ånga Radcn l jämte några b odar och
um;
r
rds.
uppbö
till
das
rymmen, vilka använ
des
förulv arand e kasern befälh avareb oställe t, vilket använ
;
ttmäss
ade
k
m
o
~äs,
ell logem ent i kasern II avsett för 36 resen k adctte r;
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sjöman skåren s gymna stiksal , vilken dispon eras u n der 2
timmar per dag med undant ag för onsdag ar och l6r dagar sann
un der e tt par kvällst immar tre dagar i veckan ;
sjöman skåren s riklövn ingsba tteri och pistols kj utllJi ngsban a
vissa tider under veckan ;
Kaknäs orru·åd et med skjutb anor (avstån d fr[m KSS 4-5
Jan.) i a ll mänhe t lördag sefterm iddaga r och söndag sförmi dda-

Kuncj Sjokrigs::kdans lokciQr
1940.

gar;
o

/0

;j

fC

Kadettmässen

J
{3ottenuc"!nlnq

J

J ärvafäl let med skjutba nor (avs,tån d från KSS 10- 15 km.)
v>id vissa tillfälle n;
österm alms idrotts plats (avsHm d från KSS 2,5 km.) för
allmän idrott;
Sportp alatsels simhal l (avstån d fl·ån KSS 4 lnn.) för simövnin gar;
Ladug årdsgä rde (avstån d från KSS omkr. 2,5 km.) för uter.
bildn ing av resenk adelte r i kustart illeriet s r eserv vid lv-pjäs
För all medhi nna övn1ng ar å de avlägs et belägn a ö~vnings
anplatser na m ås te transpo rter med förhyr da bussar och bilar
spark
fordon
egen
litas enär skolan salmar
Det ligger i sakens natur, att kade ttskola ns verksa mhet nu
än mindre än Jör 30 ~u· secian kan bedriv as på ett tillired sstälutlande sätt under angivn a förutsä ttninga r m ed otilh·,äc kliga
r.
rymme n å Skepps holmen och avlägse t belägn a övning splatse
SjöKungl.
vid
ingen
utbildn
Det sagda gäller den del av
i
krigssk olan, som är förlagd till l'adetts kolan å Skcpps holmcn
ulbildStod:ho lm. Men till sjökrig sskolan hör även aspirat
ningen , vilken i land hedrive s i aspira nlskola n, omfatt ande
första utbildn ingen av aspiran ter å sjöoffic ers-, marini ntende ntsoch marini ngenjö rslinje rna samt å reservo fficers linjern a, flolntlan och reservi n tenden tsLinjen. Elevan talet i denna aspitra
till
tiden
i
~kola (förutv arande "rekry lkursen >>) höll sig förr
Omkrin g 20 it 30, Yissa år något mindre , Yissa år n ågo t stön·e,
ge :tnen uppg ir k ft r 19-10, d{t den nya organ isa tionen bli vi t fullt
100.
g
nomför d till ontkrin
Förläg gning av denna skola gick förr i tiden alt ordna ge11om all skepps gossek asernen i Karlsk rona alltid kunde stå till
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sg~ ssa~·n a . voro
förfog ande under somm armå n a derna , då skepp
n:sl1 lu l10nen
till sjöss rDed sina fartyg . J'\ um era då skepp sgosse
.p a::~ e~·n a, :·ilka
upphö rt och kaser nen t agils i br uk för y rk eskom
forl aggll! ngsdenna
ar
h
årel,
belä<rc>a densa mma under h ela
gon som så.
~gni~1
föriii
möj~~het upphö rt. Härti ll komm er,. al l
dnmgs.sy np u~lk l,
dan är yllerl igl omod ern och olämp ltg. ur ulbJ~
skJutL1llra
~
. .. ckhgl
··
.. 1'd r o lts p lac ls• och idro ltsterr än oo ltksom
enar
nas .
S<lk
pens lJ ansle n .
, ·c1'spbl s fö,r h andva
lJanen lr vn1n1e Ocll exer
n el. so111
\'isserli~·cn finnes ~1 örlogs varve t tillgå ng till all male
nsskap ,
sjörna
och
t
ns
sammal~h~incrcr mea utbild ning i b åltjä
par
ängslu
,
men det fö rhålla ndet, a Lt tillg~mgen till skepp sbåtar
omtingar na'i
och molor b å lar m. 111 . är beroe nde av fartyg srush
dan m a lcricl
så
av
behov
ls
panie
.
lkom
m
:
.
. o· g..01,. :lc t l asr)ir:
f a Lt11llllo,
VId
ar
h
gen
m
rläggn
Fö
icke med säker het kan tillgod oses.
SisHi dn e SC\111n a o ra tillfäl len ordna< ts i kusla riiller ikase rnen.
krona,
n
. infan terika serne i Karls
o l.;:un d e s1w'lar1 fo"r··l a".,agas till
n1a.r
bero r a\· k&men huru länge detla kan äga rum. är oviss l och
serne rnas framt ida använ dning .
nlskola.n
Avsak naden av perm anent förläg gning för aspira
org~m 
å
p
gges
v ~tll ar även, all del arbete , som ena fu·e t nedlä
flesta ~a~l tcke
sation och anord ninga r för utbild ninge n i de
höJ n mg av
kan tillgod oo·öra s del följ ande året, varfö r någon
l
·d·tg t som n1\'cke
,
.
o
samll
a
effekt ivilet en är svår aH astad komm
.. ...
kvalif icerat arbe te nedlä gges utan framlida nytta.
r~ot
da
synes
Den natur liga lösnin gen av delta probi ent

e~·~onlie ~·l~~.~
vara, a lt aspira ntsko lan förläg ges. Lill el l med al.~a
sph ~.>I S
ar
som.
l
en
llssem
leelab
resurs er förset t sjökri gssko
.hedrt\'Ul~~~
för
:
ninga1
jande i allt som av:3er mater iel och anord
1
lll
aven
es
bednv
av en effekt iv utbild ning. Aspir an tskola n
r den för k<lde.Lten tidspe riod, d ~t 1-:adetlskolan icke p{tgår, ..varfö
lln vLLJas
l
.
l
..
.
.r full
ulstra c mmg (an r .
skola n avsed d a förl äggn ingen
a v aspira ntern a.

