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Vårt sjöförsvars återuppbyggande. 
A v kommon död;: a p ton E. Biörk!uml. 

Är Yårt sjöförsvar verkligen nu så bristfälligt, att man 
]{an tala om bchov.et av ett återuppbyggande? 

Härpå måste man obetingat svara: J a, bristerna äro så be
t ydande s·åväl vad ibeträffar f,artygsmat<erie'len :som beträffande 
per sonalens kvantitativa omfång, att vårt lands prestige inom 
ö stersjöområdet samt dess möjlighet att hålla sig utom kri
giska konfli'lder därigenom. allvarligen förminskas. 

193•6 års fö.rsvarsbeslu t upptog sås.am en av flottans upp
gifter neutralitetsvakt till skydd för sjöhandeln men begrän
sade andra uppgifler så, .att »f'lo!l:tan ·skulle medlv·erka till för
hindrandet av fientliga företa,g mot Stocl{lhohns, Upplands och 
Blekinge sl{lärgårdar s·amt i övrigt ut;gö.ra ett hot mot inva
s i.on öv.er Östersjön ---». 

Detta system att s<kil,j.a rpå olika skäJrgårdsområden är 
möjlig·en rent teoretiskt sett tänkbart men däremot praktiskt 
sett mycket svårförståeligt. IDet har med rätta sagts, att 
m an - då t. ex. en fientlig transportfl.otta nänn'ar •sig srvenska 
l<'uslen - icke på f·örhand kan veta, till vilket 1lmstav·snitt den 
.äm nar gå. I varje dyli'kt fall fordrar säker-ligen både sunt 
förnuft och den allll11'änna ·o:pini·onen, ,att flottan i allmänhet 
gör sitt yttersta för att skingra transportfloHan, innan den 
börjat siin urskeppning. · 

Ingen bror väl ·heller, att en fö.rnuftig landktrigsl edning 
skulle tYeka att mot en <landstigen fiende i'nsätta t. ex. en eller 
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annan annegrupp, trots att fienden landstigit s. a. s. utanföt· 

det speciella område, där denna armegrupp från början vore 

UippstäUd. 
Så kan icke helle1r ske i vnre sig ,sjö- eller luftkriget. 

Mellan uttrycken: att »medverJ(a till förhindrandet» och aH 

»utgöra ett hot» ligger endast en gradskillnad beträffande in

satsens omfång, ingen artskillnad. 
Sedan år 1936 1har vidare det utr~kespolitiska läget all

varligt försämJ·.ats, fordrande en om•prövning och komplette

ring av de hrister, som finnas i vårt försvarssyskm. 
Detta beslut utgick i varje fall från att »slagkraften och 

användba,r'heten ho·s nottan, sådan den då var san1mansaU, 

skulle ·bevaras» - d. v. s. status quo. Men då skall ocksa 

slagkraften upprätthållas och icke tillåtas att stegvis nedgt1. 

En n edigång är iUojalibet mot 1936 år·s beslut. 
OCJh anno 19·316 hade florttan följande sammansättnin g. 

nämligen: 
kustflottan: 3 pansarskepp, 2 kryssare, 8 jagare, 10 ubå-

tar, 4 vedettbåtar, 4 mh1svepare och 2 moderfartyg,, samt 

lokalstyrkorna ett värde om tillhopa 4 pansarslwpp, 1 

pansarkryssare, 7 jagare, 6 ubåtar, 2 motortorpedbåtar och 

15 vedettbåtar. 
Härtill komma givetvis med flottan samverkande f1yg-

stridskrafter. 
Ser man saken 1Så, som chefen för marinen gjort i sin 

s. k. »lY!putredning », nämligen att flottans uppgifter böra van1 

betydligt .stön·e, så komliner man givetvis till ibe:h·ovet av en 

betydande ökning av flottan. M·cn vilja s·tatsmakte1~na ej g,od

taga detta, så böra de åtminstone giva flo.ttan den omfattning, 

som 19136 åJns beslut ·enligt ovan innehö1ll. 
Härtill kommer att det, då 19,36 års försvarsbeslut utfor

mades, ·sades tydligt ifrån att en föll'sämring av läget kunde 

orsa!ka f·ordran på ökad militär iberedskap. IDet logi,ska är 

väl då att nu förstärka just den försvars·gren som då icke 

blev tillräckligt tillgodosedld. 
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Är då Yerkligen ·läge t i ::'1/orde'Llll'O'P'a så spänt? 

På denna fråga anåJste man utan tvekan svara jakande. 

J\Jan kan visserligen icke tala om en mnedelbart f,öt·es.tå-

ende »Ödestimma», men nästan alla m edgiva numera, att läget 

fordrar ökad försv.a.rSiberedskap. Detta har ju erkänt·s ic;ke 

blott i Sver.ige och av dess ,socialdemokrati utan även i när

liggande länder så·som F.inland, Norge och nyligen t. o. m. i 

det starkt pacifistiska Danmark De ledande statsmännen i 

våriden se - här.om få vi dagligen bevis - läget såsom myc
ket allvarligt. 

Kampen meHan ·Oiika forn1oer av st·alsskick och mellan 

o.lika politiska ideologier, 1behovet att revidera en olycklig,t 

hård Ver.saillesfred samt ett överhandtagande föNtkt för den 
internati,onclla rätten 'hava medverkat härtill. 

Tysklands återuppvaknande maktkänsla oc:h i praktiken 

omsatta expansionsbehov 1hava ytterligare accentuerat läge:ts 

allvaL »Mörka slagskuggor ligg·a över en nära framtid», sade 

elen 4 april utrliJ(esminister Sandler i sitt radi·ota:l. Och han 
fortsatte sålunda: 

»Går det bättre, än Yi i mörkare ögonbEck föres,t·älla. os,s, 

skall förtänksamheten vara oss föpllåten. Går det sä·mre, än 

vad vi tänka i lj'Usare stunder, b'lir det svårt ,att få tillgift för 

bristande beredskap. » Dessa ord äro ansYarsmedvetna och 
sanna .... 

