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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.aterialanskaffningsprogram. 

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,ganisa
loriska problem, som på grund av krisliden och den därigenom 
organiserade statliga krisförvallningen uppställa sig vid bygg
nadsprogrammets genomförande. 

J{onlraklering au nybyggen. 

Vid genomförandel av ovanslående program föreligga svå
righeter 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 maJcurcklausul, innebärande en prisförändring en
dast vid större förändringar aY byggnadskostnaderna t. ex. en
lig t följ ande utdrag ur jagarekonlrakL. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 36 
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Kontraklet är baserat på ett anbud, vilket uppgjor ts Jlå 

basis av vid anbudets avgivande rådande förhållande ifr&ga 

om arbetslöner och kostnader för råmaterial p1. m. . 

Om till föl j d av krig eller andra dyl. obe~:äknehg~ hän, 

delser nämnda grunder för prisels bestämmande an dras saluncJa, 

att leverantörens verkliga tillverlmingskos lnader kunna heräk_ 

nas ökas med mera än 15 o;o, skall ekonomisk force m aj eure 

anses hava inträtt. 
För arbete, som därefter verkställas å fartyge t, _skall lcYe

rantören vara berättigad till en förhöjning av betalnmgen, son1 

procentuellt motsvarar den proc~_ntuel~a förhojni~1gen a\ clilol; 

verkningskostnaderna i vad de overstiga ovannamnda 1J o 

av de ursprungligen beräknade kostnaderna. 

Byggnadskontrakt med gl iclan'tle prisslw la. 

De utrikespolitiska händelserna under s~na!Sle ~.r~ tl och 

därav förorsakade omvälvningar inom indusln och nan ngs!Jy 

ha framivingat uppgörandet av kontrakt av ny typ n~_cd _gh

dande prisskala. Vid uppgörande av dylika_ l~·ontra:zl forel r~ga 

svåriaheler aU fastställa lämpliga index. PnSJUSlermgar maste 

utför~s såväl betr. materialkostnader som lönekos lnadCJ. samt 

helr. leverantörens allmänna kos tnader, =varjämte möjl J'~h e ter 

måste föreligga för huvudleverantören att uppgöra s:1bkm~tra~zt 

enligt glidande prisskala 1ned underleverantörer, v1ll<a. a sm 

sida även måste ha möjlighet till subkontrakt m.ed glldande 

skala o. s. v. ..
1
. . . Lres-

EU rältvist tillgodoseende av köpares och sa Jares 11 

o • • llt · d fall d:1 le-
sen erbj uder mycket s tora svan gheter spec1e 1 c · 

l .. ·d d I direl·t·1 I.-oJ11-
veranserna sträcka sig över angre t1 rym. er. n ' ' .. . _ 

plikationer vid glidande prisskalors tillämpnjng kunn'l da:_ 

jämte uppslå t. ex. på grund av försenade leveranser fr an ui 

derleverantörer o. dyl. .. ]ser 

Av tekniska och ekonom iska skäl äro olika heslml 1111c de 
- "d .. d . «ii cl311 

tillämpade för olika fartygshyggen VJ uppg01·an e a' r> 

prisskalor. 
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För jagarb!)gge är fö ljande system upplagt: 

Kontrak tet är grundat på vid anbudels avgivande rådande 

förhållande betr. arbetslaner och kostnader för material m. m. 

Om de prisbildande faktorerna skulle undergå sådana för 

lindringar, att leverantörens kostnader för kontrak t els full-

6örandc beräknas ökas med mer än l 0/o av kontraktssumman 
1J 

' 

s]wll leverantören vara berättigad till s),älig ersättning för 

ökade kos tnader för kontraktels fullgörande i den mån dessa 

öv<:'rs tiga ' /" 
0
/o av kon trakissumman. Ändras de prisbildande 

faktorerna, s{t att en mindre kostnad på mera än 1 °/o av kon·

traktssumman uppstår, skall marinfönailningen krediteras 

med 
2

/ 3 av mindrekostnaden, i den m ån denna överstiger '/
2 

Ofo 

av kontraktssumman. Vid merkostnadsberäkning av material 

skall hänsyn tagas endas t till prisstegring av för fartygel an

vänt material, som inköpes direkt å kontrakte ts beställnings

smrunor eller som är upptaget å en till kontraktet fogad lista, 

uppgjord över dagspriserna på viktigare material, som beräk

nas ingå i fartyget. Till denna lista äro fogade avskrifter av 

anbud från större underleverantörer och entreprenörer. Be

räkningen skall baseras på skillnaden i pris mellan de enligt 

ovan faJslslällda materialj)l'iserna och j)riserna enliat de nv-
. 

b v 

lll lrädda förhftllandena. 

Beräkning av kostnadsändringar av arbetslöner sker på 

fö ljande sätt. För Yarje kvarta l multipliceras den å beställ

ningsnumret upparbetade arbetstiden med skillnaden mellan 

l11edcl timförtjänsten för ifr:J.gavarande kvar tal enligt Sveriaes 

Verkstadsförenings lönestatistik för leYerantörens yrkesarl~e
tare i åldern 21- 59 år och medellimförtjänsten under del kYar

laJ kostnadsanbudet angavs. 

Ersättningen för merlwsln::tden skall utgöra summa ma

terialkostnader ökad med 15 Ofo och summa arbetslönemerkost

nader ökad med 85 Ofo. Kred iteringen skall uteröra två tredj" e-
deJ . . . · " 

ar av summa rna tenalmmdrekostnader ökad med 15 Ofo och 

lun
1
11la arbetslöncmindrekostnader ölmd med 85 Ofo. 

fö Analoga kontraktsbestämmelser föreligga bl. a. i kontrakt 

r nybyggnad av undervattensbf1lar m. fl. Som framgår av 



- 584-

, d 1 , fastställandel av merkostnader l1etr. 1n~ 
ovansiucn e wmJ11er . . .. . · . "' 

. J· 'f · 6 , a medföra ell omfattande boUoungsarhctc 
t enalans ,aL nm,ar n , , 

då varje post skall vara specificerad. 

Ol·ga11 ;sat;011 vid nyb~jggnacl av m insPepare 
Cen lraliceracl L L 

typ Jtrho lma. 

..... alJlJasl möJ'liefl Cfenomförande av scri _eh~ ~-,_•gen tyn 
r 01" Snc · D D . • • 

d . '"l·t JllÖJ'lio"lwlerna alt orgamsera standarel-
A rh olm a u n er so'" e s D . 

~ . . S d olil·a allernaliv studerats, van1 d hl. a. he-
ullverlmmg. e an '" .. . .. . , . 

· .. da konlraktsbestammelscl f01 el 1ggande 
aktades de 1 ovannamn .. . .... ; . 

o • · . l l· l ·ollera och fastslalla koslnadsol,n.ngal na 
svano·hclerna al ,on l . . 

· ' D . . . 1. 1... llar bygo·nadsverksamheten orga1userats 
belr. mater m m ,op, • D 

enligt följande. .. l ' ·l·l· . 
l · pdrOCf åt OrJOr5SVal'YCl, ~al S ,rona, 

1\Iarinförva lnmgen up · b c D . . .. , . . " 

.· l r·· . . 11llio·a fartyg enlJgl \"lSS fOi ltcld11'1t>, 
all anskaffa malene or sar o . . . . .. , . 

90. o; för byefefandel erfordeLl1~t malcual. 
ombtlande c.:a 0 av "'" . . ·· . 

.. dl.. . dc av inl-öpsmålen orgamserades Vld IngenJar-
For han aggan · '" · . ·d l 1·, , l 

.. , l·l'ld avdelninef Mmsvepar e a Jen, J,1el 
dcpal·tcn1enlet en sar s '" < "'' . .. t 

.. I f' .. o ·locrsyan·e . 
följande instruktion utfardad av Che en __ Ol r . o .. fo rd-

uldraef· »Avdelnino·en utskriver besLallnmgssedlaJ. m .. J 
• ;:, · "' . .. · 1 anhnd for1e-

. . b d crör förlecknmgar over m u~mna , . . 
1 a1 an u , upp;:, . . b t'"ll · gssl n vcJser 
reder prövningar av desamma, ulsknver es a nm .. ~ .. ·frltg-

eller i förekommande fall fö rslagskontrakt ~nlmds -~~m~n
ningar sK.ola undertedmas av Chefen för ~-~lg~I~Jord~~~~~dlingar 
L l . ,]< liefl CöVK uppdrag» eller vad betraffal upp . c ··, ri{ 
e . ~n :::> • ... Enll' t O ' 

av mindre om.fallning av nyhyggnadsmgenJoren: » ..., 

HJ1I1drag». . 1
tralen 

da .. I·cfler till Upphandlmg~ccJ 
Ärendena överbmnas 

Io·· 1• fo'"t,edraefninef inför varvsc.hcfcn. . . , 
1
.,·an-

b v .. _ .. fi d ]1J"IS, '" 
Då incr -"mefet avlal behö·ver andras belra an e J 'irför 

" b " o . .. . - d l i :JPen den 1 ' 

titel utförande eller dylikt omhesorJer av c n I o .. . · . . J'i.iJ11-
' A d l ingen ombesol JCI 

forberedande korrespondensen. v c n , . . ... r811de 
L.. l pnvatvmv 10 

Yiil korrespondensen med leveran orer oc 1 , teriaL 
. .. · av upphandlad ma 

lllottacrninef och besrklnmg m. m. . fo'"r Iw 
::- "' l Chd en 

skolande dylik korrespondens underlec mas av _, 

-585-

6 enjördcjarlcmenlet, resp. nybyggnadsingenjören enlighet 

~1ed vad ovan angivits beträffande underskrift av anbudsför"' 

frågningar. Det skall vidare ankomma på avdelningen all in

fordra moltagningsbevis från resp. privatvarv å mottagen ma

teri el ävensom all träffa uppgörelse om materialbesiktningar 

och dylikt». 

Genom centraliserat inköpsförfarande enligt ovanstående 

erhölls enhetliga typer och modeller belr. hyggnadsdelaljerna. 

på grund av krisen uppkomna svårigheter vid materialanskaff

ningen ha lättare kunnat övervinnas och tillgänglig industriell 

Jeveranskapacilcl utnyttjas. Bland dc problem, som hl. a. fö

relegat vid materialanskaffningen må nämnas: d.riflsruhlmingar 

hos leverantörer vid omläggningen av driften fr~\n nyttjande 

av flytande bränslen till andra bränslen, ordnande av tillgång 

å vissa råvaror, sl1som koppar, zink etc.. Minsvepardelaljen har 

vid ordnandcl av dessa förh llllanden i regel slålt i direkt för

bindelse med Industrikommissionen. Slörsta leYeranssvårig

heterna synes i dc flesta fall ha uppslått hos underleverantö

rerna på grund av personalens inkallelse till militärtjänst. 

Vid ordnandet av kontrollantskapet för minsveparebyggen 

typ Arholma genomfördes även en centralisering därigenom, 

att ledaren för Minsveparedetaljen förordnades som marinför

valtningens kontrollant för samlliga hyggen. Härigenom er

håller Minsvepardetaljen intim kontakt med arbetenas fram

ålskridande å resp. fartyg och tillgängliga materialleveranser 

kunna fördelas i enlighet med behov vid byggenas bedrivande. 

Erfarenheter fdm byggnadsvarven samlas centralt och 

kunna därigenom rationellt utnyttjas. Enligt den befogenhet, 

so111 marinförvaltningen tilldelat kontrollanten äger denne att 

å ämbetsverkels vägnar aygöra detaljfrttgor i farlygens ulfö

tande, materialfrågor m. fl. löpande ärenden. En kombination 

~v denna befogenhet med ledaresimpel för Minswpardelal j en 

okat i bö~ gra ~l möjligheterna för nybyggenas snabba bedri

Vande. Som konlrollanlens platsombud vid resp. byggnadsYarv 

Slå till förfogande ingenjörer och maskini~ter . 
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Byggnacls/;onlmkl för minsvepare typ Arlwlm ({. 

Bvacrnad<>kontraklen äro grundade på vid anbudets ava; 
"tHJ 

\)' .. 

vande rådande förhållanden bctr. arbetslöner och ko~·tnader 

för matei~aJ m. m. 

Om de prisbildande faktorerna skulle undergå sadana för

ändringar, au leverantörens kostnader för kontraktels fullgö

rande berälma'S ökade med mer än 2 1
/ " 

0/o skall leverantören 

vara berä ttigad till den förhöjning av betalningen, som proce11 .. 

tnellt motsvarar förhöjningen av tillverkningskostnaderna ut .. 

över nämnda 2 1 /J 0/o. 

Andras däremot dc prisbildande faktorerna så, att leve

rantörens kostnader minskas med rnera -än 2 1
/ 2 °/o, skall lew

ranlören kreditera marinförvallningen elt belopp lika med ' /3 

av motsvarande procentuella minskning av kontraktssumman 

utöver n~imnda 2 1/ " 
0?o. 

Fastställande av prisändring enligt ovanslående sker en

ligt följ ande grunder. 
Från kontraktssumman drages förs t värdet av de maleri

alposler, som äro upptagna i till kontraklet fogad särskild för

teckning å den material, som skall levereras av marinförvalt·· 

ningen. Heslen av kontraktssumman ökas resp. minskas i för

h iillande till variationerna av Sveriges Verkstadsförenings lö

nes ta tistik över leverantörens yrkesarbetare i åldern 21-59 år, 

kvartalsvis. För fas tställande av kostnadsföröndringen uträk

nas ett medelvärde av nämnda löneindex för det kvartal, son: 

beröres av byggnadstiden, dock alt indexen skola »im··igas>> 1 

medelvärdet i förh~lllande till den summa arbe tslöner, s·nn ul

belabls på farlvgels besLällningsnumnlCr under resp. kvartal. 

Med stöd ;v sålunda erh ~1 lle t medelvärde ulri1kn:~.s den 

·· · · 11 d ·l·l l·o·tnaden 
procentuella andungen av malena wstna en ex, . ' :-. 

för de i bil. angivna utgiftsposterna. r-

A v ovanstående kontraktsbes tämmelser framgår alt .. Ul~ 
kostnadsberäkningen blir avsevärt förenklad vid jämfore se 

med beräkningar utförda enlig t bes tämmelsern a i jrlgarel<on

trakl. 
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Organisator is/w åtgärder från statens sida för ökande av 

krigsmater ialti ll verkningen. 

Anskaffning av de stora materialposler, som erfordrats för 

genom fö,rande av tidigare angivet byggnadsprogram, har fram

tvingat ett intimt samarbete mellan marina myndigheter och 

den statliga centrala krisorganisationen, som organiserats i sam

band med landets krigsindustriena mobilisering. 

De krisorgan, med vilka ett samarbete äga rum, äro hl. a. 

Statens Industrikommission, Fö,rsvarsväsendets verkstads

nämn d, Sta ten s A mm u ni tionsnämnd, S ta t ens B ränslekomm is

sion, Slatens Arbelsmarlmadskommission, Rikskon:unissionen 

för elwnomisk försvarsberedskap, Stalens Priskonlrnllnä mnd, 

Stalens Heservförrådsnämnd samt Statens Krisrevisinn. Bi

fogaden tablå giver en översikt av centrala krisförvallningens 

organi sa tion. 

Statens Industrikommission. 

Denna kommission trädde i verksamhet den l nov. 19;39 

och har bl. a . till uppgift att under rådande utomordentliga 

förhållande under Kungl. Maj :t handha ledningen av reglering

en av råvaruförsörjningen och produktionen på det industri

ella om rådet med undantag f6r livsmedels- och fodermedels-

industrierna. 

Industrikommissionen skall därvid bl. a. samverka med 

Vederbörande militära förvallningsmyndigheter för tillgodose

ende av krigsmaktens behov. 

Inom Industrikommissionen organiserades för detta än

damål i dec. 1939 en krigsindustriavdelning med uppgift att 

genomföra en rationalisering och ökning av produktionen av 

V~pen och ammunition, fartyg och flygplan samt annan tek

ll.Jsk materi al såsom radio, telefon, kablar m. m. Industri

avdelningen inom Rikskommis,sionen för ekonomisk försvars

b~l"edskap uppgick i samband h ärmed i krigsindustriavdel

l:J.illgen, vilken därjämte utökades med utifrån hämtade krafter. 
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Den ävenledes mycket betydande anskaffningen av inlcnden. 

turmateriel, främst uniformer och skodon handlägges chi. remo 

av Industrikommissionens texLil- och läderavdelning:• 1 . t 

Vid av Industrikommissionen verkställda undersi1kningar 

visade del sig, aU produktionsm.öjlighelerna av krigslll alerie] 

inom landet voro mycket OJamna. För erhållande ~~v ökad 

produktionskapacitet utvidgades under medverkan av Incl uslri

kommissionen befintliga sta tligt drivna fabriker och n~ , anla

des, varjämte stora delar av den civila industrien mobiliserades 

för krigsindustriell produktion. Vid delta arbete h ar l rigsin

duslriavdelningen delvis kunnat tillgodogöra sig de l plane. 

ringsarbet e, som under de senas le {n·en bedrivils aY H il skom

missionen och de militära förvallningsmyndighetern a u• h som 

resulterat i uppgörandet av s. k. krigslcveranskonlrakl 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 \ eran

serna. Krigo;;industriell mobilisering är förenad med. nånga 

komplicerade problem och den ornfattande planer ing, som 

skulle ha erfordrats för ett genomförande av Rikskowmissio

ncns program i full utsträckning, synes icke förelegaL 

Industrikommissionen har därför även under audra for-

mer än tillämpning av nänmda krigsleveranskontrak t genom

fört en effektivisering av krigsmaleriallillverlmingcn. nn-id 

bör erinras om förutom ovann~imud utökning av verkstadsre

surserna upprättandet inom Industrikonm1issionens j ii• 1asdel

ning av en fördelningscentral för stalliga järn- och st : · 1 .eställ

ningar. Denna fördelningscentral är organiserad i s ·1 narbete 

med Sveska Järnbrukens Gruppcentral och är bl. a. n1 t ivera~ 
av det pressade läge, vari landels järnförsörjning 1 , Jzat pa 

grund av kraftigt ökade stalliga behov. Fördelningen avser 

plåt, valsjärn, rör, smide och stålgjutgods. 

Upphandlande myndigheter inom försvarsväsendel c,ch öY

riga statliga verk äro ålagda att till fördelningscen lr' 

mäla föreslående beställningar å järn och stål eller 

en sJ1-
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. d · fo··r·fr ågnincrarna utgå till tilltänkta levetan. 
darav, re an u1nan < o . . . . . .. , . . .. 

törer. Med anledning av lämnade uppgifter verk~.Lall er Iordel. 

. e ·tr·ale11 preliminär I)lacering av resp. bes tallmn~ar och 
n1ncrsc n · d ·· 

l .. o . den beställande myndigheten uppgrft om c J'trnverk, 

amnar .. tL träffa l r· . 
l l l · tas varefter myndigheten ager a L L e lllt-

som s w a an l < ' .. • l ' .· l· 
. 1 . . s n Genom denna centra 1seung , unna 

L!vt avtal om everan e . . . . . . 

t"llas till enh elll cra speclhkaLt Oitcr, v1d 
olika order samm ans a o . .. . . 

.. . . l" r cras te leveransprogram for l csp. hruk 
vilkas fordelnmg amp lo l M . L l ' ll' 

beaktas. Induslrkommissionen har .av _ _Kung . ~ ~aJ~ . ~·,r: 1a ~t 

. . L t . t fall l· unna llll"'n pa sta thg t\ <llL.,smal,t 
möjllgheler alt 1 y ers a '- o 

i prioritetsreglerande syfte. 

11 . d t ··e äro endas t få varor lagda under 
Inon1 meta 111 us 11 n < • . • 

l . . och J'årnskrot. Induslnkonums-
s taLsheslag t . ex. a um111mm .. . · , , . ·.:r 

. h ar genom överenskmnn1clser nled nanngs~l\ et s u~oa-

s.t_onet:r .. crenomfört en frivillig ransonering belr. . f orhruk nmg-
n Jsa wner o • . ,o • d 'lV ma-

av vissa metaller, varigenom svangheter pa g~un L. 

en .r. lb . .. ·e(j'el icl'e uppkommit vid kri gsmalcnalleycra nser. 
ten a -n st 1 r o ' . ·1 · · 

· .. · ;· as aU Indusln wmm 1ss1oncn 
I samband harmed ma omn.:U1ll1 ' o • • 

< • h 1 ;· ff de utLag fra n Slatcns 
funcrerar såsom. remissinstans e r.a an . 

o 

reservförrådsnämnds lager. . 

l · · d striella produl-l 10ncn 
V 'd orefaniserandet av den (ngsm u . · . 

J "' .. l . L LL' a den produklwns-
har Industrikommissionen bl. a. so (t u ~1Y J . l delsav-

L .. 1 · g frigJorts genom 1an 
kapacitet. som i viss uls rac mm . . 

.. . )· l · 0 ,111 exportindustnen. 
sparrnmgen ) . a. 111 · . .. 