Ji111 inård-3
, ·. ·
Jnneb ö·rden av del nu hos Kung l. MaJ.t v1land e pre
år i }l u \'li
försla get till ny ll sjökri gssk oleelablisse nwnt framg

lan skrive lse
sak av följ ande utdra g ur chefe ns för sjökri gssko
et:
ärend
r egle»U tredni n ge n bygge r p å den i det föresl agna
nen au
m en te! Jör sjökri gssko lan angiv na nya organ isalia
tkadet
som
ntaspira
såväl
skolan, därvi d förläg gning av
Utred
edd.
föruts
är
skola Lill del nya e tablis semen te l
erfortalet
ninge n h ar b egrän sats till en upprä kning av an
te dispo ne _
d.erlig a lokale r och ansta ller av olika slag j äm
under visrm g av dessa ansta lters utrym men, behov av
gar, som
ritnin
De
dyl.
nings - och ~tsk~tdningsmaleriel o.
ansamm
ärda
uppgj orts, avse endas t a lt klarg öra del önskv
et
eLaud
hange l i ulryu unes di sposH ionen m. m. Vid utarb
nde uthar till lednin g för dc gjord a k a lkyler na b e träffa
a skodsk
utlän
som
ska
rymm esb ehov o. dyl. såväl inhem
m edel
nsade
begrä
et
lor tj änat till ledning . Med dc myck
ut föra
aLt
över v.ilk.a jag förfog ar är det m ig ick e m.öjli gt
mater ia let
redni ngen lä ngre, men synes det nu föreli ggand e
och vara
klarlä gga fö refinl li ga behov i olika avsee nden
ll:stän dig
fu
en
för
lag
under
tillräc kligt för att tj än a som
.»
u tredn ing av frågan
leetab lisPrine i pr i tnin garna lill plan för nytt sjökri gssko
ardenna
as
bifog
at
kunn
semen t, vilka av utrym messk äl ej
gar:
ältnin
fönrls
tikel, ä ro u larbel ade p å grund val av följan de
stade n
Det nya elebli sscmc ntet skall vara beläg et i huvud
icke
och
en
sholm
Skepp
utanf ör örlog sstati onen men icke p å
viss
och
Iärare
på större avs tå nd från staden s centr um än att
befä lspers onal k an h aya hosta d i huvud stade n.
under vinE t abli-s semen let sl<all avses fö,r kadel luthil dning
våret samt
:erhal vårcl och aspira ntutb ildnin g under somm arhal
för etabli sseJnrym ma förläg gning för elever na och bosLä der
m . och unm.
ing
tbildn
u
g
clmin
lHente ts p erson al i den ulslrä
r.
kräve
dervis ning
ordin arie
Möjli ghete r skola finna s att u lö>ka det beräk nade
talet.
elevan
Tidskr ift i Sjöväs endet.
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All teoretis k utbildn ing skall i stö-rsta möjliga utsträc tning
kunna bedriva s inom etabliss emenle t med hjälp av egen ~tskå d.
nincrs- och undervi sningsm ateriel.
lleri öy_
arlt
idrott,
tik,
t>Praklisk utbildn ing såsom gymnas
ningar, vissa handva pensskj ulninga r, b~tljänst 1:1. m. skall
kunna bedriva s inom etahliss ementet s omrade eller 1 dess omedelbara närhet samt med etaJJliss emenlet s egen utrustn ing
och materie l.
Elablis sement et skall medgiv a ett effektiv t utnyttj ande av
utbt!dni nnsLide n viikel förutsäLLer medern och rikhalti g u ndcrvisnin.gs~alericl samt 2lt elabliss emenlet förfoga r över •·gna
.
transpo rtmedel .
n a Y en Jtnedtghete
nödvän
{~
p
kter
, Förutom de synpun
ti llfäll~
hade
jag
delbar utrednin cr av denna fraga, som
framläg ga i mi 1~ V. P. M. till chefen fö r marine n av den
6 decemb er 1937 beträffa nde sjökrigs skolan och dess w rksamhet, anhålle r jag vö~·dsaml få hänvisa till >> B ctän/{an dc angåen de omorga nisation au sjökrigs skolan, del I. r~u
givet av · enligt Nådig t beslul cl,,;n 28 septemb er 190() tdlkallacle saklwnn iaa", och underfe elmat den 19 mars 1908.
I delta belänka nde finn::1.s anförda många beakla ns\ i1rch
synpun kter på behovet av en nybygg nad ~v sjökri gs ~-;l olan
st1söm internat skola på annan plats än den nuvaran ~e,
vilka alltjäm t ä10 tillämpl iga. Vad beträffa r platsen ~or
det nya etabliss ementet utgår jag ifrån, aU en för!l y ltnmg
av sjökrigs skolan Ir~tn Skepps holmen under alla forh nllanden måste komma till stånd. Alldeles oberoen de a\ on:
1
Skepps holmen stannar i statens ägo eller icke, sal,_ _'as a
Skcpps holmen de nödvän diga förutsä ttninga rna :u~· att
därsläd es inrymm a en ändamå lsenlig ooh ur effek ln tlc ts;
rle a_
··
·
··
synpun kt tillfreds ställand e anlaggn mg. Aven om .
1
Skepps holmen nu be fin Lli,ga byggna der skulle lagas an
d . · .· 1us - och
"
spdk för sjökrigs skolans behov, maste mo ermseu t -,· .
f t·t · g all lz oslrnadsarbelen v1·d lagas 1· sa' d an om a nm
ombycrc
a tl
• ::>o
'
naderna med sannoli khel skulle bliva betydan de_ .oul "llDen
•
.•
.
ern,ts
kunna
skulle
mg
en tillfreds ställand e anlaggn
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kuperad e t erränge n å Skepps holmen skulle heller icke
medgiv a anläggn ing av erforde rliga idrottsa nordnin gar
utan vidlyfti ga och mycket kostsam ma arbeten och i samband därmed förändr ingar i skeppsh olmens utseend e.
Den ur l idsbesp arande synpun kt erforde rliga koncen tratione n av lokaler och avski lda omrf1dcn kan heller icke
åstadko mmas om nu befintl iga byggna der skulle tagas i
ansprå k Risk förefinn es även, all den nöd vän di oera modernisc ringcn helL uteblir - lil,som fall e t varit med örlogs<>tallonen under Hmg tid - och sjökrigs skolan får åtnöja<> med lokaler och :mslaltc r, som redan länge varit utdömda av dc marina myndig heterna .
Dc stora avstånd en från Skcpps holmen till skjulba nor
och fri terräng v:'tlla ett ödsland e med övnings tiden, som
(särskil t under vinterm ånadern a) är till synnerl ig skada
genom att den dagliga övnings liden blir för lång, även om
busstra nsporte r använd as.
För alt göra sjökrigs skolean läggnin gcn fullt funktio nsduglig måste den enligt min mening obeting at flyttas till
sådcm plats inom stadens område , som möjligg rir ett rc!lio-nellt orclnccncle av utbildni ngen. Område n, som synas kunna ifrågak omma för ändamå let äro:
l) Vid Biskops udden (med Friesen s park) å Djurgår -den;
2) Vid L1dingö bro värdshu s ~~ norra Djudgå rden;
3) Vid strande n nordost om Stor3. Skugga ns skjulbana.
Samtlig a des·S(l område n ligga vid segelba rt vallen i
förbind else med ledn~Het i Stockho lms skärgår d. Della fu:
en Yiklig förutsät tning för aspiran tskolan s övninga r i båttjänst och för kadetts kohws vinterö ynjngar Lill sjöss därest
sådana konnna till sl~\nd (l. ex. med anlitand e av fartygs- ·
dep ~tns fartyg).
Samtlig a lrc omr!'t dcn ligga i närhete n av redan befintliga skjutlJa twr (platser na 2 och 3 i omedel bar närhel) .
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Samtlig a område n, slutlige n, li gga i parkter räng, som
väl sannoli kt komme r att få b ibehålla sin karaktä r av park
även om staden utveckl as ytterli gare.
Platsen 3) är des<;uto m belägen i närhete n av Fiskar-toqwts skidbac ke och Stora Värtans för all slags segling
(somma r som vinter) och rodd väl lämpad e vatlen innanför Lidingö bron.
I avseend e på kommu nikatio nsmöjli ghetern a med stadens centrum är redan nu område l genom spårväg en lättare tillgängligt än Skepp<;holmen, och det lärer väl icke
dröja länge förrän även område na 2 och 3 hava motsva-rande kommu n ikation er. I staden boende lärare kunna
sålunda ulan större svårigh eter än för närvara nde sköta
sin tj änst vid skolan.
En inbörde s värdesä ltning av de tre område na giver
ungefär likvärd ighet mellan område na l och 2, dock alt
område t 2 li gger närmar e skjutba na. Område t 3 har eimel·lertid så många förctr~'tden, att det synes böra sättas i
främs.ta rumme t om kommunil~ationerna med stadens centrum kunna ordnas på tillfreds ställand e sät t.
Med h änsyn till de t anförda syn es mig önskvär t all
först av allt få undersö k t möjligh eterna och marld\!ostnaderna för det föreslag na etabLissementels födägga nde till
enelem av de nu angivna platsern a, då n ågon annan lämplig plats, som li gger tillräek ligt n ära stadens centrum
or.h s::.tmlidi gt uppfyl ler övriga fordring ar, :eke synes n1.ig
vara möjlig uppleta . Därnäs t bör uppdra gas åt byggna dsstyrelse n aLt rita och lwstnad sberäkn a anläggn~ngen i vad
avser behövli ga byggn:1der samJ åt KMF att beräkna kostluderna för anskaff ning och uppsä ttnin g av den i utrednin gen angivna m aterielen.
Den vikt och betydel se för h ela marine n -- officers kåren s r ekry tering, aspiran ters oeh l<adetters utbildn ing och
beskaff enhet m. m . - som frågan om nybygg nad av modern t sjökrigs skoleeta blissem ent obes tridlige n har, synes
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mig kräva, a lt utrednin gen av denna fråga bedrives ll1 ed
all skyndsamh et - - - - - - - -- - - ~,,
Den enda plats för ett ny tt sjökrigsskol eelablissemen L i
Stockholm, som med h ii.nsy n till utbildningens krav och Jnöjlighelen att tillgodose behovet av lärarkrafter, till fullo uppfyJ,
ler de fordringar, som kunna uppställas, är området nor·lost
om Slora Skuggan, Yilke t tillhör Kungl. DjurgåTden och förordats av chefen för marinen. Den tilltänkta .anl äggnin .~ens
ungefärliga utseende framgår av den modell av området, son1
finnes i Kungl. Sjökrigssko lan och fotografiskt trlerglves här
n edan.
För Djurgårdsförvallningen hord e det vara en ti llfr ·dsställelse att medverka till projektets genomföran de då varl\en
skönhets- eller a ndra värden skulle gå födorade för om r •det
ifråga, och Slackholms star! skuEe tillföras ytterligare ett c ·ntrum dä r militär och civil idrolts -, sky tle- och sjö~>porlu n p:d o m
kunde sammanföra s till ömsesidi g bå tnad och t<ill försv'1rcls
nytta.