Utgående från att vårt land, likso1111 övriga nordisika län

der, i första hand strävar efter att !hålla sig utmn ett utbrutet 

k r1ig, faller det i öppen dag, att neutralitetsvakten bli<ver av 

primär betydelse. F. n. färdigställas de nya ne.utralitetsreg

ler , s01m av,ses att utfärda·s i samtliga nordi.sJ(a länder. Uppen

bart ·är att de framhäva den stora 'bet~cdelsen av ett gott sjö

förs·var för ,att det överhmmcl s•kall .vara m6jligt för os.s a:tt 

hävda vår neut1ralite<t och att i praktiken utföra neutralHets'

r eglernas 'bestämmeLser. Vår utrikespolitiska kurs under se

n a.ste år har därför ,starkt understrukit vikten av att s·ärskilt 

Underhålla flottan, som genom omständigheternas makt måste 

lltföra 'större delen av neutra1i tetsföTSvarets aHa förpliktels•er. 
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Vår utri!kes1111inister präglade nyligen det utmärkta och 
talande uttrycket: »nordisk n eutralitetsberedskap». Detta ut
tryck innebär ur marinpolitisk synpunkt ett fl ertal vikliga 
krav. Det räcker ·ej med att vi vidtaga fina.ns>iC'lla, handels
politiska, produktionspolitiska m. fl. åtgärder i fred, vi m åste 
också bl. a. skaffa oss de sjö·styrkor, som 'krävas för en dylik 
beredskap, 1Samt genom militärt nordiskt ·samarbet·e födJercda 
vissa marina uppgifter Ii samv·er.kan :med v.åra grannar. 

Ett marint samarbete med Finland är särskilt viktigt, dels 
beträ!Tande våra genwnsan1.ma ·åtgärder till ·sjöss och i lu ft en 
för ·skyddet av Åland jämlikt 1921 års Ålandskonvention, d els 
i vad avser skyddet av de svensk-finska sjöför:bindelserna, 
vilka för Finland äro av Evsviklig na·lur. 

Ett samarbete med Danmark bör - förutom luft
bcv•a'kning ·i Öresund m. m. - inledas för alt åvägabrin ga 
li•kart.ade regler för genomslä:ppand.et av främmande farty g i 
den svenska Flintrännan och d en danska Drogden samt för att 
reglera det viktiga samlbandet meHan de stora tilloppsvägarrna 
till östet'SQÖn: Slora BäU och Öresund. En mångfald marina 
problem uppstrå härvid. 

Med Norge rbör utan dröjsmål ett intimt samarbete ordnas 
för att utreda och vid gemensamma övning·a:r r edan i fred u t
experimentera bästa sättet att tillsammans skydda den viktiga 
s}öfarten i Skagcrack. 

En sådan »neutraliletsberedskap » är nödvändig och aY 
utomo;rden Lligt värde. 

Kunna vi - ,ffi·ots yråra ansträngningar - icke håll a oss 
utom ett utbrutet krig - ja, då inträder måhända för oss 
r isken för handelsblockad, kusthärjning, flyganfall och even
tuellt fien tlig invasion. I alla dessa eventualiteter fordrar 
Sveriges försvar oavvisligen ett starkt sjöförsvar och det kan 
icke reda sig därförutan. Vare si.g krigsfall mot en ost-, en 
syd- eller .en västmakt inträffar, måste vi hava en stark ytt re 
försvarslinje av en god flotta och ett effektivt flygväs endc. 

237-

Ty vad händer eljest? 
Bliver Sveri·ge klämt m ellan sköldarna genom :ultlirrnata 

f.rån båda dc krigförandes sida - vilket är det för oss fiar
li gaste fall e t - så kmnmer den allmänna meningen i Sverige 
genast att fordra , att flottan återtager s·in verksamhet till 
sj-öss. Visar det sig härvid, att fartygen äro så få eller så 
illa underhållna eller så överåriga på grund av utebliven er
sättningslbyggnad, att fl.ottan i~ckc kan fylla vad nationen ford
rar ·OCh höT !hava rä.U att fordra, ·då går det målrända upp 
för svens!ka folket, vilken fördärvlig ·väg det lockats in på ge
nom att under åren 19120~1938 falla ·offer för ·en upplysnings
verksamhet om det onödiga eller fåfänga i att söka under
hålla en örlogsflotta av värde. 

Då k·ommer man att finna - m en kanske för sent- att 
denna klentrogenhet, speci·ellt inriktad, egendomli.gt nog, på 
det marritima området, har varit högst ·skadlig och ofoster
läncls·k. 

Går sedan det stora pohbisl{Ja spelet vidare, och vi komma 
in i krigiska konfm<ter, så torde den ·svensJ(a allm:ärn:heten 
komm a att dj;upt beklaga, att man givit efter för klenmodiga 
röster , vil1{1a intalat o·ss att vi s.kola hava e tt s1jöförsvar, effek
tivl allenast för vissa mindre skärgårdsområden. Nationen 
k ommer att fordra en insats jämväl på andra kus.ter i ösber
sjön, vid Öland, Gotland och kanske Åland. iDen allmänna 
menin g·en och \>år fo.Jld'örsörj n im g Jwm:mer at.t J<crä va förs1trärkt 
sjöförsvar för västkusthandeln. 

Då kommer eft.er rä·kningcns timma ..... 
Nej, vi måste - för att ·icke råka ut för allt detta - taga 

vara på våra nationella värden, medan tider äro. 
örlogsflottan måste åte ruppbyggas efter rationella gam

der under åtnj-utande av .sta tsmakternas omsor.g, styrd a·v fram
synta o.ch målmedvetna ledare, utvecldrand e irnsikt, s·cghet och 
energri för att snarast 1br.inga upp flottan ur dess nuvarande 
lägerval·l. F lottan måste •återfå sin fram:Mranda, personalCIIl 
sin tilltro till framti ·den och d enna p ersonal måste kunna ar-
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heta under förhållanden, ekonomiskt och i övrigt jämförli g::~ 
med dem inom arme, flygyapen och kustartilleri. 

Den :springande punkten i hela problemet om flottans 
återupprättande är, att det svenska folket och de svenska 
statsmakterna verkligen vilja giva sjöförsvaret ett handt ag 

och ett krafttag! 