. . ' . ert . ytlerli efare en .nl.Jeb-
IndustrikommlSS!Onen har pataoJ sig o .. fl alf 

. .. . d prisbvrå med up p,_,t 
uppgift genom mrat Lan et av en . . .. " .. . . ., 'la vid 

Lj änstoöra som rådgivare åt de mrhtara forvalL~ung~~\ större 

prissä7tningar i samband me~ krigsleverasskonlra <l, ' H 
inköj) eller vid inköp av speciell beskaffenhe.t. .. . .. lisa-

l o f ". l a ll slon·e olgar 
Induslrilwnunissionen har ~c 'sa ~re~ ab .· ffeldiv ise-

toriska å tgärder i syfte att erna en kngsmdusluell e d. myn-

ring. Sålunda ha kommissionen i sar~ar~_)e le med an Fti~·svars 

dicrheler hos Kungl. Maj:t ulverkal LJllsaltandet ~~ . :- mnd, 

o l St l s Ammumtt ou~ 1Ll 

väsendets verkstadsnämnd oc 1 a en 

som direkt underställts försvarsdepartementet. 
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Försvarsväsenelds verJ..:s ladsnämncl. 

Denna organisation tillsa ltes i maj 1940 och har till upp-

6ift att direkt under Kungl. Maj : t tekniskt och ekonomiskt 
o 

handha led11ingen och driften vid vissa försvarsväsendet till

hörande fabriker ·och anstalter, hJand vilka f. n. märkas: till 

tygsta tioner hörande tygverksläder, lanLförsvareLs ammuni

tionsfabriker, försvarsväsendet tillhörande kru lfab riker, Carl 

Gustav s tads gevärsfaktori, centrala torpedverksladen och för

svarsväsendels kemiska ans talt. 

Det åligger nämnden atl bl. a. tillse, a tt tillverkningen vid 

nämnden underställda industrier hedr.iYes rationellt och effek

tivt. 

A mmunil ionsnämnden. 

Denna nämnd är elt cc n trall organ i nära anslu tning t ill 

Indus trikommissionen, för ansl<affning och lagrj ng av anununi

tion. Den bildar central inköpsavdelning för arme-, marin- och 

flygförvaltningarnas behov, varigenom befintli g produktionska

pacitet bättre utnyttjas, standardisering och ändamålsenliga le

verans terminer kunna erhållas. 

Bränslekommissionen. 

önskemålet om elt sammanförande av stalliga krisorgait, 

som m·beladc med olika uppgifter -inom JJränsleområdet, till en 

enhetli g institution ledde till organiserandel av Statens bränsle

kommission, som den l juli 1940 trädde i funktion. Det ålig

ger kommissionen bl. a. a lt vidLaga åtgärder för anskaffning av 

bränslen samt att genomföra förbrukningsrcglering. Kommis .. 

sionen fungerar i intim samverkan med Industrikommissionens 

industriförsörjningsavdelningar, varigenom bränsleförsörj

llingsproblemen lösas i full kontakt med de industri ellt tek

niska problemen. Dl. a. har kommissionen verkat för en över

gång inom industrien fnln motorbrännolj a till elektrisk drift 
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samt betr. ugnsdrift för en övergång från oljeeldning till eld, 

ning med annat bränsle. 

I?il..:s l.-ommissionen för e/..:onomisl..: försuarsbereclsl;ct p. 

Rikskommissionen var genom sin inslrukton av den 4 juni 

1937 förordnad som ledande och övervakande organ för rikets 

försYarsberedelser på det ekonomiska området. 

Det åh'tg Rikskomm.issionen all verka för och omJwsörja 

all erforderliga förberedelser blivit utförda, så alt vid krigsfara 

eller andra utomordentliga Iörh[tllanden krigsmaktens behov av 

förnödenheter skulle kunna tillgodoses och folkförsör j ni n gen 

tryggas. Hil~:skommissionen verkställde bl. a . en inventering av 

bndels industriella anläggningar, som skulle kunna utm Lljas 

för krigsindustrien, och uppgjorde bl. a. för flottan detaljerade 

program för bedrivande av s. k krigsersättningsbyggcn. I 

dessa program hade järnbruk, verkstads- och varvsindustrien 

tilldelats v~ssa leveransuppdrag, som skulle vara fullgj orda Yid 

viss tidpunkt efter del att verkställighetsorder giyils. Ef ter 

krigsutbrollel och sedan stalens krisförvaltning tillkomm it. har 

Riksorganisa tionens verksamhel begränsats och delvis ino;;täl lts 

Under en tidsperiod handlade Rikskommissi9nen bl. a. ärrn clen 

rörande uppskov för Yärnpliklige. Dessa ärendens beh andling 

har sedermera 6verförts till Stalens arbelsmarknadskonnnis

sions Vppskovsaydelning. Rikskommissionens industriaydcl

delning har som tidigare omnämnts ingåll i Induslrikonunis

sionens krigsindustriaYdelning. Dess personal på allmänr a av

delningen har till slörsta delen överflytlats lill andra krisorgan. 

Slatens krisr{;u ision. 

För kontroll av sta>tsuppgifler föranledda av krisläget Lill

sattes i jan. 19 -10 Statens krisrevision, som bl. a. granslwr cle 

till försvarsvä<>endet hörande myndighelemas ekonomislza för

valtning. Det åligger krisrevisionen alt tillse att myP Ughet, 

som bedriver upphandling, tillYcrlming eller ekonomis], vcr~~ 
samhet i öyrigt, h iirvid tillämpar affärsmässiga grunder. :En!J, 
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oällande inslruklion ~tligger del krisreYSlOl1en, all därest den 

finner organisatoriska eller andra åtgä rder vara erforderliga 

för ett förhällrat ekonomiskt ulnylljande av perS'Jnal, medel el

ler materiel, fäsl::t vederbörande myndighels uppm~trksamhet 

hf.irpå eller för Kungl. Maj :l framlägga förslag i ärendet. Med 

stöd av nämnda inslruklion har l\:risrevis.ionen gemensamt med 

Industrikommissionen Lagil initialivet hetr. ordnande och an

skaffande av yiss försvarsmaterieL 

Allmänna synpunkter och erfarenheter. 

Begränsad imporl. 

Genom <Wspärrningen mot väs ler har imporlen av vikliga 

råvaror minskats eller upphörl och vissa le\'eranser för mari

nen ha m:1sl täckas genom inhemsk tillverkning, varigenom 

yllerligare belastning uppstill L ft var krigsindustri. Sådana de

taljer äro bl. a. propellrar, specialbyggd armalm och instru

ment, lelcmoloranbggningar, detaljer till sanilära anlägg

nm gar. 
I viss utsträckning har import kunnat uppehållas mot väs

ter via Pelsamo. Den inköpande myndigheten har därvid haft 

att förhandla med Industrikommissionen och Trafikkommis

sionen, varvid på grund av de begränsade transporlmöjlighe

terna endasl .Yllerst nödväneliga varor kunnal ifrågakomma. 

Brist pft järnvägsvagnar saml inskränkt Lågtrafik inom Sverige 

samt bränslebristen för automobiler har i vissa fall förorsakat 

förseningar av leveranser. 

Erigsinclusiriens personalbehov. 

Sedan flera år tilhaka finnas bestämmelser ulfärdade hetr. 

frikallelse av m·helare och övrig personal vid vissa krigsindu

~ lriella anbggningar. Genom slarkl ulökad krigsmaterialtill

Verkning 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 of ta 
icke rätt utnyttjad vid militärtjänstgör,ing. Denna erfarenhet 
förelåg bl. a. vid inryckning av den s. k. ersiittningsreserven Li ]] 
örlogsvarvet i Karlskrona. Slö,rsta delen av personalen var 
olämplig till varvstjänst, under det all vid andra militära an .. 
läggningar tjänstgjorde värnpliktiga, som deL varit avgjm l för
delaktigare att placera vid örlogsvarvet, om de organisator iska 
förhållandena så medgivit. 

För alt ö~ka möjligheterna alt vid militära inkallelser wrk
ställa inventering och fördelning av de värnpliktiga erfordras 
en moderniserad rullföring. I syfte a ll få till stånd en effek
tivare organisation har Industrikommissionen och Arbetsmarlz
nadskommiss,ionen inleLL förhandlingar med militära myndig
heter i denna angeliigenhel. 

Vid den omfatlande nybyggnads- och ombyggnadsverk
samhet av fartyg, som bedrives, föreliggei· kännbar brist p{l 

tel;.ni sk personal, kompetent att verJ;.sLälla utredningar. Härige
nom ha i vissa fall leveranser blivit fördröjda och fördyrade. 
Svå ri gheter föreligga ait erhålla tillräcklig, lämplig personal för 
kontrollantverksamheL Under normala förhållanden är en viss 
del av marinens ingenjörer och maskinister avsedda som kon
trollanter, varigenom dess,a personalkategorier inom respcl;:l ivc 
verksamhelsområden haller leverantörerna i kontakt med de 
marina synpunkter, som böra beaktas vid leveransens fullgö
rande. 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 erfaren
heter mellan leverantör och beställare bör bl. a. med h änsyn 

- 595-

till materielens framtida u lvecldin g stampersonal stå som för 
n1edlare. På grund av personalbr ist har detta under nuvarande 
byggnadsperiod icke alltid varit möjligt. 

Industriens leveransförhå llanclen vid krigsutbrollel. 

Vid tidpunkten för kontraktering av största delen av ny
byggena och då kravet på forcering av fartygsbyggena upp
ställdes, 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 in
och utländska rederier och under den tidsperiod, då material
leveranserna ordnades för marinens byggen, genomförde var
ven de dispositioner betr. personal m . m., som erfordrades för 
byggenas snabba igångsättning. 

Klargöringsarbetet av icke rustade fartyg vid örlogsvarven 
fordrade en snabb utökning av varvens leveranskapaciteter. 
Utökning av varvspersonalen med anlitande av inkallad mili
tärpersonal, den s. k. ersättningsreserven, gav icke tillfredsstäl
lande resultat enligt vad som framh ållits vid behandling av 
krigsinduslrif'ns personalhehov. Möjlighelen lllt genom nyan
ställning erhålla yrkeskunniga arbetare var mycket begränsad. 
Vid örlogsvarvet i Karlskrona överfördes yrkeskunnig personal 
från nybyggnadsverksamheten till rustningsarbeten. Ett vär
defullt till skött vid arbetarestammens utökning erhölls genom 
Utnyttjande av personal från Lärlings-, Yrkes- och Verkstads
skolorna. 

För täckande av en överhängande brist p[t yrkeskunniga 
~ll'betare träffades överenskommelse med ett privatvarv, inne
härande 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·ver arhelslön~r dagtrakl~meu ten Och 
reseersättningar enligt gällande kollektiVavtal, varJ anue privat
varve 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 ''rganise
rande 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 pri

vatindustr ien utnyttjas. Arbetenas omfattning å hj ~ilpbr tygen 
var svår att överblicka, bl. a. på grund av brist på Himpliga in
genjörskrafter, och då förhållandena i övrigt icke merlgavo in
fordrande av anbud, måste arbetena i regel ulföras p~1 bok och 
räkning. 

I ncluslriens mworancle leveremsförhållande n. 

Inom såväl varvs- som verksladsindustrien före! iggcr sl01.·1 
behov av alt omfattningen av planerade krigsmateriahnskaff
ningar klarläggas snarast möjligl. Inom varvsinduslri_cu ha:· ef
terfrågan på civila fartyg ökats och fara föreligger all lur l:rag~
satta örloeisfartvo· reserverade stapelbäddar t:1gas i an~pnlk for 
. tl ob . . fr 
andra byggen. Genom handelsavtal med Tyskland synes er: d~ ~ 
derliga fartygsmaterialleveranser kunna ordnas. . SamLl :g 

" d f h . .. 'l' h ·t tlräh1a en V!SS som privatvarven sålun a . n. a lllOJ rg e er pc ~ ' · . 
arbelstillo·ånei föreligger fara för framlida arbetsbnst P~' grund 

::> tl • . . • . 'slutas. av alt nuvarande kngsmatenalleveranser successivt R\ . 
. . . 'l· ·h 1111" Industrikommissionen har under utrednmg VIlka CIVl a r,e .. 

.. d l l . ,o <rs:tttas for litära beredskapsarbeten, som med for e mnna 1gan" .. ~ lt 
minskande av befarad arbetslöshet. Det är alt förvan t~, ~l-

. . . . :· da forha nuyarande försvarsmiresse Inom landet samt namn _ de 
" . . . 1 ·d t'll 01nfa ttan landen pa arbetsmarknaden komma alt e a I en · _ .. a 

nvbvgrrnadsverksamhet för floHans räkning. Då far lygsLyper~·-
" . , ~ . . 1 ._ . 'lJsva 

bliva fastställda och fartygen fördelals mellan J.Y f·\.' .: . r i 
. l L'll d ·levn·' <l to l e ven, ].::an en fördelnmg av everanser · 1 un e1 _. 
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stora drag verks tällas. Denna fördeln ing är av störs.ta bety
delse vid arbetenas planering inför hotande arbetsbris l. Ä ven 
oJll fartygsritningarna äro utarbetade endast i begränsad om
fattning, kunna underleveran törerna verkställa vissa råmate
rialbeställningar samt event. igångsätta tillverkning av i be
ställningen ingående standarddetaljer. En organiserad sam
verkan mellan beställande myndigh eter, krisorgan och privat
industrien kan möj liggöra ett rationellt genomförande av bygg-: 
11a.dsprogrammet, samtidigt smn en dylik samverkan tillför 
Jandet en industriell nrobiliseringsberedskap. 

Tidskrift i S jöväsendet. 37 



- 598-

Riktlinjer för en sjöstyrkas basorganisation, 

sedd ur intendentursynpunkt 
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 kustflottans basväsende i mlcn 

denturavseende. Under tiden före nu pågående krig kan inga
lunda sägas, att kustflottan :i de lta hänseende hade n[Lg.on 

som helst organisation. Under elt fåtal basövningar hade vts

serligen en del synpunkter på detla problen't fram.l~o~nnn t ... och 
med ledning av dessa hade en centraliserad försörJnm.gstJ~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.ol-
b' • 39 l t' ·t l ·am-stärkta försvarsberedskapen 1 september 19 re a n 1 

"11 o d ntra-mande för både de krav, som komme att ~l~ as a en t . d 
liserade försörjningsljänsten, och dc foranngar, denm me 
dess då tänkta organisalian skulle kunna uppfylla. .. . , 

o • l ... f oJ s' 
Jag har därför ansett det vara pa sm plats, att 1a t .. 

l .. ·d·tl1• 
något sysselsätta mi g med de uppgifter i slorl, som Jora ' '" 
-----

•) Författaren okäncl1; valspråk: »I-lög försörjning.slberecl ,-d 'P be· 
· ·] c]]CD''' 

tyder hög .striclsberedlSkap och ökad mot.ståndlSkraft för ,stnc .s•n'' 
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11as basorg,inasationens intendentur, samt olika principer för 
dessa uppgifters lösande. 

När man går att skärskåda in tedenturens verksamhelsom

råden inom en sjöslyrkas basorganisation, skall man ganska 

snart fin na, att dessa kunna indelas i två skilda grupper, näm·· 
J igen 

a) intenden turtjänst avseende Lillför:sel av förnödenheter 

till och undanförsel av förbrukad materiel m . m. från sjöstyr

kan. vari även inbegripes basens egna fartyg oc.h andra organ 
_försörjnings- och unclanförseUjänst; samt 

h) förvaltn ingsmässig intenden turtjänst för att möjliggöra 

basens verksamhet i alla dess former. Denna s. a. s. inre in len
dentmtjänst å basen kan i sin tur indelas i huvudgrupperna 

kassa tjänst, 

förvaltning av hasens materiel, vari även inibegripes verk
stäliandet av erforderliga materielupphandlingar fä<r basens 
anläggningar etc., och 

uppsikten över förvaltningen av basens fartyg. 

Ansprål(en på huru dessa uppg,ifler skola fyllas kunna en
dast bliva diskutabla i fråga om försörjnings- och lmdanf6r-
1eltjänslen. Man kan länka sig sltsvm ell alternativ, alt sjö

styrkehefälha varen nöjer sig n1Cd att endast å vissa förutbe
stämda punkter it kusten hava möjlighet till förnödenhets
kompleUeringar 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 varia
ltoner 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 skjulvapen skall för all vara berett Lill mnedelbar strid 

med uts,ikl till fran1.gång i denna - borlseit från bemanningen 

- vara laddat och haYa erforderligt förråd av amm.unition ti]] 

reds i omedelbar närheL För alt snarast efler genoml-;.iilnpad 

strid i oskadat skick ~tter vara beretl måste detsamm« hav:.~ 

möjlighel al l få sitt ammunili •msförr~td återfyllt ulan dröjs

måL Fn sjöslyrk:l är såsom skjutvapnet. För alt vara heredct 

till omedelbar al,tion måste den hållas ständigt laddad och 

för~edd med tillri:icklig »ammunition >> ombord å de oliln far

tygen . d. v. s. hava tillräckliga fö-rråd av alla de slag ombord 

å dessa, och för all efter aktionen de fartyg, som utgå oskadade 

ur densamma, skola kunna vara beredda till ny kan1p sf1 snart 

som möjligt, måste dessa utan dröjsmål på nytt >> laddas>>, d. Y. 

s. förbrukade förråd måste återfyllas. Kanonbetjäningen lad

dar kanonen och ombordlaJger dess ammunilionsfölT~t d fr fm 

trauspcrlfartygel. Försörjningstjänsten »laddar>> sjö ~lyrkan 

och för fram »ammunitionen» till denna. 

Med denna l,iknelse har jag endast velat framhålla den ocr

hörda betydelse, denna tjänstegren har för sjöslyrkans str ids

beredskap, en betydelse, som kanske i viss mån förbisetts inom 

vår flotta. Och med ledning av denna liknelse kunna Yi också 

fastslå dc anspråk, som måste uppställas å en sjöstyrkas för

sörjningstjänsl. Dessa äro: 
1 :o) förmåga alt, då ett förnödenhetsbehov 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 for-

dringar. 
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 

komplelleringarna av förnödenhctsbehoven, i mån icke :"t ]Jok 
' ]· + 

föringsmässiga eller andra grunder baserad rekvisitionss ,;. 
' · · 65-

clighet avses. Ett för hela sjöstyrlmn gemensamt försörJ I1 1n" 
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0rga1: med uppgift alt - som regel m ed utnyttjande av rnar,in

distnk tens re<;urser i form ay förråd och Yerkstädcr eller kon-

trakteraden leveran töre r - ::mskaffa oc11 t1·1 ·1 b . 11 
~ asen e er resp. 

fal'Lygs uppehallsplats ulanför denna framföra erforder l i a· a 

förnödenheter är behövlicrt För enl·eU1e·teilS sl· ll l 
0 

. b · ' ,u Wn1111er 
delta organ att 1 fortsättningen benämnas sjöstyrkans försör · _ 

uingscenlral. J 

Denna centrals jämte unclerl.\-dande organ organisatio ... 
. . . n ar 

i VJ SS man ~vhängig de krav å försörjningstjänstens bered-

skapsgrad, SJOSlvrkebefälhavaren UIJpställer D·'t · d · 
.• • v. • , • , Jag re an 1 

del foregaende g1v1t Ultrvck åt lv-'t absolut of· ' J.· 1· 1· 
' v c • 1an ,mn I"a or-

~ring:r infö~· vilka_ andra h·av äro av underordnad bcfydelse, 

aters tar nu, mnan. Jag g{n· in på sjäh'a hasorganisationsproble-

men endast vtterl1gare en principfr?tcra alt clisl· l . ·· 1· 
.. .. . • . · c o , ,u eJ a, nan1 1gen 

h~ru forsorJmn gs.hercclsl<apen kan och bör ordnas och upprätt
hallas. 