En av anledningar na till att sjökrigsskol ans lokalfråga
ännu icke fått n ågon lö,sning torde hava v:.u :it, att sfn •äl marin en s myndighete r som kommilteer och ~i.ven stal smak terna
själva förut icke kunna l undvika att sammankop pla fr ågan om
örlogssrtationens förflyttning med frågan om ny lt etablissement
för sjökrigs ~.kolan. Redan 1906 års sakkunniga hava dock klarlagt, att dessa frågor icke hava någonting gemensamt utn n
måste lösas var för sig. Det m å nu vara tillåte l h oppas, att
tanken p å Skeppsholm en såsom möjli g plats för ett Lids ' nligt
sjökrigsskol eetablissem ent för all framtid måtte skrinläggas.
En flyttning av Slackholms örlogsstatio n torde väl jusl nu
bl. a. på grund av kostnaderna s storleksordn ing vara mind re
sannolik, åtminstone s[t länge krisen och dess efterverkningar
äro för handen. A andra sidan kan väl knappast ordnanrle l av
1
lokalfrågorn a å S tockholms örlogss tation -längre sl' jutas :\t ~i d~~ ·
Flyttning av sjökrigsskol an är d~irför i sj älva verket en av fol-
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utsättningar na för alt en förb ä ttrin g av örlogsstatio n en s Jokalförhftllande n skall hmna åyägahringa s. De lokaler nL m., vilka
11 n disponer as av sjök rigsskolan, kom.ma i h ändelse av skolans
flyUniJJ f( direkt ödogsslalio nen till godo. Sjökrigssko lans nybyggn adsfr~tga ~ir heller icke av sådan storleksordn ing, aH den
]{an vara p{t någo t sätt avskräckand e. Ur kostna dssynpunkL
kan j ämförelse göras med t. ex. lwstnaderna för en ku s,lub å l.
:Med hänsyn lill den centrala betydelse som sjökrigsskolans
tidsenligsile t och kapacitet obestridlige n har för marinens nu
begynta utöl.::ning och effektivi sering, ävensom med h änsyn till
arbetslösh elens bek::i.mp ande, borde nybyggnad av etl sjökrigsskoleetah lisseinent vara ett första rangens arbetsobj ekt

Erik Samuelson.
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.
Uppgifter angående främmande mariner
(U F M n:r 11/40)
hämtade ur fack- och clagspr·e ss av Marinens pr·e&scletalj
unclie r ticlen :1!6 oktober-1•5 november l\}-lrO.

Innehållet i här återgivna uppgifter står helt för de som källa
angivna }ll'essorganens riikning.

I.

Aktuella spörsmål, öv ersikter, jämförelser m. m.
Förenta staternas framtid som sjömakt.

Aret r 939r markerade slutet på en period och inLedde Jör· Förenta
Staterl!a ett avgör ande skede, so m under genera hon e r •.:;kal l ut st aka
de.s~. allmänna kur.s och i hög gnd he.:;tänuma cleas frHcmticl!a öde. H ändelserna ha pålagt Förenta Staterna ett sto rt an-svar. Omständig heter, som inte kunde kontmllera: .s från vårt land, h a framkailat de
mest invecklade och tränganefie proble m, s o.m na t i()n en n!igom;in
etällts inför, och medan vår fönsta fönsvarslin je skydieliar land et långt
från dE'l:'.s Jcuster, har n u särskild uppmärksa mhet rikta ts på fl.ottan,
cleas sty rk a och beredskap att möta ·otaliga olika s it ua tioner.