Man frågar sig då närmast - när hör de·t1ta återuppby g

gande ske? 
På d·etta finnes endast ett sv,ar: Nu, omedelbart och i el t 

sammanhang. 
Bygget av artillerifartyg bör ej förhalas utan komm 3 

igång delta år, samtidigt med att övriga typers 'byggande p å

drives. 
Persm1alfrågorna höra genast upptagas för att snaras t 

komma ur det »dödvatten» aY minskad dådkraft, i vilket fl ot

tan f. n. sakta vagg.as in. 

Huru hör då sjöförsvar.ets återuppbyggande ske? 

Vad flottan heträtTar framträda särskilt föl}ande pr·ohlem, 

nämligen: 

överstyrelsens verksamhet, 
fartygsmaterielens förnyande, 
~kri.g.sbercdskap och övningar, 
personal'hesbåndet, 1san1t 
en lämplig basorganisation. 

Härtill 1wn1Jna vissa krav rbeträffande kus·tartiUeriet. 
Vad först överstyrelsen angrår, må~ste det medg~iv.a·s, att che

fens för 1narinen ämbetsmakt ännu är mycl"et 'begränsad, i 
det att alla viktigare frågors avgörande fortfarande ligger inom 
förs.varsdcpartementet. Detta förhållande ~orsalwr ofta mång
skriveri ooh ett visst dubbelarbete, som bör kunna hållas ner e 
utan alt Kungl. Maj :t s bestämmanderätt trädes för när. 
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Samarbetet mellan försvars:sta·b och marinstab ibör göras 
enklare och mera effektivt. 

Inom hela marinens överstyrelse bör dessutom kravet 
skärpas på minskning av remi'sser och pappeTväsende ,smnt 
på ö•kande av det muntliga samrådets princip, helst utmyn
nande i enhetliga och enhälliga förslag. En stark och enig 
marinledning är en viidig förutsättning för återuppbyggnads
arbetet. 

Inom överstyrelsen bör flottan och kustartilleriet alltmera 
intimt sammanknytas i ·stället för att metodiskt hållas ii. sär. 

Mar,indistriktsorgani,sationen, en gång tillkommen för att 
skapa klara befälsförhållanden vid krig, måste utnyttjas så 
som avsi,Jden från hörjan varit, nämligen att medgiva en sam
m ansmäHning och konoentratli·on av varandra i krig närlig
,gande organ. Den får icke snedvridas för skrupandet av någon 
utsvälld landorg,anisa{ion utan i s!tället utnyttjas till att 1hålla 
n ePe landorganisaäonen inom antag!bara di~nensi.oneJ:. En 
sammanslagning av närliggande marina ·organ iland kan ofta 
medföra någon lindring i .personalbristen. 

Fartygsmaterielen är det, som f, n. är sämst - viliket ic'lile 
får fattas så att alla våra fartyg äro dåliga, visst icke -
utan så att den logiska ersättningsbyggnaden uppskjutits och 
uteblivit med det resultatet, aH örlogstonnaget i genomsnitt 
är överårigt. Härmed följ er bristande modernitet och mins,kat 
stridsv.ärde. 

Beträffande artillerifartygsfrågan måste man otvivelaktigt 
fast:sl:å, alt utomlands överallt 'bomb-psykosens tid är förbi. 
Icke så att förstå att fartygen icke hava nå,g.ot att frukta från 
luften- tvärtom finnes det en 111'ängd säkerhetsåtgärder, som 
m åste vidtagas. Men läget nu är det att, om örlogsfartygen 
h ålla sig med ett gott luftvärn, :blir bombträffprocenten ej större 
än den från artiller.iproj.ektiler, torpeder och minor. L·uftfaTan 
fordrar å andra sidan att fartygen byggas på lämpligt sätt och 
~ombyggnad av äldre fartyg ·kan blott delvis hjälpa. 

Nybyggnad är även nödvändig med hänsyn till livsåldern. 
Sverige-skeppen t. ex. ·l{'tmna icke :l'ämrpligen duga i krnstflottan 
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längre än till omkring åren 1945- 46. Bygget av ett större 
ar~i ll erifartyg - vare sig det kalla·s pansarskepp, pansarkrys
sare, kustförsvarsfartyg eller »kustskepp » - tager tillsam 
mans nära 5 år, näm.ligen ett år för de förberedande konstruk
tionsritningarna m. m. samt fyra år för bygget och utrust
ningen. Verkställas konstruk'tionsarbetena under 1938-39, 
kunna de nya artillerifartygen, av vilka minst två böra påtbör
jas samtidigt, träda i tjä,nst fö.rs!t omkring år 1945. stapel
sättas ytterligare tvenne fartyg vid ungefär sagda tid ( egent
ligen 1944), kan Sverige-divisionen vara ersatt år 1948, då 
Sverige-skeppen väl helhövas i lokalstyrka. Gör man därem ot 
icke detta ersättningsbygge i tid, nedgår kustflottans slagkraft 
snabbt. Detta är ett faktum, manande till eftertanke. 

Marinen har icke längre tid att fortsätta detaljdiskussio
nen om centimetrar i kaliber, millimetrar i pansar och knopar
nas antal. Vi måste fasthålla det viktigaste - att få fartyg. 
Nu gäller det att eni,gt bygga upp och det omedel!bart, att bilda 
en fast, marin grund~inje, att öv·crtyga dc 1ldentrogna och dem , 
som icke s.e längre än till den ·egna torvans gräns, och a tt 
få statsmakterna att övergå från kommitteer, utredningar och 
yttranden till handling. 

Vad artillerifartygen bcträft'ar torde det vara självfallet , 
att ett starkar·e och snabbare fartyg passar bättre för de 
mem vidgade uppgifter, som chefen för ·marinen ansåg böra 
påvila flottan. Det av ehefen för t:örsvarssta·ben föreslagn a 
l<'llstförsvarsfartyget (om 4-25 cm, 6- 12 cm., 8-40 mm. 
Iv..:·kanoner, gott skydd och god flyt.barhet samt 20 :knops farl ) 
utgör ett godtagbart minimum för de mera begränsade upp
gifter, vil·ka försvarsstabsch efen ansett sig kunna utläsa u r 
193G års försvars·beslut och vilka mer intimt binda kustflottan 
till näPheten av vissa basområden. 