Försö·rjningsberedskapen sammanhänger ytterst med me

t~cl en föi· förnödenheternas m1skaffande. För en sjöslyrkas 

v.Jdk:,mn_wnde torde allenast tvenne Länkbara möjligheter här

till fo rcl!gga, nämligen 

a) anskaffning av förnödenhete1· et1a'ast 1. 111?1 l · ·l· 
• ~ L n r e ~YlSJ 10-

?er Inkomma och därvid endasl till kvantiteter, som upptaoas 

a .dessa, samt i samband härmed ordnandet av transporte~1a 
~ran w~rornas leveransorl fram till resp. rekvirerande farty~I 
mom SJÖstyrkan; samt '" 

b) auslwffning av förbrukningsförnödenheter oberoende 

av de enskilda fartygens rekvisi,lioncr till sådana kvantiteter 
att fön 1td a T • r- j "Jl el ']l r·· · _, 

• L • .. ' l o~1a . an c l1 orbruknmgen lämplig s Lori ek 
kunna llPI)larrrr .... c S't all d·•ssa ~t ·· d. ·· ·11 ·· · 

'"'o<" · c, c .._ "an 1gt aro l1 crancrlJcra för far-
tvcr . 1. . l . . . . o t> t> 

d '"' en<; ,omp etlerl1lgar, vdkel syslem kom.bineras med den un--

er a) skisserade metoden i fråga om tillhandah ~tllandel av 

: aleriel samt mera sällan efterfn'lgade förbrulmingsfömöden-

1:\~ler. K~1appa~~ behöver väl sägas, all dessa förråd 1nåsle in

b/~111as a sarskilda fartyg, Jör all värdet med desm111na skall 

i 1\·a det aysedda. Inrymmas förråden i lwggnarlcr i land 
11011 1 n·]rrot ell · · J·:· l f ll ' · · 

' t> ei l J <l s a a nagra sa som huYwih::tser avsedda, 
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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 nackdelar. Det under a) skisserade, vilket kan givas be. 

teckningen »direktanskaffningssysLmn», ity att därvid förnö. 

denheten föres direkt till rekvirenten från leverantören, vare 

sig denne är elt förråd eller en enskild, kräver för att försörj. 

ningsberedskapen skall bliva något så när godtagbar til lgång 

till· 

för cl,et e11'skilda fartyget 

ständig möjlighet a lt till försörjningscentralen kunna an

mäla uppkomna behov framförallt i sådana fall, då genom 

oförutsedda omst.ändigl1eler uppgjorda planer fö·r de for llö

pancle kompletteringarna kullkastas; och 

f ör försörj n ingscenlralen 

l) av lämprig landm yndighe t förberedd leveranlörsorga

nisa li on, så uppbyggd, att densanuna omedelbar t vid behov kan 

tagas i anspråk å varje bas eller krigsankarplats, dit sjös lyr

kan inlöper; 

2) direld utnyttjande av den sjöstyrkebefälhavaren enligt 

vissa regler tillkommande rätten till tvångsvis disponerande av 

förnödenheter i orten; 

3) s tändig möjlighet till absolut säker telefon- och post

fö•rbindelse med leverantörerna av förnödenheter; 

4) tillräckligt snabb och för sina olika ändamål u trus tad 

sjötransportmateriel till behövlig omfattning samt landlrans

portmateriel; samt 

5) ständig vetskap om sjöslyrkebefälhavarens planer och 

avsikter i fråga om förflyttningar .av fartygen samt dessas rö

relser och uppehållsplatser. 

De l andra systemet, » föu:'tclsfarly,gssystemel>>, u pps lö.llel' 

för en nöjaktig beredskap samma krav för det enski lda lai· 

tygel som >> direklanskaffningssys lemel>>. För försörjningsceo-
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t~·alens vidkommande äro fordringarna 4) och 5) gemensamma 

för bägge prineiperna, dock al t omfatlnoingen av sjö- och land 

transporlmateri elen i viktiga avseenden kan reduceras. En för 

alla baser och krigsankarplatser utbyggd levemntäorsorganisa

tion är givetvis en värdefull tillgång även för elt å fönådsfar

tyg baserat försörjningssystem, men har en dylik organisation 

i delta fall icke samma vi tala betydelse för fäorsörjningscentra

len. Samma är förhållandet med anspråken å telefon- och 

postförl}indclserna samt utnyttjandet av sjöslyrkebefälhavarens 
rekvisitionsrätt. 

Fö-rekomsten av brister i nu upprälmade, delvis fö-r bägge 

systemen gemensamma fordringar kunna medföra allvarliga 

konsekvenser för försörjningstjänsten. Allvarl,Jgast måste de 

dock bliva, då denna är organiserad enligt >> dire:klanskaffnings

systemel>>. Vilka konsekvenser skulle icke i denna organisa

tionsform ett avbrott i telefonfö.rhinde}serna mellan fö,nsörj 

ningscenlralen och leverantören medföra? E tt sabolage mot 

dessa förbindelser voro kanske ren.t av ett av de enklaste sätten 

att i avsevärd grad, om än även ej mer än temporärt, nedsä tta 

hela sjöstyrkans heredskap ,j ett så viktigt avseende som ex

empelvis tillräckli g provianttillgång. Andra .orsaker till för

senade leveranser ligga också nära till hands. Redan uppgö

randet av konLrakt med tillräckligt leveranskraftiga företag å 

alla de plat<;er längs våra kuster, dit ett inlöpande av kust

flottan kan tänkas bliva aktuellt, kan förutses stäola på stora 

svårigheter, vartill kommer a ll leveranskraften mås te förutsät

tas bliva synnerligen ansträngd av förband ur andra vapenslag, 

som under troligen mer permanent förläggning än kustflottan 

så inrättat sin försörjningstjänst, a tt en snabb förnödenl1etsan

~kaffning kan, om inte helt så delvis, försenas eHer äventyras 

för den senares vidkommande. Man må nämligen belänka, att 

Vid stor rörlighet hos kustflottan icke dygn utan tirrunar s.tä 

till försörjn ingscentralens förfogande fö-r erforderliga förnöden

heters anskaffande. Är då tillika rekvisitionsförfarandet en

ligt gällande lagar omöjligt genom till det yttersta gjorda ut

fordrin gar fr~111 dessa andra förband, kan precisionen och sä-
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kerhe.ten h os sjä>styrkans försörjningstjänst icke påräknas hliva 

den för fu-rlsalta operationers tryggande nödvändiga. 

·Medan vid en organisation enligt »dit:eklanskaffningsprin .. 

c i pen,, de nu närmare skärshl'!dadc bristerna kunna var ,J till. 

räckliga för h ela försörjningstjänstens tillfälliga omi nte tgö

rande, kunna desamma icke h ava ogynnsamt inflytande 'l den

na tjänstegrens verksamhet enligt »Iörrådsfarlygsprinci pen>> 1 

andra fall än vid förrådsfarlygens uppkomple ll cring. l\Icn med 

förr Kid å dessa av s torlek förslagsvis molsvarande den f!t nom

sni ttliga m [madsförbrukningcn h os sjös ly rkans samtliga far

tyg, hinna kompletteringarna dels noga förberedas, dels w rk

ställas å någon av örlogss tationerna, d-är bchö·vliga komple lle

ringskvantileler av olika artildar måste hedön11as finnas sti\ndig t 

till crän '"'li cra i förråd eller h os kontrakterade leverantörer. Det 
0 b b 

ocrynnsamma inflytandet torde d[t kunna reduceras till ökat 
v . 

arbete för försörjningscentralcn, men icke behöva inverka nen-

lig t ft precisionen h os försörjningstj äns ten i övrigt. 

Det torde av det ovanstående med all önskvärd tydli ghet 

hava framgått, att >>fönådsfartygsprincipen >> utan tvekan skän

ker en sjöstyrkas försörjningstjänst den högsta graden ay prc

cison och säkerh et. Kostnaden med denna organisatio n-.;form 

blir större, men är priset fö·r dyrbart för alt man skall köpa 

sig fri från de nackdelar och osäkerhelsmol'ncnt, som Yidlåcla 

det andra svs lemet? Man har icke råd att avvara en fö rsörj

ningsorgani~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 principresonnemang, bör en rent 

militär synpunk t p:l förråds- och därmed försörjningsprob_:e

men behandlas. Det gäller frågan, huru anhopningaT aY for

nödenheter 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 ~ 
' d 1·· l " t :Jo··r·t deJ övrig t till fullo accepter as sasom en amp 1gas e - S ' 
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invändningen, alt e ll dylikt far tyg vid anfall från fientligt 

)Jombflyg lä tt _ ominte tgöras och a lt då s tora m.än gder av dyr~ 

]J::n·a och k a nske 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 föredraga, om förnödenh eterna kunna hållas spridda i olika 

förr3d i land och i dc enskilda leyeran lörern as magasin. Vid 

vombanfall m ol dessa sista förrO.d och magasin förutsäller man, 

att möjligen endast c il mindre an ta l slag a v förnödenheter om

intetgöras, medan det s tora flertalet artikelslag förb li oskadda. 

Della m å anses vara riktigt i och för sig själv, men möjlig

heter att skydda e tt förrådsfa rtyg m ot flyganfall med utsikt 

till gou fram gång förefinnas säkerligen och torde an ordninga!· 

härfö-r kunna åstadkommas u lan a ll OÖYcrvin nediga svårig

heter behöva länkas uppslä. I varJ·e fal torde man kunna säcra 
t:> , 

att ett rörligt förrådsfartyg med eget luflyärn ay tillfredsstäl-

lande slagkraft - kanske som oJtast dessutom i skydd av 

stri dsfarlygens 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 enskilda leverantörernas magasin. Dock mås te 

man givetvis :11l tid räkna med risken av c lt förrådsfartygs för

störelse. varför v id tillgång till flera dylika, fördelningen av ar

ti_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 framhflllas önskvärd

h_ete av att vid en försörjningstjänst enligt , förrådsfar lygsprin

Cipen >> del andra systemet, »direktanskaffningsprincipen>>, 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 tionen i slort sam t baschefens ställning . 

Rus lflollans försörjningstjäns t bör utgöra en detalj i bas

o~ganisationcn och icke vara inlemmad i den sjöcrående staben. s.. . .. . . v 
Jost_vrkebefalhavarens befa llmng med denna tjänstegren skall 
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inskränkas till meddelandet av 1~iktlinjer för densamma i ston 

varjiimle möjlighE't bör heredas den i sjöslyrkebefälh ·l.varen~ 

stab ingående intendenturofficeren, stabsintendenten, alL ge. 

nom tjänstegrensanvisningar utfärda rent intendenlunnäss iga 

direktiv. Försörjningstjänsten bör sålunda fullgöras enligt 

samma principer som den rent rutinmässiga bastjänsten i öv

rigt. D:\ alltså ganska stor frihet i skötseln av för sö q nings

tjänslen lämnas haschefen och å dennes vägnar den fiir för

sörjningen närmast ansvarige intendenturofficeren, bo r den 

förstnämnde i fö,rhållande till sin sjöstyrkebefälhavare intaga 

en i viss mån annan ställning än övriga direkt underly dande 

chefer. Denna speciella ställning för baschefen kräYes inga

lunda enbart för försörjningstjånstens vidkommandP, ulan 

måste densamma sägas vam av behovet påkallad även för del 

rationella utnyttjandet av hasvåsendet i dess helhet. 

Basd1cfens ställning måste göras sådan, att denne alllid 

automatiskt hå lles underrätlad om sjöstyrkebcfälhavarens pla

ner för olika krigsfall, hans intentioner i fråga on1 dc ni·mnasle 

opcrationema och förflyttningarna med sjöslyrkan eller delar 

av densamma, överenskommelser etc., som tråHats med andra 

myndigheter och vilka hava inflytande på basvcrksamhelen. 

samt slutligen - men därför icke det minst vik liga - en ställ

ning, som berättigar ba-,chefcn alt utan föregående föredrag

ning inför sjös tyrkebefälhavaren utfärda för >> den inre b_as

tj änsten>> erforderliga o-rder och fö,reslutifter till sjö5tylzans f~r

t"cr crivetvis dock under förutsättningen, aLt dessa icke ingnpa 
, lOj V v , 

störande å av sj östyrkebefälhavaren vidtagna disposi l ·oner 1 

olika avseenden. För try g gandet av cLt sna hbt h and h· ~gan dc 

a v basärenden med landmyndigheter bör dessutom Jw--che:en 

h ava sjös tyrkebefälhavarens fullm.akl, alt utan att förs t m-

l l .. l .. l . o dana rena 
hämta dennes )es ut avgora oc 1 overens ~omma 1 sa 

hasärenden, som icke hava karaklären av genomgripande or~ 

ganisations- eller principfrågor. Då basväsendet fulll u LbY~~
i:ir en relativt stor organisation, bör baschefen givetvis yara foi 

valLningsmyndighet 
I basärenden av sådan vikt, aH desamma måslc under-
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ställas sjö-s tyrkebefälhavarens prövning, bör baschefen vara 

föredragande hos denne. Liksom vid övriga föredragningar in

för sj6styrkebefälhavaren böra även baschefens försiggå i 

flaggkaptenens närvaro. Om i vissa fall så skulle anses önsk

värt, bör möjlighet förefinnas för baschefen, alt i sin närvaro 

låta underlydande tj änstegrenschef i frflga om av sådan berett 

ärende ombes6rja Själva föredragningen och därvid lämnas till

fälle framföra sina synpunkter. På samma sä LL bä<r i den sjö

gående stahen ingående adjutan ter etc. lmnna beordras när

vara vid baschefens föredragningar. 

A v vad nu sagts om baschefens ställning i förhållande till 

sjöstyrkebefälhavaren torde framgå, att denne sistnänmde och 

den sjögående stabens personal komme alt befrias från hand-

läggandel av en h el 1nängd ärenden, vilka enbart hava sam

band med basverksamheten inom sjöstyrkan och som icke 

hava n ågon principiell eller avgörande betydelse för sjöslyrkans 

verksamhet i övrigt. Mycken tid skulle härigenom länmas den 

sjögående staben övrig för det krävande och tidsödande arbe

l~~. med planläggningen av densammas uppträdande i öppen 

SJO samt med förkovran av dess stridsduglighet. Då sjöstyrke

befälhavaren därtill med sin stab är embarkerad å ett strids

fartyg och konrtaklen med land sålunda ofta är bruten, kom

mer - med nu skisserad ställning fä<r haschefen - ytterligare 

d~n fördelen , att stöne snabbhet vid basärendenas handlägg·· 

mng ernås. 

Tänkt organisaHonsplan med de viktiga.ste ljänsrtegrenarna 

upptagna framgår av skissen i bilaga l. A denna kan utläsas, 

att trenne intendentm-officerare böra avses för t]'.änstgö,rjna 
. 

b 

Inom sjöstyrkans basorganisation. I bilaga 2 hava intenden-

turnrganens närmare organisation skisserats. Av denna fram

g~_r, att vid krigsorganisation två intendenturofficerare intaga 

stallningen s:lsom var och en för sitt verksamhelsområde före

~agande inför baschefen. Då den ene av dessa tjiinstegrens

c efer, 2. bas,intendenten, i stort sett endas1t kommer alt hand-

läcraa f· o - d ] 
1 

t>" r agor avseen c Jasens egen verksamhet och knappast 

<an komma att befatta s.jg med ärenden, vilkas verkningar di-



O r e a n 1 s a t 1 o n s p l a n 

utvisande 

t ä n k t b a s o r g a n i s a t i o n i s t o r a d r a g. 

==~================================= ~== ===== ======== = ============== 

Flagg
adju
tanter 

Special - , 
loc;er.:ents-
och travaille
fartyg, sor.1 
icke lyda un 
der annan 
tj fl nstegrens
chef. 

?.:ål depå. 
Korr:nunika 
tioner inor.1 
b o. ser.. 
Sr.1åbå tsm& 
terie:!. fö r 
ba.s ve r ksaf.1 -
he t en s b. s cm 
si':.Cun . 
;::;r r_C,·.,- ;~t.. -

det . 

Chefen för 
Kust fl o t t an 

i 
l Flaggkapten l 

J.. ilitär c:.r 
betspers onal 
.i redovis 
nings- o.dyl. 
hänseenden. 
Extra inkv&r 
teringar och 
bespisningar. 
Ersättn ings 
personal f ör 
sjöstyrl:ar. 

Nyanläggningar. 
Under':låll av 
byggnader,vä 
gar, kajer etc. 

Underhåll 
av basens 
fartyg . 
Verkstäder 
för fartygs 
repartio
ner. 

[AQ1utanE i 

Försörjn t ngs 
central. 
I förs ör j nings 
tjänsten ene a 
gerad trans
portmateriel. 
Intendentur
anstalter. 

l 
Expedition 

Kasse. . 
Förvaltnin8en 
av basens ma 
teriel och 
fartyg 1 1n
tenden turhiin
seende . 

! 
""i.tte rl.l. g.&.re t..~hns t.eg.r ensc't.eier uro: Ua sl &. ku r e .. i3a sf'ö rbindelseof'f'icer 1 i'rOga om te l. -vtisende och r-adioverk.stad,, Luft.sk:yd d.s

c h ei' rr .. f'~ •. 

B a s e n s 1 n t e n d e n t u r o r g a n i s a t i o n i d e t a 1 j. 

=============== = =========~~===========~=~= =========================~=========
= 

1 . BAS INTEt\ DS]( T iN 

Försörjningscentral . 
Personal: 3. basintendenten, 

~inst l expeditions 
underofficer , 

erforderligt antal 
skrivbiträden . 

För rådsfartvg. 

Sj ätranspor t rna te r i e l 
för försörjningen . 

Landtransport mate riel 
fö r förs ör ,j r , ingen. 

Intendenturanstal ter. 

Planlän-.gni ng etc. av försörjnings
t ransporter . 

~ rbe ts manskap för försörjningstjHnste~. 

BAS INTENDENTEN 

Basexoedition avd . Int. 

Pe rsonal: l expedit i onsunderofficer , 
l s kr ivbiträde. 

Baskassa och dä r med kassaärenden . 

Uo sikten över förvaltni n en av basens 
mater iel i in tendenturhänseende basens 
uppbörder/. 

Handläggning och föredragning av förvalt 
ningsärenden rörande basen och dess verk -

~ 

Avdelningsintendent Basavdelningen . 

tJj .... .... 
P> 

"' "' 
"' 



-610-

rekt beröra andra förband inom sjösrtyrkan, torde icke vidal'e 

behöva ordas om dennes ställning i förhållande till haschefen 

enär denna blir densamma, som övriga föredragande inlenden~ 

turofficerare jämlikt gällande reglemente för marinen in taga 

gentemot sina. resp . chefer. 
l. basintendenten däremot, vill,en i sin tjänsteutövning ti ll 

mycket för att ej säga övervägande del komnter att samarbeta 

direkt med såväl myndigheter och enskilda i land som med 

andra förband inom sjöstyrkan, torde för ernåendet av en smi

dig handläggning av förekommeande ärenden en viss r i1lt ti ll 

självverksamhet böra beredas. 

Intendenturorgcmisalionen å basen. 

Försörjningstjänsten för sjöstyrkan i dess helhet h andha

ves av l. basintenclenten. För detta ändamå l har denne Lill si tt 

förfogande en expedition, försörj ningscen tralen, vilkens per

sonal hör hest~t av en hiträdande intendent, 3. basinten denten, 

minst l exp-editionsunderofficer samt skrivhiträden till erfor

derligt antal. Försörjningscentralen 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 hasförändring 

:Hfölj er sjöstyrkan. Det lämpligaste fartyget är haschefsfar

tygeL Då detta far tyg vad kustflottan be träffar är iden tiskt 

med denna sjöstyrkas förhindelsefarlyg, är detsamma så myc

ket län'lpligarc såsom förläggning för försörjningscentralen som 

detta farlvO' utO'ör centrum i allt vad tråd- och icke-trådför·h in-
v o o 

delser hela. Kraven för försörjningscentralens del å god:1 för-

bindelser behöva därför icke särskilt tillgodoses utan följa 

s. a. s. på köpet. 
I del föreg~tende resonnemangel har jag kommit t ill den 

slutsatsen, att en försörjningstjänsl organiserad efter » fördtcl s~ 

fartygsprincipen» är del, som häst säller denna tjänstegren; 

s l~md al[ uppfylla de kraY, som v.id mobilisering sl~ill a~ P1 

dcnsamnn. Dock anser jag mig icke helt kwma förbi',a de. 

uppgifter, som tillkomm a eller böra åläggas l. basintenckn tcn 
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vid försörjn ingstjänsten organisation ef ter »direktanskaffnings

principen>>, bl. a. av den anledningen att vid jämförelse i detta 

avseende de olika sys temen emellan yltcrlig•are fördelar hos 

»förrådsfartygsprineipen >> k larare komma i dagen. 

Vid >> direk lanskaffningsprincipenS>> tillämpande kommer 1. 

basintenden tens åligganden a tt till sin huvuds1a:k omfatta an

svaret för att från fartygen inkom na rel.;:visitioner vidarebefor·

dras till leveran törerna av beställda varor samt ordnandet av 

transporten och distributionen av sålunda rekvirerade förnö-

denheter. Vid förläggning till baser, där en av vederbörande 

marindi s triktsmyndigheter väl utbyggd levemntörsorganisation 

står till förfogande, kanuner denne basintenden t all vid sjähq 

anskaffn ingen i s tor t scH spela rollen av en förmedlare av de 

enskilda fartygens 1·ekvisi tioner av förnödenheter. Endas t inom 

basområden, där en dylik leverantörsorganisation icke s tår Wl 

förfogan de el ler där densamma är bristfällig, behöva några vid

lyftigare ans talter fö,r själva anskaffningsförfarande t vidtagas 

från l. basin tendentens sida. I dessa sistnämnda fall hör rätt 

tillkomma l. hasintenden len, a tt, då fartygens rekvisitioner a~ 

framförallt provian t icke kunna effektueras på grund av bris

tande tillgång å i dessa upptagna artiklar, med hänsyn ti ll 

vad som s t ~tr att i orten uppbringa verkställa upphandling av 

andra än rekvirerade artiklar samt hes~ämma härav betingade 

ma>tsedlar och om så anses behövligt även utspisningsstater. 

Ansvaret för alt s[tlunda från fastställda krigsskeppspor tions

s ta~er gjorda avvikelse fylla måttet i avseenden å näringsvär

den sam l att desamma icke i kostnadshänseende öYerskrida. 

Vad som kan anses skäligt, hö'r åbggas denne intendent. 