En möjlig reorganisa tion av .sjöförsvare t i Atlanten har fra mkall at och p åsky n.dat planen på den s. k. >> Tv å Ocean-flot tan>>. D etta
är att fö renkla väl kraftigt. R edan M:iinohenav talet rikta.clre en fö r··
~tärkt uppmärksa m he t på vår .sjön~>akt i Atlant<en. Dert .srk ulle taga
Olånga år att bygga en flotta jämförlig m ed vår nuvarande Stilla
havsflo tta, ·o ch det skulle också tag a m ån.ga år att byg1ga de nödVänelig a baserna på varje kust för två större flottor. Likväl är cliet
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- 654 av .sto r .strategisk och politisk betydelse, att huvuc1clielen av flr t.lan
under frecl ' tid baseras på hi.mplig plats, för att vid krig snabbt kunna
.sr:mlas. Denna bastering skall växla med världss ituationen. Ya r~
.sjögränser nlåste skydtclas i varje hav, och dietta kräver tornlo<·knr,
varv liksom ba,ser med depå.statione r för flygplan och ubåtar. För
närvRr:l:1.c\e måste fl.ottan vara berccltc~ artt på någr•a få tittmnar kunna
tödl.vtta.s från Stilla havet till Atlanten.
Kongressen, s-om därmed förverkligade krtJNet på fl.ott:JJn.,; rö rli g.
het och dess betydelsefull a clepåstatione r, har gå t t med! på flo t1 l örslaget i fråga om baserna, nödvändiga för stkycldet av våra kuster och
Panamakana len. Detta var början till clet m ycket omtala•clle >>SubCommitte Boarcl>>-förs.laget, som överlämnade s till Kongressen de n
27 december 1938. I cl!etta föwrd<ad!es efter ingående unclens.ökn itt~ ar
antingen upprättandet eller utbyg garudet av 41 marirubaser, av v1l ka
25 av.sågs för marinflyget, detta bety·delsefull a vapen i cl!en mo clPrt1a
flo.ttan . IC.ongroos:en beslöt byggandet av 8 fl;~r gbaser i mellPrsia
Stilla havet, Alaska ·och Puerto Rico-områdlet .
I verldightet:en genomfördes om edelbart allt, som kommitte n an.
såg nödvändigt utom vad beträffar Guam. KommittEm framhö ll, att
med tillräckligt flyg- .och ubåtsförsvar på Guam skulle vårt land ' ara
skyeldat mO't . alla anfalL Och den tillade, att <0t111 en s tark Hottbas
byg!Scles på Guan1, skulle ett fientligt anfall mot Filippinerna praktiskt taget vara ·omöjli gt, en såd an bas. skulle underlätta försYaret
av Hawgii och För,enta Staterna.s västkust i hög grad .
Detta förslag innehåll.er en betydelsefull fraga, r;;.o111 nu fr>:nn.står för Förenta staterna som en nationell angelä.g,enhe t, ruä.mlig·en
hur stor styrka vi skall hålla i Orienten. Vilken skall vår allmanna
polit~k bliva i fråga om handtel och sjöfart mNl Kina och Japan?
Och vilken skall Filippinernas sl utliga ställning efter 1'9t4>6 bli? Fl o,ttan intar en framskjuten plats i pJla dti.s·k u.sGtioO:Jer. Det är in.gen ii,• fH'clrift att s äga, a-tt så län.ge en flotts.tyrka äJr nöcl:väncl~g för ati bevaka och tillvarataga våra intre....<;Sell i Orienten, måste denna stvrka
h a en bas. Filippinernas slutliga .ställning är okänd för envar 1 nu
vuancle stund. Men vi veta, att Gua,m äges och .s•t yres av Fö rn ntn
staterna, och vi veta att Guam kan försvaras. Men antingen Yl i örS':ara ön eller ej: veta vi dock att h rumnen vid Gum är full av kora ll·
rev och att cho.tta redan nu innebär ett hot mot de panamerikan slen
planerna, vilka till do r cliel baserats på styrkan hos just denna lilla ö
för tryggandtet av l andets trans•oceana .sjöfart. liepburn B.a.arrl fö r·
ordade. att Guam åtminstone skuU.e utrustas .som depå,station med
hydroplanbas . När det gäller frågan ·om Förenta Staternas fr:nnt id
som sjömakt. iir clet i detta sammanhang intressant att kon.sL1le ra,