Våra jagare äro goda fartyg och typen bör bestå sam t 
dess artilleri något förstärl<as. 

Om man vid sidan av dessa större jagare skall hygga ett 
ant.al mindre, s. k. kustjagare, lblivcr beroende av den fart , 
som de 'kommand e artillerifartygen få. 
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Ett antal motortorpedbåtar hör snarast tillkomma samt 
användas ~både i kustHottan och i lokalstyrkorna. 

Våra nibåtar äro .goda och nödvändiga. Ett visst antal 
ubåtar l<JtHTna dodz nnn1rera göras av mindre storlek, än vad 
som hittills byggts. Men deUa ä r tekniska detaljer. lhiåg
kommas måste likväl, att även lokalstyrkorna kräver sina ubå
tar och att man måste hava ett ganska stort antal ubåtar, om 
lokal styrkornas stridsvärde skall upprätthållas. 

Vedetlrbåtar och minsvepare böm alltjämt utexperimente
ras och ny,byggas. 

Uttagningen av handelsfartyg för krigs•hrlllk bör taga allt 
f a sta r.e f orm . 

Allt detta skeppshygge •kräver docrk, särskilt på grund av 
de sista årens starka prisst·egringar inom rustnringsindustri
erna, :betydande ansla,g. !Detta -är ofrån'komligt och utgör en 
nödvändig kompensation för tidigare uteblivna anslagsmedeL 
Och för den summa, som kr.äves till nattans ersättningsbygg
nad - ett 20.-tal :milj on er ·pr år - erhåller den svenska na
tionen gott utbyte, därmed täckande den farligaste luckan i 
vårt försvarssystem . I fö·rhållande till .riskerna att landet in
drages i ett förödand e krig är denna summa obetydlig. Den 
u tgö.r en mycket låg försäkringspremi.e, smn dessutom till över 
90 % går till ·arhets·löner åt· Sveri.ges arbetare samt till venk
städer och företag, vilka även av militära skäl måste hållas 
uppe. Vid en inträdande konjunkturför·sämring inom det di
vila skeppsbygget blir denna premie av särskilt värde. Vi 
skapa genom denna försäkringspremie en högst .avsevärt ökad 
trygghet för Sverige, vilket skänker oss den säkerhe tsmarginal 
vid krigi ska konHikter, som vårt land f. n. saknar. 

Nu några ord om krigsberedskap och övningar. 
En modern floUa utan Ö•vning är föga värd. Dess strids

värde stiger i hög grad med persona-lens stridsutbildning. 
Örlogsflottan lkan icke - sin plikt mot nationen likm ät,igt -
tillåta att dess krigsbered sl<ap nedgår m;der den, som nu före-
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finnes. F lotian måste skydda hl. a. armens mobilisering och 

uppmarsch m. m. Att minska anta let rustad·e fartyg för att 

öka skolorna i land, vore därför fullständigt felak tigt. Den 

v ä a en kan man ·icke gå. Men vi kunna och höra fordra, att 

icl~e enbart flotian skall bära bördan av en viss krigsbered

skap i fredstid. Vikten av d·enna flottans heredskap är d ock 

betydlig. 
statsmakterna hava visat sig inse detta och flottans öv

ningsanslag hava ä ven på senaste åren i betydlig grad ökats. 

Flottans personal är numera, kvalitativt sett, synnerli gen 

god .0m man undantager 1invetrlmn av den korla värnplikten. 

Dess befäl är kunnigt, <hängivet sitt yrke och plikttroget, dess 

manskap ;hurtigt, framåtsträvande och pålitligt. Misslyckade 

eller ointresserade individer äro mycket fåtaliga. Nationen 

kan lita ;på flottans m"än. . . .. 

Men -det finnes tyvärr ett stort men - kvantttahvt ar 

personalen otillräcklig. 

Det itbiand hörda påståendet, att flottan har gott om folk , 

är <:missvisand·e; lv.ärtom bliver man vid H ottan ofta tvingad 

att taga u t mera av befäl och manskap, än vad 'som önskvär t 

vor.e. 
Försvm-sheslutets njugghet mot flotta,ns pcrs,on.a~bestånd 

var skadlig, ty denna njugghet har för stora per·sonalkatego

rier skapat ogynnsamma thefordringsförhållanden, förl1i~drar 

att giva personalen elen ledighet mellan olika kommendenngar, 

smn väl 'behöves, samt medför - specieHt med vår •k01·ta värn

pliktstjänstgöring - att man 'ombord och i land m1åste f•or

cera tjänsten för att det hela skall »gå <i lås». Härtill kom 

mer, att opårä·lmade personalbehov allt emellanåt uppkomma 

tiH följd av den tekniska utvecklingens gång och att försvar s

besh1t~t gav oss den i och fö11· sig g·oda fartygsdepå1organis·a

tionen i marindistrikten men 'Utan att för detta giva Ö<lmt p er

sonalbestånd. Det ;kan sålunda icke undvi.lms, att i alltför 

stor utsträckning samma person måste sköta flera befattningar 

och sysslor. 
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E lt återuppbyggande av flottans personal på sunda grun

der fo:rdrar därför ett flertal rcfiormer, så att personal-en verk

ligen får den utbildning, som sjökrigsyrket ,]ukiver. 

Sj öofl'icersk'årcns yngr.e och medelMders officerare måste 

få J"Jätlre 1befordringsföll·hållanden, j.ämförliga med dem vid 

öv.rigw vapengrenar. Tilloppet till sjökrigsskolan måste sti

mu leras dels genom sagda för'bättring, dels genom att vissa 

r eformkrav inom sjökrigssiwlans egen organisation stödjas och 

genomföras. En ö;Jming av ofTricersrbeslåndet '.är nödvändig. 

Reserv.oll"iccrarna måste utnytljas genom en fastare organisa

tion, byggd på mobiliseringsverkets grundval. 

Sjöunderofficerskåren <behöver förbättrade befordrings

och 1öneförJlållanclen sam t hör, då så är mö j Ii g t, utnyttjas för 

även mera krävande sysslor, än Y·ad hittills varit fallet. Detta 

gäller såväl instruktionstjänsten som tjänsten i övrigt. 