Vid »förd\Clsfarlygsprincipen>> är l. hasiiltendenten givetvis 

OCkså hunden av mellan Yederbödig landmyndighel och enskilu 

leverantör träffade avtal om leveranser, alldenstund i försfa 

hand proviantförräden måste lill sin sammansättning normalt 

b~scras [t fastställda krigsskeppspor lionsstaler, men kan Jack 

har '· "l t.. l ' l l ' tss sp \ 'S ;:mc 1g ver ~sam 1ct synnerli gast å pr•wiantan-

lk~_ffnin gsomrftde t tänkas bliva honom ålagd i syfte a lt göra ul -

1Ptsningcn mera omväxlande än vad krigsskeppsportionssta-
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lerna tillå la. Härigenmn skulle l{Janske rent av den oveder, 
sägligen myckel höga standard, å vilken våra svenska örlogs, 
farlygsförpbgnadsförh: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 upp . 
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 
Ljänslgöringsförhal1anden 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 sysselsättningar. En 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 för
sörj ningstjänst organiserad enligt >> förrådsfartygsprincipen » er
bjuda sig betydliga möjligbeler för 1. basintendenten alt med 
utnyttjande av Lill förfogande stående fön·ådsulrymmen k unnn 
upphandl a lämpliga kvantiteter av proviantartiklar, som av 
säsongmässiga eller andra orsaker ställa sig prisbilliga. Via 
della försörjningssyslem bör del därför uttryckligen åligga deu
ne intendent, a ll - noga följ ande marknadslägel i fråga om de 
viktig,aste proviantartiklarna - dels i samarbete med proYJant
upphandlande marina myndigheter i land, dels även självstän
digt, då tillfälle därtill erbjuder sig, anskaffa här avsedda an
dra artiklar än s,åcJ :ma, som ingå i gällande krigsskeppspor
lionsslater, saml a lt med ledning av de sålunda gjorda upp
h an dlingarn a uppgöra och i samband m ed proviantersä'l ning 
Lill fartygen 6verlämna lämpliga utspisningsstaler och mat
sedlar. Att anSYareL för sålunda från krigsskeppspor lim ssla
terna avvil<'ande stalers näringsvärden och kostnad h ållas inoJll 
fullt godlagbara gränser, skall åli gga 1. basint-endenten, torde 
väl knappast behöva särskilt framhållas. 

De möjligheter i nu nämnda hänseende ett försö,rj nings
syslem enligt ,, förrådsfartygsprincipen >> erbjuder i förha'landc 
till vad som h i1 rvid Lan ~1s ladkommas vid försörjningslj ii.nstens 
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organisalian enligt >>d ireklanskaffningsprincipen >> , torde vara 
yärda ett icke ringa beaktande, då dc bägge principerna vägas 
1110t varandra. 

Kanske det kan synas, som om jag här otillbörligt mycket 
uppehållit mig vid just proviantanskaffningsfrågorna inom för
sörjningstj änslcn. Della beror emellertid på att denna gren 
av anskaffningsverksamheten egentligen är den enda inom hela 
försörjnin gen , där slörre frihet i ar tikel valet överhuvud kan 
tänkas. I fråga om materialulredning, bränslen, ammuni tion 
och alla audra förnödenhe ter föreligger icke denna valfrihet, 
varför h ärYid inom bägge sys temen anskaffningen måste in
riktas å förvärvandel av antingen sådana typer av varje ar
tikelslag, som av tekniska eller andra skäl erfordras för olika 
fartyg, eller ren a nödvändighetsvaror utan hänsynstagande till 
andra fordringar ft dessa än prisbillighet och kvalitet. 

Om den del av försörjningen, som beslår i planerandet och 
utförandet av för framförseln av förnödenheterna erforderliga 
transporter, torde icke här behöva sägas mycket mer än att 
framh ålla den viktiga och framträdande roll i l. basintenden
tens verhamhel, denna detalj intager. Att dessa göromål skall 
åvila den, som närmasl ansvarar för försörjningen, är själv
klart. 

Däremot bör några ord sägas om sammansättningen och 
storleken av den transportmateriel, som ständigt bö,r stå till 
försörjningscentralens förfogande, och i samband därmed några 
synpunkter å ett förrådsfar tygs inredning och utrustning samt 
förrådstj änstens orgill1isation ombord å uetta upptUJgas-. 

Vid en organisation av kustflaUans försörjningstjänst en
ligt >> förrådsfarlygsprincipen>> må först framhållas önskvärd
hetet1 av alt h ärvid icke alla förråd uppläggas å elt enda far
tyg. Ju fl era förrådsfartyg inlill en viss gräns, som disponeras, 
in mer kunna förrådsartiklarna spridas, varigenom skador å 
eller förlu st av ett fartyg inverkar mindre störande å kustflot
tans försörjningstjänst än om endas t ett dylikt fartyg står till 
förfogande. L:'ll oss emellertid förutsätta, att till en börjat1 
~lldast elt fartyg anskaffa<; och inredes såsom förrådsfartyg. 

Tidsk?-ift i Sjöväsendet. 38 
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Della bör då i första h and avses OLill provianlförr~.d~fattyg 11lcct 

ano-rdningar och så inrett, att a detsamma moJliggöres fät

varing av såväl förrådsproviant som alla slag av färsk proyiant. 

Förråden böra givas sådan storlek, att desamm~ m edgl\a upp_ 

lagring HV proviantkvantiteter moLsvarande mmst de.1 unge

färliga m ånadsförbrukningen å kuslflollan. För säkerställan

det 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 ar

men ell lämpli gt standarf6rpacJmings.system beträ ffande Sl\

dana artiklar, där delta låler sig göra, ularhetas och far tygen 

beordras aU, såvida inlct absolut hinde-r häxför möt n, rek

virera dylika artiklar till kvantiteter, som sammanfalla med 

multipel av dessa standardförpackningar. 

En mycket vik tig detalj i ell fö·rrådsfa.r-Lygs utrus tning är 

håtmaterielen. Dels förslår merendels icke storlel,en hos far

tygens egnp. .Dalar, dels torde icke krav kunna resas , al t fa r

tygen sj älva skola avhämta rekvirerat gods å förrådsfur tygeL 

Della h6r i stället vara utrustat m ed minst fyra stycken kral

tiga, sjövärdiga och rymlig.a molorbåtar med särski lda an

ordningar för godstransporter. Bålarna höra dock icl e vara 

slörre än att de<;amma kunna vid förråds.farly geh för

flvltnin <>ar mellan o1i1'a ankarplarlser hissas i dävertar ombord 
v v . 

;\ detta. Antalet fyra har salts med tanke p ~1 del relat iYl stora 

:m tal fm lyg<>enheler, som ingå i kustfloUan. o 

Större komplelleringar av förrådsfartygels fön~Hl ·.öra sa 

ordnas, alt fartyget går in Lill lämplig bslningshamn. ,li l allt 

komplelleringsgods si:inls. Föruls31 Ll au komplelleri il/c·n -"
81 

förherells, Lorde vid lastning direkt fr:'tn h1j densann' a ,clze 

heliöva tao fl. låno Lid i anspr~1k . Erforderliga smärre ],l'mplet · 
o o . 

Lcringfl. r av förråden höra därem ot iclze föranleda fartygets 
11~-

!! ~lende till lenranshamnen, ulan böra i .· tällel s~1dana sma

l~omplclleringar ske genom varornas transporl till för n dsfa t,:-

1) , o d "d d" l · d" ·el·l·' l~lzafi-
Lygel. a - sasmn re an Yl LS ,;.ussJonen om >> u ' . . ___. 

ni n oss \'Slem el>> con L ra >>förd d sJ ar l vgss,ys lem>> fram h a llt lS 
" : •• o .. • . dna 

man 1cke kan komma dran mer eller 1nmdre regciP Lill 
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transporler av viss materiel av sådan karaklär, all densamma 

icke kan h ållas i förråd, viss ren transportbålmateriel måste 

slå till försörjningstjänstens disposition, torde som regel dessa 

s111ärre kompletteringar av fönådsfai"'Lygets förråd kunna ut

föras med denna transporlmaler.iel i samband med andra 

transporler. 
Sådana ar lildar i förrådsfartygels förr~td, vilka anskaifas 

av L basintendenten genom upphandling hos enskild leve

rantör, böra likvideras av den i del följande omtalade bas

kassan och ullåmning av derssa arliklar ske liksom från andra 

Kronans förråd med värdet åsatt det till rekvirenten återgående 

exemplaret av rekvisitionen. Bokföringen och redoYisningen 

vid förråden torde höra utformas efter mönster av f6rråden i 

land. Den i förr~1dstjänslen engagerade personalen m ås le för

utom uppbördsm an (fö·rddsförvailare) och erforderligt an lal 

förrådsmän, varav minsl en förhand!':man för varje delförråd, 

även omfatta ulbild::-td hagar- och slyclmingskunnig personal. 

Beroende på huru stora malerialutredningsförråd, som vid 

siclan av full ständiga · provi,an.tförråd lmnna inrymmas å för

rådsfartyge t, fordras flera eller färre lransporlbå lar. Föru t

salt alt materialulredningsförr~tdcn kunna rymma kvanrtileler 

motsvarande en m :l.nadsförbrulming av de artiklar, som äro 

förem~tl för slörsta förbrukningen å kuslflollan, måste tvenne 

t~unsporlbåtar anses vara till-fyllest för ombesörjandet av ÖY·

ng~ . m_ateriallr~nsporler. Den redan b efinlliga transporlbåten 

"HarsfJarden >' Jämte av KungL Marinfönallningen projekle. 

rad transporlbål för ku stfJo llan skulle dädör mra dc enda, 

so111 erfordrades. 

Av övrig sjölransporlmaleriel böra Yallenhillar av erfor-
derlicr s'o1·lel· l·cJI ··-" · l r·· d · "' ' , , ·' .plclmm oc1 m essas hogscnng lämplig boo-

-~et:håt ~_aml tonn age för transporl ay s~häl pann- och molo~
b.~annolJ a som hensin sl~t till försörjnigscentralens stäJ1Cliaa 
forforrand A t l . .. 

.. o< c. n a el av nu namnd transporlma teriel bör av-

Vaga<; med hönsyn till den normala förbrukningen å kuslflol·

lan. I-hirutöver hör möjlighet förefinnas alt från örlogsvar

Ven kunna för tillgodoseende av mer eller mindre Lillfällig:t 
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Yttcl·ligare transportmateriel för nu nill11nda 
behov r ekvirera u 

ändamål. 
... t ]Jehövliaa uppgifter angftcnd" 

För försörjningslFns en u " 

kustfioLLans opera tioner och förflyltning :U' skola n atnrligen 

ddclas l. basintendenten genom baschefen, som Lrh~,ller 

mc f"lh , Dessa l .. 
· ·rL . · stort fr lm sjös lvrkcbe a avaren. · · )ora 

s ma uppgt er r . < " .. . . l f . .,, . ·l 
ll ·L· d r. 0111plelteras O'enom all forbands- oc 1 . a 1 t.) M se 1efer 

cn1e el l l ' b · · d .. 
.. ·r·t· 1 ld' ghet anO'·kndc sina posr lwner, at trans-

ålaggas uppg1 ss 'Y t, c b' . 

porter kunna mollagas för lossnmg. 

S l ·1· O' skall givetvis under l. basintendenten sorlera 
ut rben . '11· · .:· 

.. · . t l·L , såväl i land som ombord, VI ,a ll1J «Hats 
alla ovnga ans a er . .. o • . .. , • , 

.. f" .. · · ·t "· stens rälminO' Jag tanker da 1 for sld hand 
for .Ol'SOI'JUIDgS Jan o· . . . 

o d · · Sl cH1olm och ·\ Hårsfjärden förefmtl1ga maga-
pa r e an nu 1 o ' c . " 

· d . l· 1 en öh1mg av dessa anslaltc1 s an tal 
smsbyggna er, rnen ,ar ' . .:· . . 

mvckel väl länkas genom. inrällandet av exempclv1~ l\ ,tl lm-

, .. "ll · O' och beklädnadsreparalionsverkstad, tvenne m lcnden-
Ja nmo .. . l· 'al• 
turanstaller, vamv behovet för kustflottans raktung kan ' 31 ,_ 

Läriscras såsom mycket stort. 

l( Ul)phandling au materiel o. dyl. för basen, förun lln ing assa, 
au basens materiel och far( yg. 

Ovanslående grenar av intendenturen inom kustflottans b.~s-
. d l .. t" "ra Jw.slor-

organisalion, vilka med andra or z:mna sag3s u b~ • ·- . _ 

vallningen, skulle falla inom 2. basmlendentens ved,sai~1e~ 

område. 
-- För a tt få en riktig uppfattning om. behovet aY 

· .. dl" · dessa ärenden, 
en in lendcnturofflcer for h an aggnmg av ... , 

torde del lämpligas te vara att något beröra de n_uv~rande foJ

h ållandena inom dessa förvallningsgrenar å befmtllg has. 

c .. • .. • , • f . kc utan 
Narron sarskild kassa for ba,sen existerar . u. l C ' . 

b .. . d b t J· 11I1gen 
fvllas basens eller för attanvanda den nuvar an e e cc,~ d 

1 
.; 1 · · · · fn n e 

depå ns behov av penningmedel genom _ rezvJSitroner "r ,t ill en 

till depån förlagda logem entsfar tygets l,assa. D~tla a regie-

J .. . ' cl·e r·r'l· Li " t se lt mot bakgrunden av gallande 
)Ol'Jan l ' ' o ' 
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111entsföreskrifter i delta avseende. Ty del bör obseneras, 

att själva dep ~m är en frön logementsfartyget helt fris lftende 

organisa tion, och s:lsom s ~1dan skola penningmedel rälteligen 

rekvireras från sjöstyrkebefälhavarens kassa. Med nuvarande 

storlek f1 dcp~m är vidare dess behov av penningmedel så pass 

stor t, att man kan ifr[lgasätta billigheten i det förhållandet, 

att redogöraren å nyssnämnt logementsfartyg skall behöva vid

kännas ansvar för avsevärda belopp, som användas till honom 

ovidkommande utbetalningar - delta icke alt fatta så , alt han 

bar redogöraransvar för dessa utbetalningars riklighet. Vid 

den föreslagna förrådsfartygsorganisationen komma därtill an

språken å en särskild baskassa att bliva än mer markanta, ity 

att för delta fartyg upphandlade förråd av artiklar, som icke 

kunna i vanlig ordning erhållas från Kronans fön:åd i land, 

enligt vad som ovan sagts böra heLalas av basmyndigheten för 

att möjliggöra utlämning av förnödenheter från dessa förråd 

efter samma principer, som gälla för dylik utläm:ning från 

flottans övriga förråd. En särskild baskassa torde däl'för vara 

väl motiverad. 

En fortsatt granskning av nuvarande förvaltningsförhål

landen å depån visar, alt uppbördstagandel av upphandlad 

materiel och likviderandet av samma materiel åvilar en och 

samma befattningshavare. En dylik tingens ordning tM icke 

kunna rubriceras såsom absolut garanti för att Kronans in

tressen i ekonomiskt hänseende alltid skola bliva tillgodosedda. 

Uppbördsmannens skiljande från befattning med -till uppbörd 

lagen materiels likvidering måste anses vara ett oavvisligt 

krav, sett ur förvaltningsmässig synpunkt. Detta motiverar 

Ytterl igare införandet av en särskild baskassa. 

Depfm och därmed dess materiel har svällt lån O'l utö.ver 
o ' 

Vad som troligen från begynnelsen förutsågs . PorLfarande äro 

eineHerlid samtliga anläggningair och materiel påförda en enda 

Uppbördsman. Denne uppbördsman kan r imligen knappast 

förutsättas finna Lid till en sådan omvårdnad och tillsyn över 
1
llaterielcn, som för dess rationella skölsel vore önskvärt. En 

Uppdelning av materielen å flera uppbördsmän blir därfö.r förr 
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eller senare nödvändi g. E n sådan uppdelning Lorde höra ske 

efter följande riktlinjer: 
en uppbörd omfallande alla m askinella och elektriska an

läggningar och materiel i land och i basens småbåtar : 

en upphörd omfattande all övrig materiel saml hus och 

byggnader i land, dock med undanlag för måldepåns materiel; 

sam l 
en upphörd omfattande måldepåns materiel och hasens 

småhatar utom motorer etc. i dessa. 

övervakningen i intendenturhänseende över uppbönlen 5 

dep ~tn åvilar vie! nmarandc organisation stabsintendenten i 

Chefens för Ku<; LI!otlan stab. Vid organiserande! av etl full

ständigt hasväsende bör av praktiska och naturliga sk ilJ della 

:\l iggande överflyttas å vid hasen tjänstgörande inlenchJ lm

offiecr. 
F.n ny organisa tion för basens inre intendentur k an med 

dessn exempcl från den nuvarande orgaisalionen anses vara 

upplinj erad Alltså - en haskassa med en särskild in lendcn

turoffic.er, 2. basintendenlen, såsom chef hör inrällas. Dess 

uppgift skall vara all likvidera i samhand med basverksam

heten nödvändiga utgifter. 2. basintendenten ålägges all a upp

handlingar, vilka icke falla inom ramen för försörjnin g'-'Lji'tns

Len, sam t uppsiklen i redovisningshänseende elc. över hasens 

uppbördsmän . ULrälming och utbetalning av avlöning Lill ha

sens arbetare är liksom handläggning och föredragning aY fö

rekommande fönailningsfrågor självfallna [lligganden [ö r 2. 

ba~inlendenlen. Först med en organisa tion såsom den nn skis

serade ],an en fönaltningsmässigL ,otadligt ordning [1 hasen 

hliva införd. 
Som redan antytts hör Yidare 2. basintendenten belritffancl8 

basens fartyg åbggas de uppgifter, som enligt gällande reg

lemen ten och föreskrifter tillkomma förbandsintendent inolll 

sjös lyrkan i övrigt. 
2. hasintendenten jämte dennes expeditions med pcrso ·

a'' 
nal förl äggning kan vara diskutabel. SetL mot bakgrunden 

aLL denne intendenturofficers verksamhet så gott som uteslu-
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tande är knuten till den fas ta hasen, borde en stän dig förlägg

ning till denna bas vara del na turligaste. Men vid närmare 

granskn ing av problemet finner m an, alt kassa- och upphand

lingsverksamheten utan olägenhet kan skötas från vilken plals 

som h els t, medan 2. basin tendentens befaltnincr med övric:ra 

f6rvaltningsärenden och hans tj äns tgöring som förbancls i nle~
den t för hasens fartyg tal a för en sådan förläggnin c:r, all han 

vid basfö~_·ändring.ar sLäl!.se å tföljer haschefen och hu~rudparten 
av nys5nanmda fartyg. En förläggning av 2. hasintendenten 

till baschefsfartyget synes mig därför vara det mes t praktiska. 

Utöver här nu skisserade så aLt säga huvuduppgifter för 

l. och 2. basintendenterna lmnna och höra säkerligen dessutom 

:-n .hel del ärenden, som f . n. handlä ggas av den i sjösLyrke

JJefalhavarens stab ingående in tendenturofficeren och som hava 

karakLären av atl böra överflyt las till baschefens Yerksamhels

område, handläggas av dessa intendenlurofficerare. Då det 

:1Lan tidigare praktiska erfarenheter är svårt alt draga en gräns 

l delta hanscende, torde ell dy likt överförande av handlä.-:ro·

ningsskyldigheten böra ske succesivl, varvid uppdelningen n;el

lan l. och 2. has intendenten hör göras på ändamålsenligaste 
sätt. 

* * 
* 

N.u i slora drag uppdragna riktlinj er för en sjöslyrkas bas

orgam sat Jon hava närmast Länkls s:lsom ell försla .-:r till dylik 

o~·ganis::tlion för den SYenska kuslfloHan , YilkeL r~dan inled-
ll!nc:rsvis f1·a l oll"L lV'r -· - -

.. o -. m 1a J s. ~en aven de olika lokalslyrkorn a äro 

for Sin verksamhel mer eller mi n dr c heroende av ordnade för

~1 :1 llandcn i del! a avseende. Dock är deL givel vis otänkbart at l 
1 sam ma mMLo som för kw;tfloltan uthy~ga ca inlcndenturell 

basorganisntion för dessa sjös tyrkor. Detla torde icke heller 

Vara en nödvändighet 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 f6rsörjnincr 

etc. alllid kunna beräknas vara i tillfälle all falla tillh ~1ka p~ 
marindistriktels resurser. Då en centraliserad försö rjnings .. 

tjänst anses för dessa sjöstyrkor vara av nöden torde denn,, 

böra organiseras enligt »direktanskaffningsprincipen och 

kunna sorlera direkt under vederbörande eskader- eller anlel

ningsintendent. 
Fullt utbyggd enligt ovan kan skisserad basorgani-.a lion 

för kustflottan knappast Länkas existera i fredsLid fram törallt 

av ekonomiska skäl. Men därmed vare ingalunda sagt, alt den 

intendenturena basorganisationen endast skall vara s{t fiirbe

redd, 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.sens såväl rationella underhåll som. utnytt

jande. Till dessa baschefens uppgifter i fr,edstid bör komma 

ansvaret för ularbetandet och revideringen av planern D för 

samtliga såsom baser för kustflottan reoognos·erade plaLser runt 

våra kuster. Dessa arbetsuppgifter sammantågna bliva a\ så

dan storleksordning, att de väl motivera en permanent be

fallning. Då såväl vid underhåilet och utnyltjandet aY den 

hcfinlliga hasen som vid planläggningsarbetet fö,r mobilisering 

intendenturarbetet intager en synnerligen viktig plats, torde 

haschefen även i fredslid höra tilldelas en tjänstgörande mten

denturofficcr, vilken hiträdd av tillräcklig expeditionspel sonal 

ensam bör kunna medhinna såväl l. som 2. basinten deutens 

åligganden och därjämte synnerligast vintertid, då basens ut

nyttjande kan förutsällas bliva mindre, utföra erforderl igt re

cognoseringsarbete för andra baser. 