att ,sjömilitära experter över hela vär1cle·n erkänna el-en &tr•s.tegi.ska
betydelsen hos cvenn a väl heltägna ö.
Hector Bywater, den berömde eng,cl.skc s jömilitäre experten
skr<ev:
Att .säga, att Guam har .samma betycl.el.se för Filippinerna 60111
H~lg_olan.cl_ för d.en tyska flo·ttan. eller som :Malta för försvaret av de
bntti.ska mtre.ssena i Medelhavet, skulle vara att underslmtta narare än att överdriva det verkliga förhållancl1et.
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-658s•ition är uppn åd•1 och kan beh:'Ula,:; de.sto b ilttre. Det fra m.- <~ r nu
klarare än någQm:in tidigare, att vå r t l anx1s stQ rl ek, de.ss lån ga kuststräcka, .c\less välstånd ·OC:h de&S nahonclla struktur Jordrar en flott a
.som ej är UllJclerUg.s.e'll någQt ann a t lands, och är större >in c! t· Ii Pm,,:
Detta är förut.s•ätTnin.g'Eln för ett po.sitivt fönsva r och för att \' ·'kola
kunna få behålla våra be.sittnin.gar och våra i•d·ea.l. Insa.k·l'll iir nu
stor och pri,set iör s:ikerheten är nu .så h ögt, att Föreni D ~ te rna
i många hänseenden håller på att inta. platsen s om en av åe ,,l· •k a.ste
·jörnaktema. DeHa inne·biir en oin,;;kriin,J.;:t Guv.eränitet i i::ltilL• havet
och en kraftig, effektiv förv.ans.si.)'l'lm för s nabba attackt>r i \ti anten Varför? Emedan Förenta Staternas• s.äke rh ot beror pi't Il J' tan,
inklus ive fl;yget, såsom c1et ytt re värnet.
'Förenta staterna håJl.er för närvarande på att b,vgg,a o likring
572. 00•0 ton krigs:Eartyg. C :a 53.\l50• ton skall fäntigbyggas HlW men
i år kommer 5-1.0.01() ton 'att bli öv·eråriga. 1\Jc.U blir ett J arl\~ pi't
.:2.710 ton överårigt, ·och nyby.ggnader på omkring 70:0()0 icn ;;k all
färdigs täll a.s. 19-!2 uppnår 1:23.7•0.0 ton kri g.s fartyg tlt>n ö1 • '"l rig-a
grän.sen. storleken a v överårigt tonnagle ,gj unker 1'9:-13 t i l! >ö.660.
19-1-1 till •5-1:550, och c'Läreftor till ungetär 40.0()0. ton: per år fr, n till
19.00. Kort sagt, endast emå fram.s.teg .göras varj.e år i fråga 0''' ökat
tonnage ber·oende på det .stora up·p ehållet i vår t byggnaclspro"'l'Hl11.
1\JJ.4 kommer Förenta Statcrna att D'å upp till den p !n Ic• rade
flottstyrkan. icJottan ]Gemmer då att bestå av iöJjan cJ.e un ·lt•ra riga
fa rtyg-.
:1.'7 .slagskepp, 49• lcry~sa re, :1.'1 han garfartyg, j,35 jagare ll('lt 71
ubåtal'.
(I .s·eptomber 1940 bestämde kongt'es en antalet krigs f a d1c; till :
7 slagskepp, 8 hangarLartyg , 37 kryssare, 115 j aga11e o ch 43 ul.itt n r.)
(Av kapten Leland P. Lovette, U. ,s . ~a vy, Pr.oceecl,i n.g-s, sep t. 1\l-10.)
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J ean Bart på 35.000 ion, varcl•era bestyckatie med åt ta 37,·5 cm kanoper och femton 15 cm kanoner -och byggKJoa som svar på de ilalienska
3-5.1000 tonnarna r,v Vittorio· Veneto-kla.s.s en. lngt>n.dera va r i tjänst,
Ju,e n cl•e n förstnämnda hatl·e färcliig1by.g gts oc!t hålla hade .sjösatts.
:Nät~ma.st i ordningen kommo de två ,slag.skeppC'n Dunkerque och Strac'.Sbou rg på 36.500 ton vandern, byggda iör att möta do tytSka fickslagskepp en. Därefter kon11no de •5 äl'clre slagskeppert på :2:2.000 ton Bretagnf', Provence, Cour bot, Pari,s •Ooh Lorraine, om byggc1a och n~odPr
piserade under åren 1'9.:2,3-10S..'i.
Av lättare fartyg ägde fra~smii.nnen sju 10.000 ioilo; kr.1·.ss are.
be.sty cka.cle med 20 cm kanoner, .samt :1!2 n8got mindre kr.,·ssare, bestyckade mod 1.5 cm kan.o ner. Dessutom fann .s nugefär '70 jagare,
av vilka cle, &om förloracles uncJe,r krig et, e rsatt.s med nybyggnader ,
44 större ubåtar, .i n.beräknat elen gigantiska 3.0(}0 tonnaren Sureau f,
nu i brittiska händer, sa mt mer än 50 mindre.
I ntet av Fr:mkrikcs större fartyg hade till f ii !le att visa sin
strid duglighet uneler de nio måna:cler }~rankrike var med i kriget,
men fl-ottan fyllde .s.i na uppgifter ut'n1Jät,kt, i s.n111erhet vic1 e lwl"tcrin g och konvojering, ofta i fö rening mod• brittiska krig fartyg.
Vid .mer än ett tillfälle esko:·teracJ.es britti<lka konvojer ute.slutandc
av frans ka örlogsmän. Frun.s l~a fartyg utförde ock:.si't glän.c acie bedrifter gentemDt tyek:t ubåbr. Ett enda fart.vg, jagaJ!en Sirocco på
L3010 ton, .sänkte tre ty.ska ubåtar. D8~sutom gjorde en fransk läi.i
kryssare en djärv ra.id in i 81mgerack under de s kandinaviska cp orationernR, oeh mållga franska fartyg spelaclr en betydande roll vid
ev 2.lcu ering-en av Dunke rque, där jagaren Bi.,.on förlorades.

översikt av den franska flottan.
Namn

Den franska flottan.
Boty,cJelsen av Bordea uxr egoringen.s bes l ut att lägga 111 P clrn
franska flottan, clärigenom uilä.rnnancl'o den, till tyskarnas g-o•lt)·cke,
oclt följaktligen försvar för det engels.ka b e,sluict att förob :-·gga ett
o l
..
· ·l t ax cl e f·ta n"ht
sacant
steg, 1' l!. us t rera,s b"as rt g·enorn on overSlo(
•" flott·
styrk.orn a.
Vi d tiden iör det n yli cren avsluta.de stillt>.ståndet r>lkn:l·le elen
e
~r
fran.ska flottan åtmin tone 180 fart,vg, bland dom någr a ~1
nol .);
'
l
l
R'
l
.
'·U
OL
nn1sle typ. De två ,stö rsta och mol(•e
l rn aste ,s ag.s,eppen 1c u '

Ton- l
l nage

Anmärkninga r

Slagskepp:
J ean Bart ................... 35,000
R ichelieu........ .... .. .... ... 35,000

Sjösatt men ej färdigbygd.
Färdigbygd men ej i tjlinst.
(Enli gt säker uppgift är ino-endera
i tyska h~inder) .
"

Dunkerque ...... .. .... .. .... 26,500

Svårt skadad i slaget vid Oran ocl1
satt på grund,

Strassbourg

'rorpederac1 under gång från Oran.
Förmodas ha lyckats nå 'l'oulon.

............... 26,500
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Ton-

l

Anmärkninga r

1-------N__a__m----n------lt-n_a_g~·e-l~-----------------------------Bretagne ................... ..
Provence .................. ...
Courbet ..... ... .............
Paris ...... ....... ..............
Lorraine ........ ......... ...

22,ggg~
22,
En sänkt en svårt skadad, t v å i brit22,000
tiska h~mnar, en i Alexand ri a.
22,oog
22,00

Flygplanskry ssare:
22,000

Bearn

Flygdepåfart yg:
Gommandant Tes te ...... 10,000

Rapporterad sänkt vid Oran .... .... .

Kryssare ................. .

tl~~rk~lf.fl:~~ ~ki~~~-::::::}

10,000

2 av Duquesne-kla ss ...
7 lätta kryssare av olika
tonnage ........... ......... .

2,800

Ubiltar:
Surcouf ................... .. 3,000
43 l-klass båtar ......... }\
över 50 2-klass båtar
Småfartyg:

Tre i Alexandria ................ .... ..... ..
Två i brittiska hamnar, en i Alex- ~
andria.

Torpedbåtår:
Över 70 fartyg .. .. ..... .. .

l

GGl -

-

8 i brittiska hamnar, två sänkta eller
stuckna i brand vid Oran .... .. ... .. .

I brittisk hamn. ·
Några i brittiska händer.
Över 200 i brittiska hamn ar och
flera i Alexandria och Oran.
(The Ti..rrues, 6 juli 1•94<0.)