Sjöundel'befälet har en meHanstäUning, som ej alltid är 

lätt. Det förefaller klokt att stärka deras auktoritet gentemot 

de <menig'a samt att förbäUra deras löneförhållanden. Däre

m ot är det ic'ke möjligt att något väsentligt ö:Jz,a, pr·oportionen 

m ellan unclerJJefälet och de meniga, ty då minskar man auto

m atis,Jd den rent ar•betande 'styrk•an. En alllför stm· 
1
wopor

ti<on underbefäl undorg,räver rrnö,jligheten <att s. 'a. s. »hålla 

dem i helgd». Genomförandet av tr.eårig VO-skola fordr.ar en 

srtatökning för att kunna hliva verklighet. Civiilanställnings

spörsmålet är särskilt viktigt med hänsyn till dem, som efter 

s1utad tid avgå ur tjänsten. 

Beträffande manskapet vill det synas klokt att marinens 

myndigheter i större utsträckning beakta, att vissa löneförmå

ner för manskapet äro alltför snävt tilltagna,. skeppsgossekå

rens olyckliga indragning kastar redan en skugga framför sig, 

medförande flera all varliga problem, som snarast måste upp

tagas till behandling. Redan nu gå många fartyg med betydan

de vakanser. Att öka dessa vakanser låter sig ej göra. Ett sti

mulerande ·av Tekryteringcn är en livsfråga för flottan. Spe

ciellt tilloppet av sjömän ,hör på allt sätt befordras. 

Krant på vissa statölm'ingar för flottans del kan så

lunda icke längre unclanskjutas. Samhörigheten mellan alla 
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olika grader inom flottan bör öikas - alla hava att Vtinna på 

ökad personli,g kontakt uppåt oc!h nedåt. En sådan ökad k on

takt, fotad på öms·esidig uppskattning, är ett flottans g,emen

samma intresse. 

En harmonisk avvägning mellan persronal och materiel, så 

a lt den förra vä l förslår att bemanna den senare, är nödvändig 

i en örlogsflotta. I detta fallet hava vi viss,a brister, lUpp

komna >huvudsakligen till fö ljd av SVlånigheten att i första hand 

- vilket j u är det vi·kUgaste - bemanna fartygen, sam t i 

andra hand driva öJ·Iogsstationer, varv och andra nödvändiga 

anstalter i 1and. 

Beträtl'ande flottans basförhåJlanden äro alla numera ense 

därom att flottan behöver såväl Karlskrona som Stockholm 

såsom örlogsbaser. 

Karlskrona varv ·bör i vissa ·hänseenden moderniseras be

träff,ande mastJdneUa .anordnångar och skydd mot lruft<anfall. 

Byggnadsverksamheten beträffande örlogsfartyg rbör så ordnas, 

att Karlstkronav•arvet 'härav får ·sin !beskärda .del, nödv·ändig 

även med hänsyn t<ill vidmakthållandet av en duglig arbetar

stam. 
Stodkholms stations flyttningsfråga måsle få en slutlig 

lösn ing. Det är ogynns.amt för fl.ottans i•ntressen, att denna 

fr·åga alltjrämt hålles svävande. 

En mi n d re depå i Göteborg är fortfarande erforderlig, ti ll

räcklig för de styrkor, som dit l<Lmna bliva förlagda. 

Skall vårt sjöförsvar återuppbyggas, bör kustartilleriet 

även tillgodoses. Det är sant att här redan ibeslutats en be

tydande utvid·gning, men det är dock vrissa saker, so.m ovill

korlig-en ,kräva en förbättring. 

Samhörigheten m ed flrottan hör organisat.oriskt och indivi

du ellt bliva mera irntim. 
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Luftvärnet i Karlskrona samt vid vissa krigsankarplatser 

och väntankarp J,atser för brandelsfartyg m·åste snarast för

stärtkas. 

V,issa artillDrisliska och andra 'brister vid Karlsrl(rona sjö

fr ont samt i Göterborgs skärgård höra fyUas. 

Rörligt medelsvårt artilleri samt lätt artillm·i och luft

värn, .användbarl vid vissa kustavsnitt, böra anskaffas i snab

ba re takt, än nu tilltänkts. 

Kustartilleriets personal bör bedriva ökad stridsutbilclnina 
" 

vi d de hatterier m. m., som dre äro avs·edda att i krig bemanna. 

Vid kustbefästn ingarna måste man i vår ovissa tid fordra 

en ,betydligt höjd krigsberedskap. Havsbandsbatterier få ej 

ligga obemannade under en mycket stor del av året. 

Lösandet av denna fråga kommer .giv:etvis att medföra 

vi ssa svåra ·org.anisationsproblem, men icke förty tvingas man 

att omedeLbart taga ·itu med •att söka en praktisk lösning i 

denna riktning. 

Flottans och j'lygets verksamhetssfär ·bliver genom utveck

lingens gång allt mera gemensam. 

Det gamla syst·emet att ,spela ut flyget mot flottan enbaTt 

är förlegat utomlands. Där kommer man allt m·era till den 

hestämda Uiprpfattningen, att ett fuUgott försvaT •består i en 

go.cl flotta ,samver,kande med ·ett gott flyg •och med .en god arme 

bako.m. Detta gräller även för Sverige. 

Ur flottans synpunkt måste det äYen sägas, att större 

samverkan med flygvapnet är önskvärd oc!J1 måste ger~omföras 

un eler närmaste framtid. 

Vare sig man har •sina sjös•tyrkor mera eller mindre fr·am

s·k jtutna till sjöss, måste man kunna avspana ,stora områden 

utanför kusterna, vi~ket rkräver ett .effektivt ·spaningsflyg samt 

fa rtygsspaning nattetid och vid minskad sikt. Goda fly.gplan

typer, ägnade för v·erksamhet över havet och bemannade av 

tränat folk, är en viktig förutsältning i d etta hänseende. 
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Till s i u t några ord om sjöförsvarets ledande ta nkegång 
och onda. 