* * 
* 
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Det kan kanske synas, som om jag i det föregående allt

för mycket uppehållit mig vid vissa detaljfrågor ay intenden

tursidan 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 fram

förda spekulationer nödvändigt, medan i fdga om exempel

vis 2. hasintendentens verksamhelsfält enbart riktlinj erna i 

myd(et grova drag behövt anges, enär dc grenar av marininten

den luren, denne är avsedd handhava, icke innebära någonting 

nytt ur inlendentursynpukt ulan äro i elt flertal reglemeten 

och för.eskrifler reglerade för åtskilliga andra, i fråga om ar

betsuppgifter liknande befallningar, vilka kunna och 1ncd för

del böra användas såsom mönster vid organiserandet av be

fattningen 2. basintendent. 
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Sjökrigsskolans nybyggnadsfråga. 

E tl lite t land l<an sälla n räkna med a ll upprä lla en för

svarsm ak t, som är kvantitativt överlägsen en eventuell angri

pares. För v:\rt laud<; vidkommande är dclla i varje fall ut~

slutel. D ii rem o t l i g ger en kvaliLat i v överl ägsenhet för Y ar del 

i dc fl esta [all inom riid.hilll såväl på det personella som p.t det 

tekniska området. F6r alt en sådan överlägsenhet skall kunna 

u ppnås är det emellertid ofrånkomli gt all båda de nämnda om

rådena lillgodoscs och - enligt vad all krigserfarenhel u lvisar 

- i främsta rummet del personella. 

Värdet av en försvarsmakt k an i själva verket i stor ut

s träckning mätas efter värdet av dess befälskår. Befälsk~tren s 

skicklighet, framålanda och moraliska h all är normgivan de för 

alll det ÖH iga: organisation och ledning, personalens utbildning 

och s lrid sdnglighct, materielens beskaHenhet och användning. 

Del är för visso av denna anledning som i länder med effektiv 

försvarsmakt inga ekonomiska uppoffringar anses yar,' för 

stora, då det gäller alt tillgodose de n1ililära skolornas Jwhov. 

Av alldeles särskild betydelse i del ta sammanhan~ äro 

krigsskoloma ft' :1 n vi lka officerskårerna r ekryteras. Va q e år

gång nyu lnimnda officerare inverkar undan fö r undan pa ut

bildning och fostr an av de värnplikti ga och r ekryterna, av un ~ 

derbefälet och befi lel, och sedermera i ledande befattn in p H P3 

alla försYarets verJ.;:samh elsområden. Denna inverkan 11 ,>ph ör 

först vid avsked eller pensionsålderns inträdande flera lintal ål' 
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framal i tiden och har större räckvidd ju högre befattn inga:· 

som beklädas. 
Dc marina officerskårernas källflöde är sjökrigsskolan, De 

kunskaper och färdigheter samt den moraliska påverkan, son
1 

bibringas aspiranler och kadetter i sjökrigsskolan, bilda ett u11 _ 

derlag på vilket de smn officerare skola bygga vidare. Den o111 _ 

givning och den atmosfär i vilken kadetterna uppfostras giver 

dem den utgångsriktning i vilken de sedermera i allmiinhct 

kunna beräknas fortsätta. Är omgivningen och övningsmate

rielen otidsenlig och arbetsmetoderna föråldrade, kommn ka

detten a lt börja sin bana på ett plan, som icke står i höjd med 

vad den moderna tiden kräver. Hans blick skyms för ck möj

ligheter modern teknik erbjuder och hans aptit på rationalise

ring och effektivite t kan icke s tinmleras. Risk föreliggPr att 

han i förh :'dlandc till den moderna ticlen blir en bakåtslriiYare 

och icke kan bibringas den entusiasm för uppgiften, som måste 

vara grundvalen för del initiativ och den framåtanda, som 

m ftste kräva_s av en krigsofficer. 

En viktig förutsättning för alt kunna skapa och vidmakl

hålla en l<rigsduglig marin är därför alt sjökrjgsskolan icke 

blott förfogar över alla de personelia och materiella rc <.; urscr, 

som erfordras för bedrivande av en tidsenlig och omso rgsfull 

utbildning och fostran av aspiranler och kadetter, ulan även 

över tillräckligt utrymme för alt den hastigt fortgående ut

vecklingens krav kontinuerligt skola tillgodoses. Det nyord

ningsarbelc, som under senare år bedrivits vid vltr sjökrigs

skola, har nu förts fram till eu punkt, där bristande ulr; mmeu 

och utvecklingsmöjligheter sälta ell obeYeldigt stopp för \idarc 

ulver];:ling till tidsenl ighet och effektivitet. Det är därföt nöd

viindigt ; Lt sjökrigsskolans lokalfråga bringas till omp,lelb~r 

lösning. Eftersom denna fråga är en hela marinens angela

genhel och dess lösning kräver enh älligt stöd och medyctlan 

av såväl myndigheter som elen allmänna opinionen, har del 

synts lämpligt att här lämna en orientering om frågans för

historia och nuvarande läge. 
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Ven 19 mars 1908 - alltså för 32 år sedan - avgavs ell 

betänkande angående organisation av sjökrigsskolan av en ligt 

11ådi gt beslut den 28 september 1906 lilll;:allacle sakkunniga 

(Gustav Dyrsscn, Henry Lindberg, Alfred Nordfelt , Adolf Jo. 

]lanson, L. Th. Hasselgren, Dirger Majström), vilket ifråga om 

organisation, antagning och utbildning utgör stommen till den 

~innu gällande ordningen vid sjökrigsskolan. De sakkunnigD 

]Jehancllade även elen med organisationen nära sammanhäng

ande lokalfragan. I delta märkliga betänkande, som tyvärr 

tycks ha falli t i glömsl;:a, får man en Idar bild av sjökrigsskole

frågans förhistoria och läge fram till den d~\varancle tiden, var

för n[Jgra utdrag ur belänkandet Mergivas hiir nedan: 

»En läroanstall för utbildning av beEil Yicl flottan upp

r~iltades för första gtmgen något efter midlen av ader tonde 

{n·h undradeL 

Dc, som L i ll kadetter an loges, borde vara 

minst 12 år gamla och hafva vissa förberedande kunskaper. 

Hvarje kade tt skulle vid inträdet deponera 100 daler silf

vermyl!t till anskaffande al böcker och instrument, men 

efter sitt antagande {llnj n la fri mat, boningsrum, ljus, vär

me, säng- och g:l.ngkläder, beväpning, skrifmaler iel, böcker, 

uppassning och läkemedel. Anstallen anförlroddes åt ami-

raliletsJ,ollegiets vi\rd och stiilldes uneler dess presidents 

särsl{ilda tillsyn, men niirmaste befälet uppdrogs åt en 

kommendörkapten, som skull e spisa tillsammans med ka

detterna, ya_],a öh-er deras uppförande och tillse, all de till 

godonjöte si n beklädnad och sitt underhMI samt att deras 

li1rare fullgjorde sin plikt. - - - - - - - -

Sedermera !Jlcf, i j anuari 1770, unelerskolan indragen 

G ch kadetternas an tal minskad t till 50, men förändringen 

verkade icke fördelaktigt: elevernas antal minskades mer 

och mer, och d<'t {n· 1790 det hus, som för kaelettskolan var 

uppltltet, förstöreles af en eldsvåda, upphörde 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 skolans 

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 uppriiL

tandel af en särskild ~jökrigsskola, hvilkcl ock skedde rn· 
18G7. 

öfre avdelningens sjö•kadclter 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 sjökrJgssko

Jan, 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 rc

sullcrade i den nuvarande sjökrigsskolcbyggnadcn a 

Skeppsholrnen, färdig i augusui 1878. 

' 1.SG7 :\1cd smärre ändringar beslår alltså ännu den ar 
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 -jöför

S\"arels kraf saml har säkerligen mer än något anu·tl bl

dragit till sjöförsYarels p fll1y llfödclse och utveckling. 

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 undandragr:J 

hemmens ur allm än uppfos tringssynpunkt sym1crli' '1 1 ]Je 
. f d l d o J f , .. . . ' JllCcl Lydclsdulla 111 !ytan c oc 1 un er m·a la a noJ•a s1., 
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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 tillström

ningen af inträdessökande från landsarlen är jämförelse

vis 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 för

slaget 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 un

dervisning 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 sko

lan icke längre bör ordnas endast såsom en dagskola, uLan 

att det blir nödvändigt alt anordna etl fullständigt sjö
miliLLirt utbildnings.etahlissemen l, molsvarande för flollan 

hvad krigsskolan å Karlberg är för hären. 
Af den hisloriska öfvcrblick öfver officersutbildningen, 

som af sakkunniga lämnals, framgår, aU sjökadellema, 
först n~'lgon Lid eller det sjöb·igsskol a n skildes från Kar] .. 

b erg, upphörde alt bo i skolan. 

H vad dc tY{t högsta klasserna beträffar, skulle del sä 

kcrligen varil både önskvärt och nylligl, icke endast ur di 

ciplinär ::.ynpunkl ulan ock för studiern as m era ostörda 

hedrihande, 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 fåtal kadetter i skolans l1llYarande 
lokal tidtals förekommit, då kadettkårens nunwrii r var 
mindre, men denna inlogering var, enligt hvad sakkunniga 
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 un
der vintrarna befälets befallning med kadetterna i hu fvud
sak inskränkt sig Lill undervisningsLiden 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 sakkunnig.1 icke 
underlåta aU erinra däl'Om, alt skolans befäl i en slad af 
Slackholms storlek icke kan effektivt kontrollera, all dc ut
färdade föreskrifterna efterlevas. Härigenom utsii.llas ka
detterna, isynnerhet dc, som icke ~i.ro direkt under föräld
rarnas tillsyn, för frestelsen att öfvcrträda bestämiW'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 
. o 1 d . ·i t före-Lin s ~1som öfvervakande mynd1ghet, har sa c es >aJ o 

nadt med ganska allvarsamma olägenheter i afs(~i·nde pa 
den diciplinära utbildningen, om det ock från allm:·ln upp
fostrinassvnpunkl 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 nmgs lll-

. - ·· · t ·· d f tO"'l'l en1e och däraf följande mm~kad numerar, m ra er ra::. 
lertid i ell nvll skede. 

J :=tfse-
Kadcllcrnas antagningsålder blir sådan, att del 
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ende på lcfnadsåldern icke längre bör finnas betänkligheter 
mot att låta dem få sin hoslad i skolan. Den kortare ut
bildningstiden 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 ka
detterna, 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 ulhUd
ning. Däremot kunna chef och kadettofficerare, därest 
kadellerna bo i sladen, endast helt ringa inverka på dem 
och icke heller kontrollera, i hvad mån kadellernas person
liga lefnadssätt utvecklar sig i sådan 11iktning, att kadet
terna blifva lämpliga för att framdeles göra tjänst såsom 
officerare och därvid verka såsom föredöme för under ly
dan 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 billgodo
göras för studierna, om kadetterna få sin bostad i skolan, 
än om de bo i staden, där användandet av deras f11iLid en
dast i ringa mån kan kontrolleras. 

studiet af de tekniska ämnena fordrar därjämte, att 
åskådningsmateriel, modeller, planscher m. m. finnas till
gängliga, hvarför nänmda studium underlätlas därigenom 
a l L kadetterna bo i skolan. 

För alt den för tjänsten så vihiga samhörighetskänslan 
skall kunna danas och för framtiden bestå, torde det ocl< 

T idskrift i Sjöväsendet. 39 
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vara nödvändigt, att kadetterna lära känna lwarandta 

grundligt under utbildningsLiden. Det fin.ns emellertid. icke 

förutsättningar för att ens kadetterna. r en och :-anu113 

kurs lära väl känna hvarandra, om de icke bo tillsammans 

i land. Tv det är alldeles klart, att genom uppdelning på 

parallellkl~sser och skiljande på olika k~detlfarly g. kade t

ter i en och och samma lmrs kunna bhfva ganska friim

mande för hvarandra. 
Kustartillerikadetterna finna i allmänhet endast vid 

skolan i land tillfälle att sli fta bekantsl\!ap och viiusl<ap 

med jämnåriga sjökadetter. Att sådan pePsonlig beröring 

under uppväxtåldern är af yHersla vikt för etl inLiml sam

arbete mellan de båda v,iktiga grenar, av vilka sj Mörsvaret 

är sammansatt, lärer emellertid vara fullt påtagLi gt. 

Af de skäl, som här ofvan blivit aaförda, anse sig sak

kunniga på det lifligaste böra förorda, alt för sjökrif,\SSko

lans elever bostad beredes i skolan. 

Fo-rtf-arande liksom hittills kan man förvänta rekryte

ring till sjökrigsskolan från olika delar ,af landet,. oc~1 det 

har i det föregående p~tvisats, att den nya mganlsalJ.onen 

skulle O"Öra det lättare för i landsorten bosalla ynglmgar 

att ska~fa sig tillfälle att genomgå sjökrigsskolan. O iv~an 
måste emellertid likställa alla kadetterna i afseende pa m

kvartering, och detla torde lätlast ske genom all förlägga 

etablissementet utanför SLockholm. Ty, om detsamma for

lägges till själfva staden, skulle ett begränsande a\' J\adet~ 

ternas frihet att vistas utom etablissementel k omma a 
f · l · Stocl<-

kännas påkostande för dem, som ha va sma 1em 1 
' 

holrr1 F örläO"g·es eLablissemenlet Lill plats ulanför Stocl'
. ~ . . · dar 

holm vinnes des<;ulom den fördelen, aU kadeLtema 1 

. .. . . . . . · . fri tider 
omO"Jfvande terrang kunna n.Jula rel-reaLwn p.t . 

~ .. f.. . . . d f ·cs telsei. 
under arbetsdagarna ulan att uLsaltas 01 sta ens 1 · rt 

l · l f" l" · h nore ]Jo 
Elablissemenlel bör doc ( rc (C or aggas < :-> • ,L 

fl·l'.r1 hufvudstaden än all lärare lätt kunna koJll r:t dJ.lll 
,, ' l l·LJg. 

för aU ~.O"ifva lektioner. Det torde ock få anses f ö rek a ' . 
'J 

s:J.sonJ 
att kadetterna kunna tillbringa permissionsdagar 
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sön- och helgdagar - i hufvudstaden för a tt komma i åt

njutande af de tillfällen till allmänbildning, som därstädes 

erbjudas. 

Det torde vara av viM a:tt klargöra, huruvida det vore 

önskvärdl och lämpligt a tt förlägga sjökrigsskolan inom 

området f6r flottans s tation, om den nu i Slockholm för

lagda s ta tionen flyttas. 

. Erfarenhelen från den Lid sjökrigsskolan vanit förlagd 

t1ll Ske~psholmen lär, a tt sjökrigsskolan i afseende på 

gymnas l1k- och exercislol"al ej varit väl Lillgodosedd genom 

anvandande af flottans exercishus. Delta har nämliaen 
• o 

t> 

vant o sa _upp laget af sjömanskåren, att vissa olägenheteiC 

u?pstutt for kadetterna, bes tående däruli, atl sjökrigsskolan 

e~. k~nnal få lämpliga öfningsLider, dels däruli, all de hy

gren~ska krafven på dammfrihet och ren luft under gy 1~1-
nasllklnnmarna betänl..J igt fått slå tillbaka. 

De rön, som gjorts på grund af gemensamhe ten i afse

ende pa gymnastik- och exercislokal, tala således icke för 

skolans förläggande till stationens omr[Jde för ernående af 

delta mM. 

Några :andra gemensamma lokaler för sjökrigsskolan 

och flottans slation torde icke ifr~1gaJwmma, hvarför ur 

~enna synpunkt en förl~i.ggning af sjökrigsskolan inom sla

lr.onens omrc\de icke skulle innebära någon ekonomisk' 

for del. 

Fö,r studiernas bedrivande är till O"ånO" till fartvO" som 
• l ' d . t> t> Jt> 

~Is 'a nmgsmaleriel ej behöflig, emedan malerielhinnc-

d?me.n skall förvär-tvas under öfningama Lill sjöss, lwar

f~re J~],e hc~ler denna synpunl\t talar för skolans förlägg

mng Llll sta lJonens område. 

För att l"adeltema under friliderna på arbetsdagarna 

skola lmn~1a få tillfälle till stärkande kmppsöfn ingm· i fria 

h~flcn, .~rfordras, 'a ll ett rymligt, obebyggt område kring 

skolan ar for delta andarnål tillgängligt. Men äfyen om en 

sådan lerräng kunde reserveras åt skolan vid nyanläggnin{)" 

af flottans station, torde densamma icke hafva ulsil<t al~ 



632-

bliha ober6rd af de haf på öl.;adL u trymme för st al! 1nc1 1S 
behof, 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 när
varon af talrik personal lä ll kan g,ifva anledning till s lö

rande infly tande. 
Då skolan icke behMver h afva något gemensam! med 

sta ti onen, förekommes ock hvarje inveckling af hchlsl'ör

hållandel mellan stationens högs,La myndighet och sj ( kri gs
skolans chef, om skolan förfogar öJver ege t omrad e 

sakkunniga hålla af ofvannänmda skäl före, all sjö

krigsskolan 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 · .ak
kunniga, alt fdgan om ny lokal för sjökrigsskolan, l1\ li ken 

fråga är _af betydligt m:ind re omfattning och obcroeJJde af 

s trategiska spörsmål, bör lösas för sig. 
sakkunni ga få ock hänvisa till sina uppgifter r iir:mdc 

utländska sjökri gsskoleelablissemen l (bil. 3) dels i afs,·' nde 
på del allmänt förekonm1U~ndc hruket alt. låta kadt•l !l rna 
bo i skolan, dels i afseende på det forhållande 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 i

v,orno, i Fören ta staterna till AnnapoEs, i J apan ti ll L aji
ma, och i Tyskland skall skolan inom närmaste .\1 11 11 Lid 
flyltas till lVIiirwik. Ingen av dessa orter äl' ör,logs. l tl ion. 

Att den nuvarande sjökrigssl.:;olelokalen skulle \Jli fva 
för silt förra bruk obehöfli g, om skolan flyttals utan för : La
elen hafva sakkunniga icke fö,rbisett, men anse iäe, a l~ 
s talen därpå skulle lida förlus t. Om flottans sta tion 

1 

Slackholm kvarblifver på s in gamla plarts, kan skohns lo-
för 

kal nämligen omedelbart komma till nytta an ti n."e 1 

s ta tionens 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 li

d.: 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 hafva 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 förslagsrit
nmgar a.ch lw~lnadsberäkning m. m. ~Ien då erforderliga 
medel for anli tande af tekniskt bi träde i dessa afseenelen 
icke ställts till sakkunnigas förfogande, 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. sjöför
svarsdepartementet anmodats alt uppgöra förslacr till stad
gar för skolan under för utsättning, all skolan icl~e kommer 
a tt erhålla ny lol;:al :::f den ar l, som ofvan förordats, hafva 
sakkunniga sökt utreda hvilka ändringar i och utvidgningar 
af den nuvarande lokalen skulle erfordras för a lt under
visningen i en enlig t saldumnigas förslag onJJorO'aniserad 
sjökrigsskola, där skulle kunna hcdrifvas. Res~llatet af 
denna undersökning kommer atl framläggas i heLänkan
elels senare del». 

.. I belänl;:andets andra del, som innefaltar ett fullständigt 
fo rslag till den omorgani sa ti on, som genomfördes är 1912, av
handlas också de konsekvenser, som organisationen ansåcrs böra 
1!1 df" . b e ora 1 avseende på lol.;alfrågan s ordnande, allt under för-
ntsätl . er . "l . l l 1111\J ::tv SJO ;:ngss .;o ans kvarslanna:nde å Sl<eppsholmen, 
Varom statsrådet givit direktiv. 
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Ur denna del av belänkandet förtjänar följande alergivas· 
>> I belänkande~s förra del h af va sakkunniga fön•nlat 

att för sjökrigsskolan anlägges ett nytt elablissement i 
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 sådant cta

blissement ej skulle komma till s tånd und:er den n~irmasle 
framliden, h afva sakkunniga sökt utreda, hvilka ändringar 

i den nuvarande lokalen skulle erfordras i och för dens:1m

mas forlsatla användning för skolans behof, och få h änned 

framlägga resultatet af denna undersökning. 

För att kunna använda lokalen enligt fö,restående för

slag hora följande ~1tgärder vidtagas: 
l. Centraluppvärmning och kontinuerlig ventilation 

anordnas efter de för skollokaler numera tillämJ ade 

grunder. >> 
(An m. Centraluppvärmning blev införd förs t 29 år senare.) 