Tyska motortorpedbåtar.
l Jll·OO t lcarakteri.stiska dragen hos
Här nedan reclogöres• för ce
·r hade
.
tvska motortorped båtar.
" De första motorbåtarn a av L&I-typ, ..byggda omkl•mg 19-D, b reeld
ett deplacement på erudrust ·6-7 ·ton, en lan,gd av l6 m. och en . 10'
a v benclllll
d>r ·
Jl
o
'
. - knOP·
av .2 '/2 m. D e voro· försedda med <> prope rar,_ ·nn·a ~·
.,Se---<30 ·
av
hasbghet
e•n
uppnåcM-e
och
hkr
torer på 63() till 72D-

De hade en aktionsmche av l30e-.:20:0 .sjöl!l i l. Jle.,tyukni ng en be.stoct
av en 37 mm eller 4.5 nun kan-ou, ett ma.skingevär och en -l.3 cm torpe.Jt.ub.
19:2•ö ibygg1die.s K-kl asse n, l·ä ngd 10 '/2 111., i vilken moto·r.s•t:r rkan
ök a.clc.s till 1.0601 hkr och has tigheten till -10 knop.
Unge.f'är vicl .s amma till byggdc.s några .större båtar medl ett
cleplacem enrt av 2·6 tou, ou längd av .:!1. m . .sa mt Btörre brecl!cl. Farten
var .cllock endast .29 knop . De.s.sa b~tar voro från början. av:3•edda för
ubå tsj alet.
De båtar, som byggdes fr. o. m. HJ•33, ha ytterligare f'örändr atG.
Enligt t yskarna .s.kuJle håtty pen mecl i tvänsektionen rundlat skrov
ha bättre s jöegen.ska•per ~i11 then med konkav eller flat botten·. På
grund härav ha tys karna helt koncentrera-t .sig på att bygga båtar
med runelat skrov men med .stort cl eplaoe lnent. Därutö'ver ha de
förkastat ben.s:inmotore rna 6-I'Ls.orn var•an!Cle a litrör tarliga och er~:> ntt
dem med motorer, drivna mcll ett tyngre oc h .min.dlro flyk tigt bränsle.
R-1---<R-1•6 båtarna, byggda mellan :l'UJO och 1.935, !ra el t cl:eplacemen:t på .Jl5 ton, en län.gd av :26 m och ha 2 ~I. A. .\i. •6001 hkr mo to.
rer. De äro bestyckade med 2 a utoma tkanoner oclr ha en be-sättning
på 17 n•an.
De senast sjösatta motortn•r}Jedbåtaroa av typ S-~S-37, by gg.cls
mella!l 1\:1.33 och 1•H3!:J., h2. ett c!oplacement p:'t •6.2 ton, en längel a.v 28
m. och ä ro avsedckt för en fart på 30--35 knop meL11 2 .saHcve rk.ando
M. A. N. eller Daimler-Ben z motoror på ::l. -1:00 hkr. D e äro be.st_yckade med en autonutkano n och två .33 cm . torpe dt uber_ Be.säi tn ingPn
uppgå!· till 17 man.
Flertalet av cle.-ea bå tar, vilka ha träs kl"o·v, äro byggd-u av l.ur8sen-Vege8:lck . Sammrc varv byggde nyligen 8 liknancl:e båtar för den
jugoslaviska Hottans räkning". De ha Ptt depLacement av 60 ton. en
1
längd av :28 m ., en breclicl av J /" m. och ett cbjupgåenrle av 1'/o lll.
Tre 1.00'0 l1kr Daimlcr-Hen z •not 0l"Or frV JH' ~--typ d!riva tarty.got . Det
fi nns de~.~ u tom en liten hjälpmotor, .som använd-es vid ty t gång.
Bestyckninge n bes tår av en -J-5 lllm. kanon ea,mt två .j,) cm. tor peiltuber. Bc "ättningen uppg:'lr till 12 man. Alla des.sa båta r, m f'!d G.tort
ton nage ·o ch för.sedda lll CLu Die.seLmo-tor·e r, ha naturligtv,i.s s.tor aktio n,s radie. D en norlllala aktion3rrucl:ien h-rys -e n båt på omkring 2.0
ton och med beasimnotor är knappast o; törre cin •30•0-:6·00 mil.
Dn:iml e r-l~ enz-nwto rern a ha använ,t.s i ZeppelinaDe i tran.s at!an ti,sk t rafik. Motorer av de nna typ, &0111 an vände..; i motortorpedbil tar,
utveckla 1·33·0> hkr och l1a 1•6 •·ylinclrar i två block med 8 i V-romn lll P(l
en vinkel av .30 gr. Kolvarna äro 17 ..3 cm. i diameter ouh ha en slag Vicllcu 22,.5 cm. Motorn väger torr ungPfär -J-.•-1-00> pund, n ågot mer än
2 pund pr hkr.
1

T idskrift i Sjöväsendet.
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M. A. N.-motorerna utveclda 1.200 hkr vicL 1..200 varv pr m iu ut
I allmäruhet utveckla de 900;-1.000 hkr. D.er~as vikt är 2' ·&2 rmn rt. Jll'·
hi:istkraJt. Dessa motor,er ha 7 cyhn.c lrar med ·en diaJneter av 18 7c
' u
cm. i cylinc1erloppet och eru slaglängd av 30 cm.
Hjälpmedeln för ·das.s·a samverkande tvåtakt.smotor,er äro: centrL
Jugalfläkt för rening, pump fö r kylning a·.- oljan, pump för olje_
smorjumg och centrifugalpump för cirkulerande vatten. De driY a.,
!W motorn och förbruka ungefär 20 pr.oe. av de indikemde hästkr a[.
tema. Brän,sleåtgången överstiger icke 3 oz per hkr/tim., vilket vitt.
ne.r om perfekt reniug och fllllstärrdig förbränning. To·rr viige 1• motorn 3.B·(l8 pund.
Tyska marinen har förbjudit c.åväl' fömäljning av motoru ·'Ont
publicerandet av dl beskrivande Etteratur av densamma.
,(U. S. N a val Insrtitute Pr·ocecdia.gs, j uni 1940.)