::\fan hör på senare tid ·emellanåt elen frågan framställas : 
Om flottans uppgifter till sjöss begränsas i viss mån ge
nom a t t man såsom dess verksamhetsområde vid krig antager 
enclasl kustfarvatten, som icke ligga alltför avlägsna från egen 
kust, bör då ej flottan s. a. s. »lägga om sitt opcrativ·a tän
kande» till en mera » kustbunden åskådning»? 

Härpå tord e man kunna svara sålunda: 

Att draga en gräns till sjöss för flottans ved(samhet run

eler •alla omständighet er låter sig helt en!kelt icke .göra. E n 
sådan lämplig g.räns förefinnes givetvis i varje krigsfall och 
krig·släge, men den varierar efber krigsläget föa: dagen och 
stunden, efter styrkornas ömsesidiga lägen, efter inkomna rap
porters art, efter sikten fö.r tillfället o. s. v. Vida•re kunna i 
många fall nibåtar .på da·gen oc'h på natten samt jagare och 
minläg,gancle fartyg nattet·id med stor fördel uppträda på myc
ket ,betydande avstånd från egn·a b.a·sområden. Detsatimna gäl
ler flygstridskrafterna. Någon ex•akt gräns finn es därför ej . 

I varj·e fall måste flottan fyHa sina uppgifter i första hand 
utanför de kustområden, som skola ,skydda·s mot invasion, 
blockad eller inminering, och detta fordrar att nottan fostra s 
för striden till sjöss, vilken i.cke blive·r mycket annorlunda, 
om den sker på något ·större eller något mindre av;stånd från 
l\Justen. Mellan <a tt »mcclver'ka vid förh~ndmndet av fientliga 
företag» och att »litgöra ett hot» mot dem år ej heller, såsom 
tidigare nämnts, skillnaden större, än att det utmynnar i ol1ka 
grader av insats, m. a. o. att man i vissa fall uppträder 

mindre offensivt. 
Dessutom bör flottans personal uppfostras något mera of

fensivt, än vad man tänker använda f1ottan i verkligheten. 
Härigenom ernår man ett korre<ktiv för elen återhållande fak
tor vid krig, ~som självbevarelseclr<iflen alltid utgör. Offensiv
anda, behärskad av klok berälkning, •kommer alltid att vara 

det riktigaste tänkesättet. 

- 247 -

~len däremot e1·kännes, att det finnes anledning att mera 
öYa vissa sa·ker och mindre öva andra. 

Genom a tt vid förekommande övningar helt enkelt lägga 
upp »förubsältningen » med en någ.ot staPkare »fiende », ernår 
man a•u tomatiskt hos försvara.ren ett mindre offensivt tillväga
gångssätt; artilleristriden mot fientliga slagfartyg träder ilnera 
i skuggan och de egna artillerifartygen fullfölja endast i un
dantagsfa ll sin framstöt längre, än vad som erfordras för att 
få t'r:1m till Yerk an egna jagare och ubåtar m. m. 

Större tonvikt :kan även med fördel l'äggas på att öva ett 
harmoni skt »samspel» mellan l·orpecler, minor ·och flyg, vilket 
samspel icke direkt men inclire:kt stödjes av på avstånd ma
növrerande adillerifartyg. Oli'ka taktiska system kunna här:
vicl tänkas tillämpade. 

Samövningarna med flyget måste som nämnt väsentligt 
ökas, särskilt för att utexperimentera bästa sättet att »för
svåra •och fördröja» fientliga inrv·a.sionsföretag inom de »Övriga 
områden » av Sveriges kust, som icke ttillhöra St.ockiholms, Upp
lands och B.lekinge s·kärgårdar. 

Samövningarna m ellan fl.ottan och kustartilleriet måste i 
h ög grad stegras. Det vore fullständigt oriktigt att - s·edan 
kustartilleriet fått en m era framskjuten gruppering i havs
bandet - åsidosätta elylika samövningar. För att underlätta 

dem böra tvärtom vidtag·as en rad av åtgärder: ömse·s•idigt del
tagand e i varandras övningar, en enhetlig ordedekni'k, upp
läggandel av skolor •oclh kurser m. m. på sådant sätt, att det 
verkli gen bliver mera Ud för samövningar samt för gemensam
ma mindre eller större 'krigsövningar varje år. 

Sammanfattningsvis må framhållas att 19.36 års försvars
besJu t - enligt vad som från olika politiska partier erkänts 
- hade en lucka genom att det icke medförde ett positivt 
nppkla rand e av flottans förhållanden. 

Denna brist bö.r alltså fyllas och det försämrade l'äget i 
världen gör, att den bör fyllas snablbt. 
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För flottans del krä\·es dess·ul•om - för att ic.ke h ela 

cfiektiYitcten skall fort neclgå - radikala åtgärder såväl he. 

träfl'ancle materiel som personal. 
Ersättningsbyggnaclen, jämväl av artille.rifartyg, måste 

komma igång ·året 1938 - 39. Det kräves 'betydande kostnader 

för att nattans slagkran och taktiska användbanhet skall 

lmnna upprätthållas, men detta var principen i 1936 års besl ut 

samt regeringens flera gånger upp.repade förutsättn~ng för er

sättningsbyggnaden. Det gäller •här icke någon ökning på dl' 

andra vapnens bekostnad; det gäller enbart att fullfölja elen 

del av 193·6 års beslut, som gällde flottan. 

Behjärtade svenska män och kvinnor måste erkänna, att 

så även bör ske, icke såsom någon gärd av rättvisa mot flottan 

utan på grund av det synnerligen .ogynnsamma l>äge, i vilket 

svensk självbestämningsrätl, svenskt försvar och svensk fol k 

försärjning s·kulle komma, om flottan tillätes förfalla. 

Vid detta reform- och uppbyggn•ingsarbete år ingen tid a tl 

förJ.ora. 
Sjöförsvaret ·bör, lett av en eni.g och .star'k marinledning 

samt utan småsint intrång från utomstående håll, byggas upp 

i ihan111oni mellan materiel- och personalbehov. 

Ku·stflottan ·och lokalstyrkorna ihöra hes tå och givas god 

övning i mera vidgael samverkan med övriga försvars•grenar , 

särskilt med flygvapnet och kustartilleriet. 