>>2. Tegelvägg uppsättes mellan rummen l och :~. 
3. Rummet nr 3 förses med vattenledning och vatten .. 

aflopp. 
4. Rummen nr 9 och 10 inredas till fysiskt auditori-

um 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 

för modeller . 
8. Vattenklosetter anordnas på vinden. >> 

( Anm. De å vinden befintliga torvs tröklosetterna aYI igs

nades först 29 år senare, då va ttenMosetter inrättades.) 
>> 9. Urinoir anordnas på vinden och nedre botten .>> 

(An m. U Lfördes endast på nedre b oH en.) 
>> 10. Samtliga rum, trappor och förstugor repareras ocb 

m ålas; nytt 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 samnlal1-

slagna, avsågs plats för högst 20 kadetter. Till jämförelse 1<-an 
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såsom exempel nämnas, alt nu - 32 år senare - plats mas te 

beredas i 
run1 13 för 14 elever 

14 19 • )) 
, )) 

)) 15 )) 19 )) 

)) 16 )) 20 )) 

)) 17 )) 19 )) 

» 18 )) 19 )) 

)) 19 )) 22 )) 

Befälspersonalens och lärarpersonalens toileltrum äro lUt

mera tjänsterum för kadetlofficcrare, chefens mollagni ngsrum 

är tjänsterum för adjutanten elc .. ... ). 
»> nuvarande sjökrigsslwla hafva tvenne smärre m m 

(n:r 3 och 4) jämte kök användls till mässlokal, där kade t
ter, som bott synne,rligen långt från skolan eller h afl öf
ningar under frukos,tuppehållet, i den mån det knappa u t
rymmet 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·tämdhet före, alt 
med de växande afståndcn inom Slockholm med omgif
vande villasamhtillen det blir allt nödväntligare, all kade l·· 
terna, för aU undervisning och öfningar skola kunna för
läggas till den ljusa delen af dagen, icke lämna Skepps
liolmen 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 frukostmål· 

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 på lmdellcrna un
der fritiderna, som varit elt af de mål, sakkunniga cfler·· 
sträfvat genom sill förslag om anläggande af elt n y ll, själf

ständigt sjökrigsskolcetablissement. 
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Saklmnniga anse sålunda af bchofvet påkalladt, att en 
m ässlokal anordnas för kadetterna. >> 
(An m. Någon särskild mässlokal blcf aldrig byggd utan 

alltfort användes rum nr 3 och 4 i skolans bot tenvåning fö.r in 
tagande 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 lm
detter inlaga lunthmil i sjömanskårens matinrätlning.) 

>> Den nuvarande sjökrigsskolans gymnastik- och va
penövningar 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 va
penföring, har det ej kunnat undvil;:as, alt exercisskolam; 
Ö>fningar pi:tg:Ht till Liden omcclelbarl före kadeLLonuus gym
nastiklektioner, hvarigcnom lokalen blifvil så dammfylld. 
att densamma i hygieniskt afseende kunnal anses alldeles 
otillfredsställande, och gymnastiklärarna hafva på grund 
häraf till och med ifrågasatt, om gynmasliklektionerna va
rit Lill verklig nvlla för kadetternas fysiska utbildning. 

Duschrum och lämpligt omklädningsrum saknas i den 
nuvarande lokalen, hvilken brist är dcslo mera hälsovftd
l! g, som sjökrigsskolans verksamhet i land är förlagd till 
den kalla~·c årstiden. >> 
(Anm. Duschrum har numera tillkommil i exercishusel). 

»I betraktande af dc slora anspr~d;: örlogstjänsten stäl
ler 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 ut
veckling. Dessutom synes det saldmnniga, alt de s.tatens 
skolor, som äTo speciellt afsedda för utbildningen af offi
cersaspiranter, om möjligt borde vara föregångs.skolor i af
seende på tillämpningen af vårt öfvcr hela världen er
kända nationella gymnastiksystem. 
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sakkunniga anse sålunda oundgängligen nödvändigt, 
a lt för sjökrigsskolan bygges en särskild gymnasllk- läkt
lokal, anordnad på fullt tidsenligt sätt.» 
( An'm. Särskild gymnastiklokal har icke tillko:mmil). 

>>För närvarande finnes å Skeppsholmen ttllfrerlss täl
lande plats för h andvapensexercis, men om f~oUa t:s ~la
ti an flyttas och Skeppsholmen icke längre upplates al flo t
lan 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 sakkunniga 

kunna tillsvidare liksom hittills beredas å fl.oLians Yarf. 
Efter de grunder, som ofvan framhållits, h afva sak

kmmiga l å lit uppgö,ra kostnadsber:äkningar (bil. l ) och rit-

ningar 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 ingenjördeparte

m entet vid flottans varf i Stockholm, sluta å lmonor 21:2,300. 
Till denna summH bör läggas ett beräknat belopp af i rundl 
tal 15,000 luonor, afsedt för anskaffande af undervisnings
n1ateriel för del fysiska laborator iet samt modeller oeh 

inventarier n1. n1. 
På grund af nuvarande 1skollokalens byggnadssä ll låter 

del sig icke göra all för rimlig kostnad införa ett fu llt mo-
.. · 1 t"l t ·· ste111 D1t sakkun-dern t uppvarmnmgs- o c 1 ven 1 a wnssy . < • , 

ni o a icke finna det i kos tnadsberäkningarna föresl agna s) 

<;l:met beräknadt till en· lwslnad af 20.000 krono r, varn 
. , . . . . skaS 

tillfvlles, anse sakkunm ga, aU slu tsumman kan nun 
med detta belopp eller till 222.300 kronor. . _ 

d f .. ·· d · och tJll För aU inskränka kostna en or oman nng f 
l) v<><>nad af nuvarande SJ. ökrigsskola hafva sakkunniga a -

. bo · · · 65-
slålt ifrån aU föreslå tillbyggnad för extra undcn'J ~ 111 11 " 
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salar, hvilka sakkunniga emeller tid ofvan framhållit såsom 
önskvärda. 

sakkunniga hafva således endast föreslagit sådana å t
gärder, 90m anset ts mest trängande, och tillå ta sig i detta 
afseende, i och för jämförelse, hänvisa till de i åtskilliga 
afseenden betydligt stä<rre fordringar, hvilka ställas på lo
kaler, som nybyggas för de allmänna läroverken. 

Slutligcn hålLa sakkunniga före a lt de föreslagna ål
gärderna 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 skolans första kurs i land skulle taga sm 
början.» 

Så långt 1906 års sakkunniga. 
Mer än tre årtionden hava födlutit sedan det ovan refere

rade betänkande t l(om till, men den däri avhandla de lokalfd
gan h ar för sjökrigsslw1an samma aktualitet. 

I 1930 års försvarskommissions betänkande år 1935 rälmade 
man alltjämt med enda·st omkring 60 kadetter vid skolan, men 
föreslog ingenting i avseende på organisa ti.onsändring eller ny
byggnad. Ett uttalande gjordes dock a lt frågan om sjökr igs
skolans omvandling till internatskola borde utredas. F öJ:svars
kommiss,ionen tänkte sig emellertid, aU sjökrigssl\Jolan skulle 
kvarligga på Skeppsholmen, om flottstationen skulle förflyttas. 
I proposition nr 225 till 1936 år s riksdag anför deparLements
rhefen »a tt spörsmålet om utbildning av manskapet tillhörande 
linderbefäl till officerare skall göms till föremål föll" särskild 
litredning och all i samband därmed frågan om sjökrigsskolans 
0illvandling 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 be
Slänunelser för rekrytering av försvarsväsendets offi.ceskårer 
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m. m .» , den s. k. österströmska utredningen, uttalas d<,t:k. att 

»här förtjänar emellertid understrykas beh_o~et ~v att sj ukrigs

skolans 1okalbehov tillgodoses snarast möjligt for at~ eleYerna 

vid skolan må kunna beredas inkvartering i natura: 1 l \l3G års 

försvarsbeslut har förutsatts, att denna fråga skall snar.ts l lö. 

S:lS». I den år 1939 verkställd::t fullständiga utrednin~en av 

spör<;målet om utbildning av ma111skapet til~hörandc m:d< rbefä 1 

till officerare, de s. k rekryteringssakkunmgas utrcdm n:.(, om, 

··. ·· e1 51·0··
1 • 1·1· erssl·ohns behov av nylt etab1issem ' n l så-

nalru'.es av 1 . ' L~ ;:,· '· • • 

:--om ett önskemäl, men m era blev det inte h eller den g~m gen. 

I samband med det försl ag till fullständig umorgalll sa liort 

av sjökrigsskolan såsom en central utbil~ni1~gsansl~ll f<::· ma. 

rinens aspiranter och lmdetler, som färd1gstalldes ar ~9.,8 och 

numera är fullständigt genomfört, ingav chefen för marm en den 

10 juni 1938 till Konungen ett i sjökrigs~l"olan utar~cla l preli

minärt förslag till ny ll sjökrigsskoleelabhssement.. Ehm 11 ~he. 

fens för marinen hemställan endast utmynnade 1 en hegaran 

om frå erans utredande genom försorg av KMF och byg~nads

slyrelse:1, lämnade förslaget ulan bifall, sedan KMF t i~ ls lyrk t 
detsamma med det förbeh ållet, att frågan om platsen l or den 

nya örlMsstationen i Stockholm först skulle avgöras. Serlan 

emellertid frågan om örlogsstationen åny,o gått i bakb.;;, har 

av K~F in!:!ivit<; ytterligare framställningar om ulrcdnlllg av 

fr:\gan, alla ~med samma negativ resultat. Den senas te ~ram 

<;tällningen i ärendet, som ännu icke behandlats a Y h ur~l. 

Maj :t har av KMF ingivils i samband med årets s. k an-( u~l l

skrivclse i anslutning till en skrivelse från BAO angående or-

loersstationens i Stockholm lokalfrågor. . . 

"' ,r·l· . ~ ,__ d . e sl l'l Yelse 
S lutlieren har Riksdagens J\1~1 JLiconwu sman l n · ~ 

" · r··ll . l·al-
till Konuneren av den 7 juni 1940 angående dc bnst a 1ga ·. ' . " 

:::> • •• • • f'l]andv 
förhållanden.'l å örlogsvarvet 1 Stockholm aven g)Ol t o 

uttalande beträffande sjökrigsskolan: . . 

h o 1'1 d '' t • .. ]· rJ<fS-
»Stora utrymmen skulle kunna er a as ares SJ O' " 

skolan Hy ttades till annan lokal. Ä ven från skolans egen sy1:1~ . ··rl. l ,, r ti 
punkt är det av s lörsta v1kt att en for · yLtnmg wmm I·aJ1 

t o d l'.nligt vad J·ag från ansvariga myndigheter erfant ' 
san. ~ ~ 
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den för sjöförsvarels effektivitet så helydelsefulb kadettut

bildningen icke bedrivas p{t elt effektivt sätt i de nuvarande 

otidsenliga lokalerna, som ej heller medge kadetternas inka

sernering.» 

Såd::m är i stora drag lokalfr~tgans Emga och ganska be

klämmande historia. För att överhuvudlaget kunna möla de 

genom nyorganisalionen väsentligt ökacle kraven p[t utrymme 

för det s tigande antalet elever, har del varit nödvändigt att taga 

i anspråk lokaler i Umga Raden l och f. d. kasernhofälhava:re

boställel samt a ll utbygga vindsvån ingen. Den inträdda för

svarsberedskapen och därav följande krav på större elevantal 

har ytterligare komplicerat s,ilualionen. Fö~· aU rätt kunna 

bedöma nuläget lämnas här nedan en kort översikt av den nu

varande verksamhetens omfallning. 

sjökrigsskolans verksamhel i land under vinterhalvåret, 

innefattas numera i begreppet sjökrigsskolans kadettskola och 

är alltjämt förlagd till Skeppsholmen i SLockholm. 

Antalet elever i kadettskolan kanuner under läsåret 19·10 

--41 lidvis att uppg~t till omkring 190, fördelade på 10 lmrser 

vamv 3 kurser i parallellavdelningar. 

För niirvarande bedrives vcrksamheLen vid kadcltsl~olan i 

eller vid följande lokaler och anläggningar: 

sJökri.tJssl:o leuyggnaden, som efter senas te ändr ingsarbeten 

innefattar förutom expeditionslokaler m. m. , biblio-teksrum och 

ordersal, tretton lektionsrum, varav tv ~\ äro synnerligen små , 

1vå lärosalar för nasigali ons-, resp. eleklrolcknikundervisning, 

ett signaleringsöYningsrum och ett rum för telmisk åskådnings

ltlaterit>l; 

tv~t rum i Långa Radcn l jämte några bodar och källarut

rymmen, vilka användas till uppbörds.rum; 

förulvarande kasernbefälhavareboställe t, vilket användes 

~äs,om kade ttmäss; 

ell logement i kasern II avsett för 36 resenkadctter; 
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sjömanskårens gymnastiksal, vilken disponeras under 2 

timmar per dag med undantag för onsdagar och l6rdagar sann 

under e tt par kvällstimmar tre dagar i veckan; 

sjömanskårens riklövningsbatteri och pistolskjutllJi ngsbana 

vissa tider under veckan; 

Kaknäsorru·ådet med skjutbanor (avstånd fr[m KSS 4-5 

Jan.) i a llmänhet lördagseftermiddagar och söndagsförmidda

gar; 

J ärvafället med skjutbanor (avs,tånd från KSS 10- 15 km.) 

v>id vissa tillfällen; 

östermalms idrottsplats (avsHmd från KSS 2,5 km.) för 

allmän idrott; 

Sportpalatsels simhall (avstånd fl·ån KSS 4 lnn.) för sim

övnin gar; 

Ladugårdsgärde (avstånd från KSS omkr. 2,5 km.) för ut

bildn ing av resenkadelter i kustartilleriets r eserv vid lv-pjäser. 

För all medhinna övn1ngar å de avlägset belägna ö~vnings

platserna m ås te transporter med förhyrda bussar och bilar an

litas enär skolan salmar egen fordonspark 

Det ligger i sakens natur, att kadettskolans verksamhet nu 

än mindre än Jör 30 ~u· secian kan bedrivas på ett tilliredsstäl

lande sätt under angivna förutsättningar med otilh·,äckliga ut

rymmen å Skeppsholmen och avlägset belägna övningsplatser. 

Det sagda gäller den del av utbildningen vid Kungl. Sjö

krigsskolan, som är förlagd till l'adettskolan å Skcppsholmcn i 

Stod:holm. Men till sjökrigsskolan hör även aspiratulbild

ningen, vilken i land hedrives i aspira nlskolan, omfattande 

första utbildn ingen av aspiranter å sjöofficers-, marinintendents

och mariningenjörslinjerna samt å reservofficerslinjerna, flol

lan och reservin tenden tsLinjen. Elevantalet i denna aspitrant

~kola (förutvarande "rekry lkursen>>) höll sig förr i tiden till 

Omkrin g 20 it 30, Yissa år något mindre, Yissa år n ågo t stön·e, 

:tnen uppg ir k ft r 19-10, d{t den nya organisa tionen bli vi t fullt ge

nomförd till ontkring 100. 

Förläggning av denna skola gick förr i tiden alt ordna ge-

11om all skeppsgossekasernen i Karlskrona alltid kunde stå till 
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förfogande under sommarmån aderna, då skeppsg~ssa~·n a . voro 

till sjöss rDed sina fartyg. J'\ umera då skeppsgossen:sl1 lu l10nen 

upphört och kasernen tagils i br uk för y rkeskom.pa::~e~·n a, :·ilka 

belä<rc>a densamma under h ela årel, h ar denna forl aggll! ngs

möj~~het upphört. Härtill kommer,. al l föriii ~gni~1gon som så. 

dan är yllerligl omodern och olämpltg. ur ulbJ~dnmgs.synpu~lk l , 

.. 'd lts la ls och idroltsterrän o ltksom L1llrackhgl skJut-
enar 1 ro p c • o ·· . .. ~ 

l l Ocll exer·c1'spbls fö,r h andvapens lJ anslen S<lknas 
Janen r vn1n1e , . . 

\'isserli~·cn finnes ~1 örlogsvarve t tillgång till all malen el. so111 

sammal~h~incrcr mea utbildning i b ålt jä ns t och sjörnansskap, 

men det fö rhållandet, a L t tillg ~mgen till skeppsbåtar, ängslupar 

och molorbå lar m. 111 . är beroende av fartygsrushtingarna'i om-

f L t . o· g.. . :l t l asr)ir::mlkompaniels behov av sådan m a lcricl 
a 11llllo, 01, c 

. . 

icke med säkerhet kan tillgodoses. Fö rläggn m gen h ar VId 

n a o ra tillfällen ordna<ts i kuslariillerikasernen. SisHidne SC\111-

o l d 1 'lar1 fo"r··l a" agas till infanterikasernen i Karlskrona, 
n1a.r .;:un e s w ., . 

men huru länge detlakan äga rum. är oviss l och beror a\· k&-

sernernas framtida användning. 

Avsaknaden av permanent förläggning för aspiranlskola.n 

v~tllar även, all del arbete, som ena fu·e t nedlägges på org~m 

sation och anordningar för utbildningen i de flesta ~ a~l tcke 

kan tillgodoo·öras del följ ande året, varför någon höJ n mg av 

o , ·d· t n1\'ckel 
effektivileten är svår aH astadkomma samll tg som . 

kvalificerat arbe te nedlägges utan framlida nytta. .. ... 

Den naturliga lösningen av delta probient synes da r~ot 

vara, a lt aspirantskolan förlägges. Lill el l med al.~a e~·~onlie ~· l~~.~ 

resurser försett sjökrigsskoleelabllssemen l som. ar sph ~.>I S 

jande i allt som av:3er materiel och anordninga1: för .hedrt\'Ul~~~ 
av en effektiv utbildning. Aspiran tskolan bednves aven lll1 

en tidsperiod, d ~t 1-:adetlskolan icke p{tgår, varför den för k<lde.Lt-
. . .. .. l . l l ln vLLJas 

skolan avsedda förl äggningen r full ulstrac mmg (an r . 

a v aspiranterna. 

, ·. · Ji111 inår3 
Jnnebö·rden av del nu hos Kungl. MaJ.t v1lande pre d-

förslaget till ny ll sjökrigssk oleelablissenwnt framgår i }lu \'li 
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sak av följ ande utdrag ur chefens för sjökrigsskolan skrivelse 

ärendet: 

»Utrednin gen bygger på den i det föreslagna r egle

m en te! Jör sjökrigsskolan angivna nya organisalianen au 

skolan, därvid förläggning av såväl aspirant- som kadett

skola Lill del nya e tablissemente l är förutsedd. Utred

ningen h ar begränsats till en uppräkning av an talet erfor

d.erliga lokaler och anstaller av olika slag jämte dispone _ 

rmg av dessa anstalters utrymmen, behov av undervis

nings- och ~tsk~tdningsmaleriel o. dyl. De ritningar, som 

uppgjorts, avse endas t a lt klargöra del önskvärda samman

hangel i ulryuunesdisposHionen m. m. Vid utarbeLaudet 

har till ledning för dc gjorda k a lkylerna be träffande ut

rymmesbehov o. dyl. såväl inhemska som utländsk a sko

lor tj änat till ledning . Med dc mycket begränsade m edel 

över v.ilk.a jag förfogar är det m ig icke m.öjligt aLt föra ut 

redningen lä ngre, men synes det nu föreliggande materia let 

klarlägga fö refinlliga behov i olika avseenden och vara 

tillräckligt för att tj än a som underlag för en fu ll:ständig 

u tredning av frågan.» 

Prinei pr i tningarna lill plan för nytt sjökrigsskoleetablis

sement, vilka av utrymmesskäl ej kunnat bifogas denna ar

tikel, ä ro u larbelade p å grundval av följande fönrlsältningar: 

Det nya eleblisscmcntet skall vara beläget i huvudstaden 

utanför örlogsstationen men icke på Skeppsholmen och icke 

på större avs tånd från stadens centrum än att Iärare och viss 

befä lspersonal k an h aya hostad i huvudstaden. 

E tabli-ssemenlet sl<all avses fö,r kadelluthildning under vin

:erhalvårcl och aspirantutbildnin g under sommarhalvåret samt 

Jnrymma förläggning för eleverna och bosLäder för etablisse

lHentets p ersonal i den ulslräclming u tbildning m. m . och un

dervisning kräver. 