otr-oliga hastigheten av flera hundra kott i minuten. och ·använclles
på siagskepp, .slagkrys.sar·e, han.g at'lfartyg, kry.ssar~E\, 1uftvärnskry.s,.3r.e, ja•gare och e kortfartyg. Den tr.e dje typPn är kul ~prutan, särskilt kon.-trueracl för att försvara atlla klas-ser av krigs.far,ty.g mot
lågarufall friln luften. Detta fyr.apip.iga vapen är också fruktansvärt
på nära håll och avger 12 mm. ku.1or med1 en hastighet av fler.a
hundra i minuten.
ltecktn. 19:210 ha,de pianen på att anskaffa kanoner med t,illräcklig
el.cDhastighet för försvar mot flygmaskiner realiserat,s. På Nellson
och Rodn·ey, stapelsatta 1922 1(våra störBta .slagskepp intill cle.ss Kin.g
Georg V-kl.ae:>en är färc1ig) finnes en tertiär bestyckning på sex 11,75
cm . lvkan.o ner. Dessutom ha de nu tl'e >>p ompom•»-pjäser sa,n1't 21
rni nch·e vapen srumt lvautG1111atkancmer.
Våra m11clra sbgskepp, fem av Queen Elizabeth-kla&soen, fym a.v
R.oyal Sovereign-klassen ,sa,mt slagkryssa ren Hood> h<1 alia åtta 10
cm. lvkanoner, 19 eller .20 mindDe pjäser, »po·mpoo11S» samt lvkul&prutor.
Slagkr y~ sarn,e Renown och Repulse kunna utan tvekan· uppvis.a
det mest fruktansvät'cl'a och lmncentrerade luftvärnsartil1erJ, som någ.o t krigs farty.g be.~itt.er. Repulse har e.i mindre än tjugo 1!01 rm1. lvkan oner och ett tjug·otal mindre pjäser srumt två Jvkulsprutor, medan
Rerto-wn har tjugo H,25 cm. lvkanoner, äV1en av.sedlda för f·l ackbaneeld, Hl mindre pjä5er .samt tre >>p·ooll'poms».
Våm äldre hangarkryssare ha tre till tolv 10 cm. lvkan1oner. 18
till '2'2 •mind>re pjäser, men våra sena,ste hangarkryooare för.a sexton
.11/215 cm. lvkanoner 1(för flacffibanJeeklJ), 18 mindre pjäser, in:beräknat
sex »p.oonpoms», och åtta flerpipiga Ivkulsprutor.
Alla våra kryssare före tre till tolv 11{) cm . lvkanoner, heroenide
der a s storlE-k. tillsammans med 19 till 2() mJ.ndre pjäser, inberäknat
»po mpoms» och fl'erpipi~a lvkulspruto-r, våra förålcllracle C-kloaiSis kryes ..
3m. lvkanone r o-ch 116 min1clre pjäser o·ch vår.a luft-~are ha två 7,'5 1
vä rnskry.ssare :Eöra åtta eller tio 10 cm. lvkanoner och 14 eUer flera
mi nelire pjfuser, inberäknat »pompoms» och J.vkulsprut·o·r .
Förutom sin pri.märbes tycknirtg på tr~e till åtta 10 eJ.ler t1,75
rm. kan·o nee, vilka äro· monterade på J.avettag-e med sto·r elevation
och kunns" använd'!!.:; som lvkan.oner, föra alla våra jagare och flottiljledare sex till utta mindre kartoner. in.b eräknat 7,5 cm. lvpjäser.
>>P ompO'm.s» och lvkultSprutor.
V!lra esko·l'tfa rt ~rg kunna koncentrera hela .sin bestyckning såAllt efter ålder och storlek föra clre två
~om för10var mot flygplan.
ti ll åtta 10 cm. lvbnoner {några ha 11.7·!5 cm. kano·ner) och 7 till 1,5
rn in.,he va1wn, inberäknrut 7. 5 cm. l.vp j.äs·er och Hel'pipiga lvkul-

Lv-artilleriet på engelska örlogsfartyg.

'· ---

Alla brittisk2. krigs1fartyg från .s.lag.skepp och slagkr.v.::.sa re ti ll
jagar'e och esk·o rtfartyg föra tre typer av luftvärmskanone,·. Den
första type~1 är ett relativt kraftigt v.ap.e n med> fyra olika ka lib rar
·o ch beroende på fartygets kl ass kan .detta vapen: vara 11,7,'5 cm . kanoner med stor elevation, 11,~'5 cm. kanoner, som äv•en äro a v,q~cbd.a
för flackbaneelid, :LO cm. lu[tvärnr:;karuoner eller 7,-5 lv-pj äse r.
På slag,,keppen oQch våra störr e sl·agkrySJS:}t'e utgöra dessa den
tertiära bestyckningen, medan de på andra sl.agkryssare oelt på
P å luftvärnskrysS'arna, i·agarna,
kryssarna äro dien sekundära.
c,,kortfartygen och andra liknande mind•re knigsfartyg utgöra ·lle huvucl!be.styckningen.
11,715/ cm. H. A.-kanoner användas på slag13kep·pe 111 . Nelso n och
Il ' 11l Rodney, på minläggaren .AJdventut'e ocli på alla våra större jag·are;
~1,25/ cm. DP-vapen finnes på s-lagkryssar,en Renown, våra sist a fl yg. l ) plankryssar'e och våra nya de:p åfartyg, 1.() cm. l'V-kanoQner anv äntla~s
på alla våra andra slagskepp, slagkry.ssal'e och hang:ukr,)' •are, på
våra tunga och lätta kryssare luftvärnskryssare ·e skortfarty g· mi1Y
svepa11e och trålare; ·o ch '7,5 cm: lvkanoruer äro mo~tera,de på ~å ;.n s1nå
C-kl asskryssa re, äldre flottiljledar,e .
Den . andra typen av lv-kanoner är »pompom»-pjäsen, populärt
kallad! »The Clliicae\'O piano•'>. Dessa sex- elLer å ttap1piga kanon er,
smu an vända.s för att bekämpa ·b omb- och torpedfly g, ha be8k riy its,
som de mest fruktansvärda vwpen .som exi.stera för ,beskju tning på
kort: håll. Det avger tvåpun,clts hög~brisanta granater mecl cJ.pn n äst an

'~Prutor.

'(The Naval Croniele, 9 aug. 19410.)
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Byggnadsprogram och budgeter, uppgifter angående
personal och materiel m. m.
Storbritan nien.
Det l ro l igen modern::t.<le vap11et ir~cm ma rin flygPI är del 11 .1·a
Fairle.v }'ul'tnar-p lane l, vilkrt nu anvcin Lle,s i Med-elhavc·t. :I\l a,:okinen
synes k.o,m ma att me.dl'ö r a en r evol u tion i d en roll , .so•nt mari nlJ,-~.<' 1
spelar. Det nya pl anet är l.ill.r~ickligl: sna1hbt Iör ::<tl kunn a ILti\ h
jämn takt mecl de ma .~ kiner, s om ha s ina bas er på l and Dch lihii!
iige:· det en så låg land n.ingsd'art, :di cJ,c-t kan gå ned pä han gari':H.
lyg-c t s däck. Det är ock,s å !ätt att t ran-,;pO l'te ra ombord p å ki·ig~.
fart.ygon. Dess h rustigltd kan i cke avslöjas, men .dlen är myck·r t hii,gTe
än ho.s någo·t föregåcncJ,e hydroplan. D et är lätt att manövre ra or·h
Planet träel-er n u i stort. a~1ta \
cl e~s beväpning är fruktan ,siV ärcl.
i tj än,s t.
(Re u ter den .J november HlJ O.)