Personalens dugli~het och levnadsomständigheter iböra på 

allt rimligt vis stödjm, dess anda födwvras och stärkas. 

Så uppbyggt, s:kall sjöförsvaret kunna tillvinna sig: i fr.ed 

nationens förtroende .och intresse, i krig målhända dessutom 

nationens tacksamheL 
.Sveriges folk kanuner att utvinna god valuta av elen om

sorg, som bliver nedlagd på det snaska sjöfö,rsvarels åtcr 

upFbyggande. 
Sjöförsvarets män få icke falla till föga inför de svårig

heter, ~om rests och ännu kunna komma att resas mot etl 

sådant återuppbyggnadsarbete. Det är en uppgift »på lån g 

sikt», smn här måsle av dem fyllas , fordrande seghet, sam 

manhållning och en frejdig framåtanda. 

- :l49 -

Manskapsrekryteringen vid Stockholms 
örlogsstation åren 1934-1937 

och VIssa erfarenheter av densamma särskilt med hänsyn 
till intelligensprövningarna.':') 

Tillströmningen av anställningssökande tiU sjömanskåren 

i Stockholm har under de senaste åren varit mycket stor. Vis

serligen har en märkbar minskning ägt rum under åren 1936 

och 1937, men likväl har kvaliteten icke försämrats oaktat rå

dande högkonjunktur på arbetsmarknaden. 

Trots de säregna förhållanden, under vilka en sjöman 

lever - långt utanför samhället på ett trångbott fartyg och 

oftast i ständig strid med elementen - har sjömansyrket än

då utövat en stor dragningskraft på svenska ynglingar. Den 

dragningskraift som flottan utövar på ynglingarna får även 

ses i samband med den numera allmänt kända goda utbild

ning, som där erhålles. Enbart av utbildningshänsyn är det 

mån gen som. söker sig till flottan för att efter rrenomaåncrna 
~ o o o 

skolor och efter kontraktstidens utgång söka sig en plats i det 

civila livet. En mycket stor procent av de anställningssökan

de äro emellertid verkligt besjälade av lust för sjötjänsten, va

dan någon risk för att fullgott material i en framtid konnner 

att saknas för r:ckrylcring av den viktiga underofficerskåren 

*) Vissa upp gifter i tabellform rör anclc rPkryt c rings resul taten 

vid Karl skron a örlogsst ation ha väh · illig t s tiillts till fö rfo cran de av 

kaptenen vid flottan I var Rosensvärcl. ~ " 

Tidskrift i Sjöväsendet. 16 
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icke torde behöva befaras. Av vikt är emellertid att intet för . 
summas för att hålla ett sålunda från början förefintligt in-
tresse vid liv. 

Såsom lirro-ande utanför ämnets ram kommer i det föl-oo . o 

jande s. k . korttidsanställning av manskap, rekrytermg f~.an 
skeppsgossekåren, anställning å isbrytarfartygen m. fl. anslall
ningsformer icke att beröras. 

Sjömanskåren i Stockhohn tillföres årligen cirka 200 re
kryter, för,delade över samtliga aderton yrkesgre~ar. 1\:ecl 
den närmast under stationschefen lydande rekrytermg~offlce
ren som centralpunkt och med rekryteringsamibuden och ar
betsförmedlingsanstalterna i periferien är systemet i stort upp-

byggt. o • • 

Under det att rekryteringsofficeren numera fran s1tt sknv-
bord sköter sin befattning, skedde rekryteringen eller den s. k. 
värvningen på ett mycket hårdhäntare sätt förr i tiden. Så 
sent som i »Kongl. Maj:ts Nådiga Stadga om. värfvning och 
manskaps legande till krigstjenst av den 7 April 1802 ,, stad-
gades bl. a. 

§ 13. >> All värfning bör ske utan tvång eller list. --_, 
§ 14. >> Varder någon anvärfd till krigstjenst, då han be

vi'Slig-en är av starka drycker överlastad; gånge slik 
värfning åter,*) därest ej den anvärfvde, sedan han 
blifvit nyckter, värfvningen godkänner. Lofvar 
Värfvare åt karl som anvärrfves större förm.oner i 
tjensten, än Författningarne medgifva, och i så 
måtto genom oriktig uppgift förleder honom t ill 
värfvning; blifve ock den ogill ansedd, och Värf
varen straffes för svikligt fö-rhållande, som. h är 
framdeles urskiljes. >> 

§ 36. 

*) Förr ansågs värfvning laglig när värfvning to gs 
godvilligt, nyckter eller drucken; Kongl. Resol. elen 18 
Aug. 1731, § 1. 

»Djerfves någon bära hugg och slag å Officer eller 
annan Wår Embetsman, den der med Wår Full-
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magt försedel eller med honom i lika värdighet är, 
då han i värfvningsärencler stadel finnes , eller häm · 
nas derföre å honom; hafve förvärkat lif sit. Drä
per han honom ; miste ock fö-rut högra handen . 
Hörer eller undsäger någon honom smädeliga ord; 
böte sexton riksdaler tre ttiotvå skillingar, dler me
ra til tretiotre rikselaler sexton skillingar, som brot
tet är til, och göre avbön. Gå de ord å h eder och 
ära; plikte dubbelt och miste äran. - - ->> 

§ 31. ,, Värfvare må ej lösgifva, bortbyta, eller på någon 
annan öfverlåta til krigstjenst dömd karl. Gör det 
Officer eller Under-Officer; varde degraderad på 
tre månader; och den av Manskapet straffes med 
tre hvarf gatulopp. - - - Värfver någon som 
clertil ej rättighet eger; förfalle värfvningen, om 
den klandrad blifver. >> 

Av ovanstående framgår att rekryteringen fordontdags 
skedde på ett helt annat sätt än i våra dagar. Emellertid måste 
tagas i betraktande, att vårt land förr i tiden så gott som all
tid låg i krig. Värvningen till flottan eller armen skedde allt
så i frän1sta rummet för att 6kaffa folk till elen l'ena krigs
tjänsten, varför värvarna måste givas större rättigheter och fri
heter i sitt kall. Dessutom bestodo rekryterna då för tiden 
till stor del av tvivelaktiga element, vilka ofta voro de enda , 
som voro villiga att enrollera sig. Nu för tiden äger däremot 
en mycket noggrann gallring rum just för att förhindra dåliga 
element att komma in vid krigsmakten. 