Möjligheter skola finnas att u lö>ka det beräknade ordinarie 

elevantalet. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 40 
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All teoretisk utbildning skall i stö-rsta möjliga utsträctning 

kunna bedrivas inom etablissemenlet med hjälp av egen ~tskåd-

nincrs- och undervisningsmateriel. . 

t>Praklisk utbildning såsom gymnastik, idrott, arlt lleri öy_ 

ningar, vissa handvapensskjulningar, b~tljänst 1:1. m. skall 

kunna bedrivas inom etahlissementets omrade eller 1 dess ome

delbara närhet samt med etaJJlissemenlets egen utrustning 

och materiel. 
Elablissementet skall medgiva ett effektivt utnyttj ande av 

utbt!dninnsLiden viikel förutsäLLer medern och rikhaltig u ndcr

visnin.gs~alericl samt 2lt elablissemenlet förfogar över •·gna 

transportmedel. . 
, Förutom de synpunkter p{~ nödvändtgheten a Y en Jtne-

delbar utrednincr av denna fraga, som jag hade ti llfäll~ 

framlägga i mi1~ V. P. M. till chefen för marinen av den 

6 december 1937 beträffande sjökrigsskolan och dess w rk

samhet, anhåller jag vö~·dsaml få hänvisa till >> B ctän/{an

dc angående omorganisation au sjökrigsskolan, del I. r~u

givet av · enligt Nådig t beslul cl,,;n 28 september 190() tdl

kallacle saklwnniaa", och underfeelmat den 19 mars 1908. 

I delta belänkan de finn::1.s anförda många beakla ns\ i1 rch 

synpunkter på behovet av en nybyggnad ~v sjökri gs ~-;l olan 

st1söm internatskola på annan plats än den nuvaran~e, 

vilka alltjämt ä10 tillämpliga. Vad beträffar platsen ~or 

det nya etablissementet utgår jag ifrån, aU en för!ly ltnmg 

av sjökrigsskolan Ir~tn Skeppsholmen under alla forh nllan

den måste komma till stånd. Alldeles oberoende a\ on: 

Skeppsholmen stannar i statens ägo eller icke, sal,_1_'as a 

Skcppsholmen de nödvändiga förutsättningarna :u~· att 

därslädes inrymma en ändamålsenlig ooh ur effekln tlc ts; 
·· · ·· rle a 

synpunkt tillfredsställande anlaggnmg. Aven om . _ 

Skeppsholmen nu be fin Lli,ga byggnader skulle lagas 1 an 
" d . · . · 1us - och 

spdk för sjökrigsskolans behov, maste mo ermseut -,· . 
·d · ' d f t·t · g all lz osl-

ombycrcrnadsarbelen v1 lagas 1 sa an om a nm 
• ::>o a tl 

naderna med sannolikhel skulle bliva betydande ul "ll ' 
.• • _ .o Den 

en tillfredsställande anlaggnmg skulle kunna ern,ts . 
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kuperade terrängen å Skeppsholmen skulle heller icke 

medgiva anläggning av erforderliga idrottsanordningar 

utan vidlyftiga och mycket kostsamma arbeten och i sam

band därmed förändringar i skeppsholmens utseende. 

Den ur l idsbesparande synpunkt erforderliga koncen

trationen av lokaler och avski lda omrf1dcn kan heller icke 

åstadkommas om nu befintl iga byggnader skulle tagas i 

anspråk Risk förefinnes även, all den nöd vän di era mo-
o 

derniscringcn helL uteblir - lil,som fall e t varit med ör-

logs<>tallonen under Hmg tid - och sjökrigsskolan får åt

nöja<> med lokaler och ::mslaltcr, som redan länge varit ut

dömda av dc marina myndigheterna. 

Dc stora avstånden från Skcppsholmen till skjulbanor 

och fri terräng v:'tlla ett ödslande med övningstiden, som 

(särskilt under vintermånaderna) är till synnerlig skada 

genom att den dagliga övnings liden blir för lång, även om 

busstransporter användas. 

För alt göra sjökrigsskoleanläggningcn fullt funktions

duglig måste den enligt min mening obetingat flyttas till 

sådcm plats inom stadens område, som möjliggrir ett rc!lio-

nellt orclnccncle av utbildningen. Områden, som synas kun

na ifrågakomma för ändamålet äro: 

l) Vid Biskopsudden (med Friesens park) å Djurgår-

den; 

2) Vid L1dingöbro värdshus ~~ norra Djudgården; 

3) Vid stranden nordost om Stor3. Skuggans skjul

bana. 

Samtliga des·S(l områden ligga vid segelbart vallen i 

förbindelse med ledn~Het i Stockholms skärgård. Della fu: 

en Yiklig förutsättning för aspirantskolans övningar i båt

tjänst och för kadettskohws vinteröynjngar Lill sjöss därest 

sådana konnna till sl ~\nd (l. ex. med anlitande av fartygs-· 

dep~tns fartyg). 

Samtliga lrc omr!'tdcn ligga i närheten av redan be

fintliga skjutlJatwr (platserna 2 och 3 i omedelbar närhel). 
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Samtliga områden, slutligen, ligga i parkterräng, som 
väl sannolikt kommer att få b ibehålla sin karaktär av park 
även om staden utvecklas ytterli gare. 

Platsen 3) är des <;utom belägen i närheten av Fiskar -
toqwts skidbacke och Stora Värtans för all slags segling 
(sommar som vinter) och rodd väl lämpade vatlen innan
för Lidingöbron. 

I avseende på kommunikationsmöjligheterna med sta
dens centrum är redan nu område l genom spårvägen lät
tare tillgängligt än Skepp<;holmen, och det lärer väl icke 
dröja länge förrän även områdena 2 och 3 hava motsva-
rande kommunikation er. I staden boende lärare kunna 
sålunda ulan större svårigheter än för närvarande sköta 
sin tj änst vid skolan. 

En inbördes värdesältning av de tre områdena giver 
ungefär likvärdighet mellan områdena l och 2, dock alt 
området 2 li gger närmare skjutbana. Området 3 har eimel·
lertid så många förctr~'tden, att det synes böra sättas i 
främs.ta rummet om kommunil~ationerna med stadens cent
rum kunna ordnas på tillfredsställande sät t. 

Med hänsyn till de t anförda synes mig önskvärt all 
först av allt få undersök t möjligheterna och marld\!ostna
derna för det föreslagna etabLissementels födäggande till 
enelem av de nu angivna platserna, då någon annan lämp
lig plats, som ligger tillräekligt n ära stadens centrum 
or.h s::.tmlidigt uppfyl ler övriga fordringar, :eke synes n1.ig 
vara möjlig uppleta. Därnäst bör uppdragas åt byggnads
styrelsen aLt rita och lwstnadsberäkna anläggn~ngen i vad 
avser behövliga byggn:1der samJ åt KMF att beräkna kost
luderna för anskaffning och uppsä ttning av den i utred
ningen angivna materielen. 

Den vikt och betydelse för h ela marinen -- officers
kårens rekry tering, aspiranters oeh l<adetters utbildning och 
beskaffenhet m. m. - som frågan om nybyggnad av mo
dern t sjökrigsskoleetablissement obes tridligen har, synes 
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mig kräva, a lt utredningen av denna fråga bedrives ll1ed 

all skyndsamhet - - - - - - - -- - - ~,, 

Den enda plats för ett ny tt sjökrigsskoleelablissemen L i 

Stockholm, som med h ii.nsyn till utbildningens krav och Jnöj

lighelen 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 för

ordats av chefen för marinen. Den tilltänkta .anläggnin .~ens 

ungefärliga utseende framgår av den modell av området, son1 

finnes i Kungl. Sjökrigsskolan och fotografiskt trlerglves här 

nedan. 
För Djurgårdsförvallningen horde det vara en ti llfr ·ds

ställelse att medverka till projektets genomförande då varl\en 

skönhets- eller andra värden skulle gå födorade för omr •det 

ifråga, och Slackholms star! skuEe tillföras ytterligare ett c ·nt

rum där militär och civil idrolts - , sky tle- och sjö~>porlunp:dom 

kunde sammanföras till ömsesidig bå tnad och t<ill försv'1rcls 

nytta. 

En av anledningarna till att sjökrigsskolans lokalfråga 

ännu icke fått n ågon lö,sning torde hava v:.u:it, att sfn•äl mari

nens myndigheter som kommilteer och ~i.ven stal smak terna 

själva förut icke kunna l undvika att sammankoppla frågan om 

örlogssrtationens förflyttning med frågan om ny lt etablissement 

för sjökrigs~.kolan. Redan 1906 års sakkunniga hava dock klar

lagt, att dessa frågor icke hava någonting gemensamt utn n 

måste lösas var för sig. Det må nu vara tillåte l hoppas, att 

tanken på Skeppsholmen såsom möjlig plats för ett Lids ' nligt 

sjökrigsskoleetablissement för all framtid måtte skrinläggas. 

En flyttning av Slackholms örlogsstation torde väl jusl nu 

bl. a. på grund av kostnadernas storleksordning vara mind re 

sannolik, åtminstone s[t länge krisen och dess efterverkningar 

äro för handen. A andra sidan kan väl knappast ordnanrle l av 

lokalfrågorna å Stockholms örlogss tation -längre sl' jutas :\t ~id~~1 · 

Flyttning av sjökrigsskolan är d~irför i sj älva verket en av fol-
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utsättningarna för alt en förbä ttrin g av örlogsstationens Jokal

förhftllanden skall hmna åyägahringas. De lokaler nL m., vilka 

11n disponeras av sjök rigsskolan, kom.ma i händelse av skolans 

flyUniJJ f( direkt ödogsslalionen tillgodo. Sjökrigsskolans ny

byggn adsfr~tga ~ir heller icke av sådan storleksordning, aH den 

]{an vara p{t någo t sätt avskräckande. Ur kostnadssynpunkL 

kan j ämförelse göras med t. ex. lwstnaderna för en ku s,lubå l. 

:Med hänsyn lill den centrala betydelse som sjökrigsskolans 

tidsenligsilet och kapacitet obestridligen har för marinens nu 

begynta utöl.::ning och effektivisering, ävensom med h änsyn till 

arbetslöshelens bek::i.mpande, borde nybyggnad av etl sjökrigs

skoleetah lisseinent vara ett första rangens arbetsobj ekt 

Erik Samuelson. 
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U p p gifter angående främmande 

(U F M n:r 11/40) 

. 
mariner 

hämtade ur fack- och clagspr·ess 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, översikter, 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, som 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 än

delserna ha pålagt Förenta Staterna ett sto rt an-svar. Omständig 

heter, som inte kunde kontmllera:.s från vårt land, ha framkailat de 

mest invecklade och tränganefie proble m, so.m nat i()n en n!igom;in 

etällts inför, och medan vår fönsta fönsvarslinje skydieliar land et långt 

från dE'l:'.s Jcuster, har n u särskild uppmärksamhet riktats på fl.ottan, 

cleas styrka och beredskap att möta ·otaliga olika s it uationer. 

En möjlig reorganisation av .sjöförsvaret i Atlanten har fram

kallat och påskyn.dat planen på den s. k. >> Två Ocean-flottan>>. Detta 

är att fö renkla väl kraftigt. R edan M:iinohenavtalet rikta.clre en fö r ·· 

~tärkt uppmärksamhet på vår .sjön~>akt i Atlant<en. Dert .srkulle taga 

Olånga år att bygga en flotta jämförlig med vår nuvarande Stilla 

havsflotta, ·och det skulle också tag a mån.ga år att byg1ga de nöd

Väneliga baserna på varje kust för två större flottor. Likväl är cliet 
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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. Yar~ 

.s jögränser nlåste skydtclas i varje hav, och dietta kräver tornlo<·knr, 

varv liksom ba,ser med depå.stationer 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 betydelsefulla clepåstationer, har gå t t med! på flo t1 l ör

slaget i fråga om baserna, nödvändiga för stkycldet av våra kuster och 

Panamakanalen. Detta var början till clet m ycket omtala•clle >>Sub

Committe Boarcl>>-förs.laget, som överlämnades till Kongressen den 

27 december 1938. I cl!etta föwrd<ad!es efter ingående unclens.öknitt~ ar 

antingen upprättandet eller utbyggarudet av 41 marirubaser, av v1l ka 

25 av.sågs för marinflyget, detta bety·delsefulla 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 kommitten 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 prak

tiskt taget vara ·omöjligt, 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,enhet, 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? Flo,t

tan intar en framskjuten plats i pJla dti.s·ku.sGtioO:Jer. Det är in.gen ii,• fH'

clrift att säga, a-tt så län.ge en flotts.tyrka äJr nöcl:väncl~g för ati be

vaka 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•tyres av Fö rnntn 

staterna, och vi veta att Guam kan försvaras. Men antingen Yl i ör

S':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 panamerikanslen 

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, 
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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 na

rare än att överdriva det verkliga förhållancl1et. 

. ~n sta rg .flotta för Förenta Staterna berättigas a•v "halvklot.s

pohtlkens teon om självförsvar. Avgörandena härvidlacr ä1,0 alltför 

S'tora for att utl.amnas åt slumpen. Vi ha inte råd at; · 1 . ' 
f' ·m · l'l.!Her a o et 
orsvar, ~om ov1 co~·lige~ behöv& och som innebär förmågan att möta 

och bema.stra alla 1tuatwner Tre framt1'c'a alte t' f ' F .. 
. . ' · ·'' rna 1 v ·1nn as. <or-

verkhgan.clet av vart och ett skaH bli avgörande för clte n aul:er.ikan.ok•
1 

fl o ttan'~ frP.mticl: ·- · 

1. En definitiv .och fullstäncliig seger för Enghmcl. 

:?.. En t~' ·>~-italiensk seger, som S1kulle mediföra brittiska Ilottan.s 

undergång tlll1ka med krav på beJ~ittningar eller ba,ser på västra 
halvrkLotet. 

3. Ett diplo~ati.skt fw;kverk, som resulterad a i ett fl'ed1sfördmo· 

~~m sy~tacle att triiförsäkra Tyskland' och Italien lancloområclen på Af~ 
n k:;s va•stlmo;t eller på västra halVlk1ote.t . 

I händelse av en slutgiltig Beger för ,E.nglaucl ]·an d t t . 
att Förentt! Staterna fö nå ·, . . . - ' '·' e_ an ag::~s, 
M . . r gon t l clJ blu den eruda be,skyctJclaren av 
. ·onroedoktnnen och alla "halvklotets >> förpHJ-teloet· NJ.. ·t 

tron e J-l . t · E .. '- ~ · ar Sl u a-

h 
nlfl '- a rna 1 t ' umpa, ar cl.et mycket sannolikt att den brittisl··1 

uvur oHan ol-all station · s· ' ' '-· 
tr . i· .. ''-' · · ' ' erms 1 lngapor•e. EnglarJcl har stora in-

tyessenrcrl ' Jarran öst_ern. De.sJS bas är färcltig, men det finn.:; inO'a far-
. g. J:On o·tkono-- 8>1nga1J0re ]' . .. "' 

!
J . J- b ". . ln]en ar nu av.stängd genom rlen J·a-
au:>-a •Ockupatronen a H · o • • 

s 'O ' • _ •V 0alll~~' pa Vll•kEIU Ö flygbase r J1U bygga.S. 
Pidlc_y Island, 2c.A)J mll fran sodrQ Filippinerna ir!"'å . ' . -l 

al:!språkc~ J aJ"n' . t·å . ."- ' .,., 1 uc Japansca 
kraft' t .. l· l ,_ "' 1n I ~g l Slam.s ek·o!l.omiJSka btre:-s f:är har 

1g o ca t. >>Fallet>> Tientsin ä· e f. o f" 
mat' r 1-

.. 1 n ra.mgang- or engel.sk dlipl.o-
. 1· tanclelste 2v en brittisl· · E 
att t · ," . ' ., .seger I ~ur·opa är clet en.cJtast loO'i,sk+ 

an a att ~.no-Jancl l·omm tt Bt "' · 
bl i . .. , ' ,o .... b ' '- ' .. e_r a; ' ' a elen "nya orcltnin gem> i Kina 
i t .Eorem <~l fo.' en urucl•crsoknmg, ,såvida en till.fr.eclisstäl·la.nde Iösnin ,o· 
n e l·an nås e .. f t' 1 A "' 
l 

'- l n nara Tam H,. merika är mycket intrE~S.srr ad av 
cenn 1 ... 1 . E a unc er.so mmg, men ~ng-lands ltnvnclsakliga in·tre.s:s•e inom det 
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egna områcl.et av Fjärtarr östern oeJt dess t.'tora ins·atser ,clJär k Olll Jn er 

att ge Storbritannien f ull syss elsättning. Förenta staterna k Oltllne,. 

följaktligen rrtt bli den dön·e s jömakten i Atilanteu ·och i ö.stra !-.t ill a 

havet. 
I oeh med flyget snrubba tekniska utveokhng, varig>eno1 n av. 

dånelen i Stilla havet förkortat_, k an Förenta Statemr. sälta Hörre 

tillit till s in flotta -och eitt flyg, när det gälle·r försva ret av l an det 

själd, K~.nad:1 och Syclwmerika. Decl för flottan planet"ade ökn i'tgen 

tillsammans med de tillkom ,nan<de er:h cter, .som avses föt· Atlanten 

är väl avvägd med hänsyn till dc för.s ,·ar.spro!Jle:n, so m t.letb. lancl 

komme:· att stäUne inför i händ.ebe av en seger för de allie:· rrcle 

I händelse att Tyskland skulle segra och brithska fhtt an l'ö r 

störas eller utelämnas. komwe1· Förent:.t ~taterna att i Atlanten ll• Öta 

de antidemokrati."Jka ~xelmaktcrn a. Det be t yder :f'örverkliganrl l't av 

Tysklands ch·öm om större makt till .sjö<S<3, vilket h8r varit hl i\'Ucl

temr,t i ty.ck politik dltseclRn von Diettricl~· och hans tys ka di\- ;"ion 

för,:;ökte blanda sig i l'!.miral D cw<)y 's .sc·gcr e.ft() r sbget i :\In' illa

bukten. 

Vi kan vänta en ökacli livaktighet hos den tyska hanclel.sflc,ttan 

och att elen mest cffe,ktiva delen av d,en,samma kommer a t t i ns it'ta3. 

De to t rJitära s•taterr.as expansiva politik må,~tc finna ny a mi ij lig

hcter för industri och för al1Ska·ffa.n.cle, av råmaterial. Detta k.oJJ<mer 

att lecl·a till en explo·ation och e,].;:onomi.skt utnyttjan.de av Sycl nme

rika, om det kan vinnas. Amerikas Ejöför.svar skall bli vår ga ranti 

fö r att våra vitala natione lla intressen skall :skyckl,a,s på väst,ra lJ nl•v

klot c.t , ,o.å länge världe n r ege rn<s av vål.cl. 

I hän,del.se a.v en seger för Tyskland komm-er chetta lrun<Cl utan 

tvekan :Jtt bes tämt fordra genomfart för fientliga trupper genom 

t. ex. Grönland, Nevdouncllancl, Benmuclas och Baha;maö,arna. Styr· 

kan av motståndet, -om S·åd•ant göre.s, kommer att stå i propartiall tlll 

vår flottas s tyrka. En fien t lig kont roll aY lk~s a öar skuHe uti: · nna 

:Förenta staternas inclu.striområd-en åt fieiLdens luftflotta. De,0 1S il be 

tydelsefulla }andområclen mås·te tagas m e d i beräkningen vid en iiver

s.ikt av Almerikas f r amtid som s jömakt. 

Vårt mo1 s tånd mot varje s äJdant fientligt förs ök tiH "ge <l oro· 

J'art >> grundar sig på Monrneclo·ktrinen. r\r 19.30 gav t9tatssekrete ra ren 

Van Buren den spanska regeringen o:lificiellt mecl.rl'elancle om att För

enta .staterna ej s kulle tillåta någon europeisk makt att bega;gna sig 

av Cuba. Presiclent Roo.sevelt förfäktade denna tol.lmin,g av :Monroe

doktrinen, när han. den .:LS augusti 1939 i Kings ton, Kanada, fr a,pt höll, 

att Förenta Staterna ej skulle förbliva overksamt, -om vå r 1 orra 

o-r anue Kanada ofredades av någon angripar·e. Rea listen gl ör•J Jller 
b ' ' 
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aldrig lanc1et,g förpliktdser, vilka alla insrJ i rer~ts a' · vao . j· t .. 
. .. . .. ~ ' ' r a .s .a s man.s 

pllk kansla att, nar så fordras utan ·01Jwv e1) f·o··r·' ·u·'n l · · 
. . . ' · " '· a c e pnncrper 

pil vrlka .AJmenka.s säkerhe t vil:;,r Och bn] -0111 de"' 1 · .. J · 
.... o . · u'' '"''aon , r r.nvard 

av btutna loften, star en alltlcl vRksam flott a bere clocl a t t 1-:· . bi 1 
åt öster och väs ter. ' ,,tmpa " c e 

I h ände l.<oc:• ::tv ett ,s tilJ estå r: cl e!Jer bild"'l lie av A 8 . · 1 1 
l 

"" c . u .u ropPis ~ ma,~_ 
bulan.:; <ammcr För-enta StBte rno ntt il't~l . . 