Japan.
Ehuru pr a kti.skt tnget inga officiell a meddel anden finn a•~. ;i r
det .skäl att an.tag,a, att Japan h å\!le r på att bygga 4 LSlag,skt>pp p:1
ö'l·e r JO.G,Qi;) !on. Ett av dess a, )ri"',sh in, .sjös atte.s cllen 3·0 Thov. 193'l på
Kure örlog,s.varv, och oti ann~t, .SOI!ll sjfu,artLE\s elen _27 nov., kan mö jligen vara ett ,sy.s te r'f artyg till Ni .s,~h in. De·t är möjligt, a t t K:Hlekuru, som <jöswttes elen 1 .i uni 1939 i Yoko.s uk a, är ett ann at av
s amma typ, oaktat obek r äftade rykten cirkul erat, att det är en ~ \a g
kn1o.sa re på 11:J.t0(}01 ton . Hangarfarty gen Soryu och Hiryu p å va rtlera 10.050 ton är·o i tjänst fö r nä rvar ancl€.
1
Det är känt, att Hiryu .~kiljer .sig från den fö rr a genom a tt ' ·rn
rlHl''ilLSsty
på
ryggan
har en lätt tripodmast akter om kommarudab
,c;idan. Båda ha tolv 1.2/5 cm . kanon>er mecl en hög ele,va.t ion.s,·ink<·l
i clubbellavetta ge. Ett tre dje faPtyg, ,som möjligen höt· till LlPllll a
kla ~•''. är S1·okaku. vilkPt .sjösat!PIS' den 2 juni 1'939 i Yoko.saka. :Mr n
C'nlig t en uppgift är cle,o,s längd 2l4 m., {)Ch jämförd mer! Sorvn på
.:2-1.3 m. är .c\1en tmligtvi.s r.v en ny ocll '"'törre t yp . B Acle Kaga och
.\.kagi. vilka tidiga re voro hangarfartyg på 2•6.900 ton , h a un rle r gi't tt.
genomgripan de -föränclt'ingar . DC'ras pansardäck ha förläneds än da
till bogrn . och en öve rb.-·ggnacl ha r kom mi t till p ä .<tyrb 0rrJ,,oj.b n.
Arbetet har av.<lutat.s på dc ,? iota t.v å kry,>F.arna av ,s :-tm mn t.~· p
., om :i\1·ngami, T·o ne och Tikuma, de b ~ 1 t·o lv 1.) cm. kanoner i Fh'llct
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för fem ton, .so m de föt.sla fal"tygen av .d enna typ hacl e. D e t bar nyligen meddelat~, a t.t halvcUickPt mnbygg~t.~ iör att be reda plats för
flygplan. E.mellel'!i -:1 k ~o11 dc tt.::1 ej bekräfta.s, fö rr;i n fotogratier e rh:] \\ it.s.
D e ntii:·kv ~il'(\ i ig·a,3t c <'llilet ('l'tla , .~ om ..fap [; n byg-g-t under r\re n s is ta
ticl'en, äro lk trl' lL a ngarl'::t r h·g t'n l'ör ll.l''dll'oplan, Ti t·, o.sP. 'l'iy.oda och
i\1icluho på v nrdcra \).000 lon . DP.ss a l'art,vg göra Pnda,st en fan H V
l7 knop. mccla.!l de <1.nclra två ha g jort .~0 knop. ::l;hom en kompen ..
.sa tio n 1:ö r ne d1s ä ttn,ingen i fr å ga om fartt•n f ö L'a de e me li r rtid se x
J2,15 cm. b :. no ner med hög c\ e vabon,e-vinkel i s t;i\let. föt· eniCltas-t Jyra.
Un.tl c r cif' .sena s tP 1>6 m å n ad,cn1a har Jnpan .sjösatt l1 nya s tora
j agare p:'l 2.000 ton. Ehuru n ~1gra f.o tografier ännu oj pu.blicer·a.t.s
av d ess:~, äro do en [önsrt orad upplaga av el€ J'öregå,en.cl·e t:vpern.a enligt
vad r-;om uppgi vits.
D Pt antage,s, att ,<o ccJ.an Hl3'7 [dlmi n,stone 1<6 ubåtar på 1))00~~-2.000
ton päbö rj at.s. Å andra s ird an har den japanS'ka f lottan ;-ari-t strängt
upptagen me.cl att bygg•a oSillli't minfartyg, kanonbåtar, uhåt,srj a g.are och
mimsvepa re.
En grupp höga sjö- o.c h arm('of,f icerarc närV1oro n,viigen på Yokosaka örl·ogsstation vid , jö,säiltningen av Japans n.y•a s.te krig fartyg,
Ts uruga, av okän.d klass.
(Revi.s.ita cle Pub li cac.i enes. januari~mars l94JQ:.}

Förenta staterna.
US.c\ :.-; llHIL'inmin.istP·r har o l'l'i ciellt. meddelat, at.t 31 hjä lptartyg
ha fun ii n·ats för Sti !Ja h a \'.s I'Jo,t (an. D et rör .sig hu vuds.akligast om
ta nk t'artyg.
tncuts clte.s -:-rachrichtenb Liro d•cn 1 november 1940'.)

F örrenta Slaternas 1'\otfa har ö-v ~'t·t.ag- i· t Panam:·, P acific Litws
hela fa rt.l·gs.be,o t!\n·d', d1. v. ,s. f e m last - och pa age r a reånga t'O m e d
ett .s amman lag-t ton n ag· e a v .S.378 ton. Det .säges, a,t ,t flo·t tan ska l\. använiCI•a cl ess.a fart~·g s om tt·an:sportfart yg ell er smtt han.gartart)'g för
fl ygplan.
(Deul.sehe,s Nachric ltten.bLiro den 23 oktober 1·940'.)

-666Placeuti a B.ay vid N e w founcHancls sydku.st skall utbyggas till
en flyg"- och flotbb:<,g. Detta är en av cue baiSer, som am erikanska re
genngen nyligen arrenderade av Storb_,:itannien.
{De u t ches )l" achrich ten biiro <Clen 1.2, n'Ovember 1\JY.O.)

En l ig<t K e w York Tim es' korrffipon.dent i l\{on.tcvicleo h ar U ruguny och Jfö11enta Sta·t erna nått örveren,slwm.m el,g.e om upprätta nrle
uv flyg- o<:h Hottba.se r på Urugua.vs kust.
{Reuter d!en 9 november 1940.)

Pdncipiell överenskommeLse har pr·akiskt taget Thppnåtts med rle
latinamerikan ka läncl•e rna om aU Fö•r ent,a statern•a s•kulle få utn.vttj a deras flott- och flygbaser i fall clocta betraktades ecu11 nödvi1ncl,ip:t för J:ö rsvar av clet västra haLvklotet. På välunderrättat h åll i
New Yo•rk förkbra.s, Pctt man vi·d de pågåe nde kons ultationerna med
cle2.s a länder grundat sig på principerr att ingen av cle berörda ba.
s·erna 2lculle utanenderas till Förenta staterna. De lälllclte•r i vilka
a-Proclr·o mern a odt Hottbaserna finnas skulle ställa dem i orc1n ing
och håHa egna .stvrk•o r där, meclan Förenta staterna simlie förse dem
meKlJ t ekni,,],a expertet·, luHvärmsartiUe ri och annan förvarsutnl<Stnin ,g-.
De bru'ler det gäller i Syela'lllerika skola icke blo·t t vwr.a belägna
vicl viss<a nyckelställning ar i Brasilien, Argent-ina och Ohil1e utan
även litet här och var l ängs kusterna .
.(Reuter elen 7. I);(}Vffinber 1'940.)
1

Mexiko.
Militiir:t och marin.a m exikanska exp erter ha inlett fö nberedarde
angåe n'de upprättallidet av :Dl-ott- och fl y ~haser Iii n gs
]\[exikans k a bukten och Stillahavskus ten. Planen beräknas dr nga
en koetnacl av c:a 2,5 miljallelle r kronur. Anläggandet arv cl'oos'a baser
skPr i överens.stäm el.se med j}l'esident Carclenas,' förklarin,g att Mexiko
måste m edverka i det västra halvkliOtets allmänna för.svanspo.Jitik.
{Reute.r elen 2 nov pm her 1'940.)
unde r~ö kning a r