. . . - ~ ,_ .. uga en g'lns .m .saker ställ-

n:Ir,g 1 _Atl~nt,e u . Det~a land komrner n8t ur!igt 1·i.s :1tt fa.sthå JJa Yi cl 

.sm pohtwka huvudlm]e om utn,)·ttJ"ande , , ,o t 1 - .. 

l r] · l ' . a 1 n a go n n el p a va,stra 
ha\' otct planera.s, men V J. ,skoJ.a -ocks å no o· . , t 1• o 

.. f ·1 . . ' , .s am ge a , t på ont na oTa 
vasta n ;:an~;ka be.srttnJJlgar elle r öa r t e :-;- -\· . , . 1, .. , .. "' 

. 1· .. ·n . .. .. · · · • ZOII.lt'a otvarva,s av de 
tota rtat ., sta terna. :For og.onbli c:ket r::tJ)[)orte t·a - at'· Ital· · 
] · · f". ·' · · . - . "' ., Ien UppgjOrt 

p an er 01 en JlyglJnJe bli Bra.slli.en som möJ'Ji.g·e11 s l,al\ o · L" 
b 1 c v .. ' ·· ·' ... g•a v1a ws-a-
on o] c!· l ±alp ercle oarna, och cliärvi cl be gr.gn a ,:;·i g a v de h ::m ska ·ocll 

OllO'C 13 •a vo-f<iJt · B th 
.. "' - .: J"' ' en l a urs t oeh D a kar. Avs tå n ,le t till Af ·1 - " 

vas·tl·u 't ar l-o t ·· o 
fl ,a,, 

.' . -' ,. ,, r are an avs taiHie t melLan Fören t a S'tat·e . l B .. 
orlwn D -t .. , 48.0 . - . rna 001 ra-
'· · e ar · · 101 nautJ ,s-ica nu l m el\ o 11 " 'ew "or]· l R .· 1 
33-·() '] fj. .. . ·· ~ '1' .L· ' OCl lO OC.J 

.. <> nn . .\ g va""en fr ån Bathu --t ' 7 " - t f ·1 · · 
< , , ::' · · 1"' , v a, a rJ i:a. h]] RIO. Ett stille-

:ot,I~lr.c:l:u,~l.lne rbrll~clforR "ten nyor.dnin g i fdga om . k oloDibe.stittningarna. 

~ ' l ~.V Vl a] behd l · f:· , ] · . 
... . " e se .. ot c en a·m·enkanska kontinenten-

g;eanen.samma forsvars~ntres,~en . s 

A re t 19-J.<O u · t ppv J..sar s O•ra flottbv g· o· n acl ·SJpi'O o·t·aJJl ocl -·' - l 
av n ... ,. . . - J ~ o . ~ b ' l ~apancet 

. dl ~J~p Ot ltrk, s•om Sllcall be.stii<mma far tygens storlek och riktlin-

,bJertn ad for vå rt fartyg. !byggande Utlld<er mång·a år framå t D t :· . tt 
e .Y ·e],efullt o • D l ' · e . a1 e . 

vara n el; värJ.clis~~·o·,et ·~~~ oQt~ c~a.~ oup.ps tä Il e:· ödet , historien och det n u-

för-egl~en cle . "' "' a Ja ,or, av VIlka et t par behand'lats i l11et. 

T h om a,« C l ar l· E ' l " , t . . 
rika.s fo"r·-~ta- .c·J·O .. ll· ·~t' ~~q ., '\dev C•en ·6 ma] j81J3 i .sit t före tal till .Allle-

. ~ ~· ' 1s• ona· , ·~r 1 't ' fl 
St t . · " en U la..: r.g otta nöclvändig fö . F" ., t 

a erna? Har la-n·dle t förut,sättnin , " t oten a 
såc!tm ? Vilket . . . · . gal a t t hygga o ch uppe hå\J.a eu 

D e f\.e"·t ma~ :lJ~ t S.) s tem .skulle bäst passa För.en_ ta Stat;erna ?, 

" a P.meu ,anare B·ko·b t illstf t t l • . ' 
be.:>vuat.s ja~and•e M d o k a, a l•e tva fons ta frugo rna 

.svaret i 1. o. _, • t en · ra ongres.sen 19,Ji0 betraktar fl ·otta och för-
JUvEH av c en ol ycl·sbåcl d:e .. l ,_ . . 

å te , å C\ l ·" , au , , va r Clfo.,;Ituatronen stötte den 
r p, a r c.s huvu,clargum ent· >> Det är fo"t·st .. 1 .. l' , 

be&t .. 1 
.. . · n.oc •van<c Jgt aH skapa on 

amc. plan, i5om taoke r begreppet effektiv fl.ott· 
D et ko·n1Jm . tt tå . . ·· a ." 

;;t """- er a upps ' mycken r:!Jrs<kussron om type r och vapev. 

a,,.,.keppen<S .storlek och de ra.s sårbarhet för bombe. ocl t l 
n18 · •· . .. . . · r 1 ·ol'p ec e r, 

J n I pnnctp ar ~lc ~·taleto amenkDnare ense om att l<'örenta Stat•erna 

Uå.ste vara oangnphgt pa havet och ju snabbare denna relativa po-
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s•ition är uppnåd•1 och kan beh:'Ula,:; de.sto b ilttre. Det fra m.- <~ r nu 
klarare än någQm:in tidigare, att vår t l anx1s stQ rl ek, de.ss lån ga kust
sträcka, .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 högt, att Föreni D ~ te rna 
i många hänseenden håller på att inta. platsen s om en av åe ,,l· •ka.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 an
ten Varför? Emedan Förenta Staternas• s.äke rhot 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 Hl W 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 ;;kall 
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·pehållet 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 iöJjancJ.e un ·lt•ra riga 
fa rtyg-. 

:1.'7 .slagskepp, 49• lcry~sa re, :1.'1 hangarfartyg, 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.) 

Den franska flottan. 

Boty,cJelsen av Bordeauxregoringen.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 be,sluict att förob :-·gga ett 

o l ' l! t b" rt .. · ·l t l f· n"ht flott· sacant steg, 1 . us rera,s as g·enorn on overSlo( ax c e ta •" 
styrk.orn a. 

Vi d tiden iör det nyli cren avsluta.de stillt>.ståndet r>lkn:l·le elen e ~r fran.ska flottan åtmin tone 180 fart,vg, bland dom några ~1 nol .); 
l 'l l R' l . '·U OL nn1sle typ. De två ,stö rsta och mol(•ern aste ,s ag.s,eppen 1c u ' 
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Jean Bart på 35.000 ion, varcl•era bestyckatie med åt ta 37,·5 cm kano
per och femton 15 cm kanoner -och byggKJoa som svar på de ilalienska 
3-5 .1000 tonnarna r,v Vittorio· Veneto-kla.s.sen. lngt>n.dera var i tjänst, 
Ju,en cl•en förstnämnda hatl·e färcliig1by.ggts oc!t hålla hade .sjösatts. 
:Nät~ma.st i ordningen kommo de två ,slag.skeppC'n Dunkerque och Strac'.S
bourg på 36.500 ton vandern, byggda iör att möta do tytSka fickslag
skeppen. Därefter kon11no de •5 äl'clre slagskeppert på :2:2.000 ton Bre
tagnf', Provence, Cour bot, Pari,s •O oh 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 ioil o; kr.1·.ssare. 
be.sty cka.cle med 20 cm kanoner, .samt :1!2 n8got mindre kr.,·ssare, be
styckade mod 1.5 cm kan.oner. Dessutom fann .s nugefär '70 jagare, 
av vilka cle, &om förloracles uncJe,r kriget, e rsatt.s med nybyggnader, 
44 större ubåtar, .in.beräknat elen gigantiska 3.0(}0 tonnaren Sureau f, 
nu i brittiska händer, samt 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.ina uppgifter ut'n1Jät,kt, i s.n111erhet vic1 e lwl"tc
rin 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.sl~a fartyg utförde ock:.si't glän.c acie be
drifter 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 skandinaviska cpo
rationernR, oeh mållga franska fartyg spelaclr en betydande roll vid 
ev2.lcu ering-en av Dunkerque, där jagaren Bi.,.on förlorades. 

översikt av den franska flottan. 

l 
Ton- l nage Anmärkningar Namn 

Slagskepp: 

J ean Bart ................... 35,000 Sjösatt men ej färdigbygd. 
Richelieu........ .... .. .... ... 35,000 Färdigbygd men ej i tjlinst. 

(Enligt säker uppgift är ino-endera 
i tyska h~inder) . " 

Dunkerque ...... .. .... .. .... 26,500 Svårt skadad i slaget vid Oran ocl1 
satt på grund, 

Strassbourg ............... 26,500 'rorpederac1 under gång från Oran. 
Förmodas ha lyckats nå 'l'oulon. 
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==========~==p===========~ 

l Ton- l Anmärkningar 

1-------N __ a __ m----n------t-n_a_g~·e-l~------------------------------

Bretagne ..................... 22,ggg~ 
Provence .................. ... 22, 
Courbet ..... ... ............. 22,000 
Paris ...... ....... .............. 22,oog 
Lorraine ........ ......... ... 22,00 

Flygplanskryssare: 

Bearn 22,000 

Flygdepåfartyg: 

Gommandant Tes te ...... 10,000 

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

tl~~rk~lf.fl:~~ ~ki~~~-::::::} 10,000 
2 av Duquesne-klass ... 
7 lätta kryssare av olika 
tonnage ........... . ........ . 

Torpedbåtår: 

Över 70 fartyg .. .. ..... .. . 2,800 

Ubiltar: 

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

Småfartyg: l 

En sänkt en svårt skadad, t vå i brit
tiska h~mnar, en i Alexand ri a. 

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

Tre i Alexandria ................ .... . .... .. 

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

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 
flera i Alexandria och Oran. 

(The Ti..rrues, 6 juli 1•94<0.) 

och 

Tyska motortorpedbåtar. 

l t lcarakteri.stiska dragen hos 
Här nedan reclogöres• för ce Jll·OO 

tvska motortorpedbåtar. . ·r hade 
" De första motorbåtarna 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' 

' o Jl d>r · a v benclllll 
av .2 '/2 m. D e voro· försedda med <> prope rar,_ ·nn·a ~· . - knOP· 
torer på 63() till 72D- hkr och uppnåcM-e e•n hasbghet av .,Se---<30 · 
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De hade en aktionsmche av l30e-.:20:0 .s jöl!l i l. Jle.,tyukni ngen be.stoct 

av en 37 mm eller 4.5 nun kan-ou, ett ma.skingevär och en -l.3 cm tor

pe.Jt.ub. 

19:2•ö ibygg1die.s K-kl assen, l·ängd 10 '/2 111., i vilken moto·r.s•t :r rkan 

öka.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 . .samt 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 håttypen mecl i tvänsektionen rundlat skrov 

ha bättre s jöegen.ska•per ~i11 then med konkav eller flat botten·. På 

grund härav ha tyskarna helt koncentrera-t .sig på att bygga båtar 

med runelat skrov men med .s tort cl eplaoelnent. Därutö'ver ha de 

förkastat ben.s:inmotorerna 6-I'Ls.orn var•an!Cle a litrör tarliga och er~:> ntt 

dem med motorer, drivna mcll ett tyngre och .min.dlro flyk tigt bränsle. 

R-1---<R-1•6 båtarna, byggda mellan :l'UJO och 1.935, !ra el t cl:epla

cemen:t på .Jl5 ton, en län.gd av :26 m och ha 2 ~I. A . .\i. •6001 hkr moto. 

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, bygg.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-Benz motoror på ::l. -1:00 hkr. D e äro be.st_ycka

de med en autonutkanon och två .33 cm . torpedtuber_ 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.ur8-

sen-Vege8:lck. Sammrc varv byggde nyligen 8 liknancl:e båtar för den 

jugoslaviska Hottans räkning". De ha Ptt depLacement av 60 ton. en 

längd av :28 m ., en breclicl av J 1
/" m. och ett cbjupgåenrle av 1'/o lll. 

Tre 1.00'0 l1kr Daimlcr-Henz •not10l"Or frV JH' ~--typ d!riva tarty.got . Det 

finns de~.~ u tom en liten hjälpmotor, .som använd-es vid ty t gång. 

Bestyckningen bes tår av en -J-5 lllm. kanon ea,mt två .j,) cm. tor peil

tuber. Bc"ättningen uppg:'lr till 12 man. Alla des.sa båta r, mf'!d G.tort 

ton nage ·och för .. sedda lll CLu Die.seLmo-tor·e r, ha naturligtv,i.s s.tor ak

tion,s radie. Den 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-nwtorern a ha använ,t.s i ZeppelinaDe i tran.s at!an 

ti,sk t rafik. Motorer av denna 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, något mer än 

2 pund pr hkr. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 41 
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M. A. N.-motorerna utveclda 1.200 hkr vicL 1..200 varv pr m iuut 
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.clrar med ·en diaJneter av 18 7c 
cm. i cylinc1erloppet och eru slaglängd av 30 cm. ' u 

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 hästkra[. 
tema. Brän,sleåtgången överstiger icke 3 oz per hkr/tim., vilket vitt. 
ne.r om perfekt reniug och fllllstärrdig förbränning. To·rr viige1• mo
torn 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 u ni 1940.) 

Lv-artilleriet på engelska örlogsfartyg. 

Alla brittisk2. krigs1fartyg från .s.lag.skepp och slagkr.v.::.sa re ti ll 
jagar'e och esk·ortfartyg föra tre typer av luftvärmskanone,·. Den 
första type~1 är ett relativt kraftigt v.ap.en med> fyra olika kalib rar 
·och beroende på fartygets kl ass kan .detta vapen: vara 11,7,'5 cm . ka
noner 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 större sl·agkrySJS:}t'e utgöra dessa den 

tertiära bestyckningen, medan de på andra sl.agkryssare oelt på 
kryssarna äro dien sekundära. P å luftvärnskrysS'arna, i·agarna, 
c,,kortfartygen och andra liknande mind•re knigsfartyg utgöra ·lle hu
vucl!be.styckningen. 

11,715/ cm. H. A.-kanoner användas på slag13kep·pe111. Nelso n och 
Rodney, på minläggaren .AJdventut'e ocli på alla våra större jag·are; 
~1,25/ cm. DP-vapen finnes på s-lagkryssar,en Renown, våra sista fl yg
plankryssar'e och våra nya de:påfartyg, 1.() cm. l'V-kanoQner använtla~s 
på alla våra andra slagskepp, slagkry.ssal'e och hang:ukr,)' •are, på 
våra tunga och lätta kryssare luftvärnskryssare ·eskortfarty g· mi1Y 
svepa11e och trålare; ·och '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 kanoner, 
smu an vända.s för att bekämpa ·bomb- 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 ästan 
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otr-oliga hastigheten av flera hundra kott i minuten. och ·använclles 
på siagskepp, .slagkrys.sar·e, han.gat'lfartyg, kry.ssar~E\, 1uftvärnskry.s
,.3r.e, ja•gare och e kortfartyg. Den tr.edje typPn är kul~prutan, sär
skilt 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.oner. 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. 

Slagkry~sarn,e Renown och Repulse kunna utan tvekan· uppvis.a 
det mest fruktansvät'cl'a och lmncentrerade luftvärnsartil1erJ, som nå
g.ot krigs farty.g be.~itt.er. Repulse har e.i mindre än tjugo 1!01 rm1. lv
kan oner och ett tjug·otal mindre pjäser srumt två Jvkulsprutor, medan 
Rerto-wn har tjugo H,25 cm. lvkanoner, äV1en av.sedlda för f·lack
baneeld, 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 
deras storlE-k. tillsammans med 19 till 2() mJ.ndre pjäser, inberäknat 
»po mpoms» och fl'erpipi~a lvkulspruto-r, våra förålcllracle C-kloaiSis kryes .. 
-~are ha två 7,'5 13m. lvkanone r o-ch 116 min1clre pjäser o·ch vår.a luft
värnskry.ssare :Eöra åtta eller tio 10 cm. lvkanoner och 14 eUer flera 
minelire 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·onee, vilka äro· monterade på J.avettag-e med sto·r elevation 
och kunns" använd'!!.:; som lvkan.oner, föra alla våra jagare och flot
tiljledare sex till utta mindre kartoner. in.beräknat 7,5 cm. lvpjäser. 
>>P ompO'm.s» och lvkultSprutor. 

V!lra esko·l'tfart~rg kunna koncentrera hela .sin bestyckning så
~om för10var mot flygplan. Allt efter ålder och storlek föra clre två 
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
'~Prutor. 

'(The Naval Croniele, 9 aug. 19410.) 



- 664 -

Byggnadsprogram och budgeter, uppgifter angående 
personal och materiel m. m. 

Storbritannien. 

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,mma att me.dl'ö r a en r evol u tion i den 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, som ha s ina baser på l and Dch lihii! 

iige:· det en så låg landn.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. Det är lätt att manövre ra or·h 

cle~s beväpning är fruktan ,siV ärcl. Planet träel-er n u i stort. a~1ta \ 

i tj än,st. 
(Re u ter den .J november HlJO.) 

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,sk t>pp p:1 

ö'l·e r JO.G,Qi;) !on. Ett av dessa, )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 möj

ligen vara ett ,sy.s te r'fartyg till Ni .s,~hin. De·t är möjligt, a t t K:Hle

kuru, som <jöswttes elen 1 .iuni 1939 i Yoko.suka, är ett ann at av 

s amma typ, oaktat obekräftade rykten cirkul erat, att det är en ~ \a g

kn1o.sa re på 11:J.t0(}01 ton . Hangarfartygen Soryu och Hiryu på va r

tlera 10.050 ton är·o i tjänst fö r nä rvar ancl€. 

Det är känt, att Hiryu .~kiljer .sig från den fö rra genom a tt '1·rn 

har en lätt tripodmast akter om kommarudabryggan på sty rlHl''ilLS

,c;idan. Båda ha tolv 1.2/5 cm . kanon>er mecl en hög ele,va.tion.s,·ink<·l 

i clubbellavettage. Ett tredje 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. 

genomgripande -föränclt'ingar. DC'ras pansardäck ha förläneds ända 

till bogrn . och en ö ve rb.-·ggnacl ha r kom mi t till p ä .<tyrb 0rrJ,,oj.b n. 

Arbetet har av.<lutat.s på dc ,? iota t.vå kry,>F.arna av ,s:-tm mn t.~· p 

.,om :i\1·ngami, T·one och Tikuma, de b ~1 t·olv 1.) cm. kanoner i Fh'llct 
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för fem ton, .so m de föt.sla fal"tygen av .denna typ hacl e. De t bar ny

ligen 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;in fotogratier e r

h:] \\ it.s. 

De ntii:·kv ~il'(\ iig·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 angarl'::t rh·gt'n l'ör ll.l''dll'oplan, Ti t·,o.sP. ' l'iy.oda och 

i\1icluho på vnrdcra \).000 lon . DP.ssa 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 frå 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\ evabon,e-vinkel i s t;i\let. föt· eniCltas-t Jyra. 

Un.tl c r cif' .sena s tP 1>6 m ån ad,cn1a har Jnpan .sjösatt l1 nya s tora 

jagare p:'l 2.000 ton. Ehuru n~1gra f.otografier ännu oj pu.blicer·a.t.s 

av d ess:~, äro do en [önsrtorad upplaga av el€ J'öregå,en.cl·e t:vpern.a enligt 

vad r-;om uppgivits. 

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 irdan har den japanS'ka f lottan ;-ari-t strängt 

upptagen me.cl att bygg•a oSillli't minfartyg, kanonbåtar, uhåt,srja g.are och 

mimsvepa re. 

En grupp höga sjö- o.c h arm('of,ficerarc närV1oro n,viigen på Yoko

saka örl·ogsstation vid , jö,säiltningen av Japans n.y•as.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 -:-rachrichtenbLiro d•cn 1 november 1940'.) 

F örrenta Slaternas 1'\otfa har ö-v ~'t· t.ag- i · t Panam:·, Pacific Litws 

hela fa r t.l·gs.be,o t!\n·d', d1. v. ,s . fem last - och pa age r a reånga t'O m ed 

ett .samman l ag-t ton n ag· e a v .S.378 ton. Det .säges, a,t ,t flo·ttan ska l\. an

väniCI•a cl ess.a fart~·g s om tt·an:sportfartyg ell er smtt han.gartart)'g för 
fl ygplan. 

(Deul.sehe,s Nachric ltten.bLiro den 23 oktober 1·940'.) 
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Placeuti 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 ru

guny och Jfö11enta Sta·terna nått örveren,slwm.mel,g.e om upprättanrle 

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•erna om aU Fö•rent,a statern•a s•kulle få ut

n.vttj a deras flott- och flygbaser i fall clocta betraktades ecu11 nöd

vi1ncl,ip:t för J:ö rsvar av clet västra haLvklotet. På välunderrättat håll i 

New Yo•rk förkbra.s, Pctt man vi·d de pågående 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·omern a odt Hottbaserna finnas skulle ställa dem i orc1n ing 

och håHa egna .stvrk•or där, meclan Förenta staterna simlie förse dem 

meKlJ t ekni,,],a expertet·, luHvärmsartiUeri och annan förvarsutnl<Stnin,g-. 

De bru'ler det gäller i Syela'lllerika skola icke blo·tt vwr.a belägna 

vicl viss<a nyckelställningar i Brasilien, Argent-ina och Ohil1e utan 

även litet här och var l1ängs kusterna . 
.(Reuter elen 7. I);(}Vffinber 1'940.) 

Mexiko. 

Militiir:t och marin.a mexikanska experter ha inlett fö nberedarde 

unde r~ökningar angåen'de upprättallidet av :Dl-ott- och fly~haser I ii ngs 

]\[exikansk a bukten och Stillahavskus ten. Planen beräknas drnga 

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.) 