Ett tydligt bevis på elen goda standarden hos nutidens re
kryter är, att endast ett fåtal av de sökande äro arbetslösa. Det 
stora flertalet innehar platser å kontor, i verkstäder, i lantbru
ket o. s. v. Då därtill kommer att ynglingarna samtidigt äro 
mycket välklädda, torde någon anmärkning emot rekrytmate· 
rialets kvalitet icke kunna göras. 

Som förut nämnts ledes rekryteringsarbetet av rekryte-



-252-

ringsofficeren jämte en under honom ställd rekryteringsunder

officer. 
Såsom mnbud för rekryteringsofficeren tjänstgöra i Stock

holm eller landsorten av stationschefen förordnade rekryh·

ringsombud, vilka för varje antagen rekryt erhålla ett vis~t 

arvode, f. n. 20 kronor. 
Förutom dessa ombud stå även arbetsförmedlingsanstal

terna i riket till förfogande givetvis utan någon ersättning. 

Centrala civilanställningsbyrån i Stockholm deltog äve11 

uneler ett par år direkt i rekryteringsarbetet men är så nunH·

ra icke fallet. Vissa uppgifter angående rekryteringen insän 

das emeller tid alltjämt till nämnda byrå, som bl. a. för sta

tistik över rekryteringen till samtliga försvarsgrenar . 

Underofficerare, underbefäl eller polismän vid flottans po

liskår kunna även träffa avtal om anstäl'lning av manskap 

för elen örlogsstat ion, de tillhöra. 

Omkring två månader före antagningen av nya rekryter 

erhåller rekryteringsofficeren av kompanicheferna uppgift pa, 

huru många rekryter som skola antagas inom olika yrkesgre

nar. Genom en i rekrytering-sofficerens expedition befintl i;~ 

rekryteringstavla, vilken sträcker sig över ett helt år och upp

tager samtliga antagna, antalet vakanser, an talet övertaliga. 

antalet korttidsanställda m . m., och vilken tavla dagligen rät

tas, har r ekryteringsofficeren alltid framför sig en klar och 

överskådlig bild av ställningen inom sjönwnskåren. 

Sedan alltså dessa uppgifter inkommit, delgivas de samtli 

ga ombud jämte arbetsförmecllingsanstalter. Samtidigt med

sändas övriga nödiga upplysningar, blanketter m. m. Ytter 

ligare påtryckningar till onrbuden uneler r ekryteringsarbetets 

fortgång är även av nöden, då :msökningshandlingarnas ::~.nt al 

därtill giver anledning. 
Ungefär samtidigt med att ombuden meddelas, verkställe~ 

annonsering i h ärför lämpade annonsorgan. Annonseringen 

har dock först under år 1936 måst tillgripas för att få ti ll-
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räckligt med ansökningshandlingar. Ar 1937 har annonse

ringen bedrivits i relativt stor skala och har visat sig mycket 
effektiv. 

Så snart rekryteringsofficeren kan överblicka antalet man, 

som komma att inkallas för prövning, meddelas detta antal 

till Förste läkaren, kascrnbcfälhavaren, skolchefen och kom

panicheferna, så att fö11ber cdelser hinna vidtagas för läkar

undersökningar, prövnin~ar förlä O' o-n in" 111 111 
u ' ;:-,;:-, b • • 

Förfrågningar rörande rekrytering inkomma så gott som 

varje dag, men koncentreras givetvis till månaderna närmast 

före respektive antagning. Ansökningsblanketter jämte bro

schyrer utskickas till alla som förfrågat s ig angående anställ

ningsmöjligheter, varefter ansö,lmingshandlingarna efter någon 

tid inkomma till rekrytedngsofficcrcn, ifyllda >> efter förmåga » 

samt åtfö ljda av de övriga uppgifter och handlingar, vilka en

ligt utfärdade fölfattningar och föreskrifter .skola insändas. 

Tyvärr förckon1Jner alltför ofta att handlingarna icke äro full

ständiga i ett eller annat avseende, trots a tt vid blanketternas 

översändande tydliga föreskrifter bifogas rörande blanketter

nas ifyllande m . m. Ett icke obetydligt arbete nåste nedläggas 

på skriftväxling med dc sökande .På crrund härav t> • 

Bland ansökningshandlingarna tilldrager sig det förbe

red~lnde avtale t, läkarintyget samt strafflöshetsintyget särskilt 
intresse. 

På det förberedande avtalet skall elen sökande ancriva till 

vilken yrkesgren han h elst vill söka samt till vilken yr~esgren 
han i andra rumct önskar komma. Fördelen med detta sy

stem är ju dubbel, i det att både mannen som söker och de 

rekryterande myndigheterna lättare kunna komma till ett för 

båda parterna tillfredsställande resultat. 

Läkarintygen, vilka endast erfordras för dem som bo utan

för >> Stor-Stocklwlnl», innehålla ofta sorgliga avslöjanden be

träffande vår svenska ungdoms tandbeståncl . Trots att flera 

tänder saknas och kano,;ke lika många äro defekta, är det emel

lertid ytterst sällan som vederbörande läkare, som utfärdat in-
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tyget, ansett att nedsatt tuggförmåga förelegaL Samtliga sö
kande måste före antagningen låta sanera sin mun, därest 
tändernas beskaffenhet därtill givit anledning. De flesta un
derkasta sig denna extra kostnad för att kunna komma ifråga 
för antagning. För att förebygga ett alltför stort antal sö
kande med dåliga tänder meddelas samtliga vid gjord fö r
frågan, att tänderna måste vara i fullgott -skick . 

Förseelser mot vägtrafikstadgan framskymta allt mer och 
mer i strafflöshetsintygen, men torde mest bero på trafikens 
intensifiering och den i sambaud därmed stående haussen pa 
cykelmarknaden. Någon ·hänsyn till dylika fö rseelser kan gi
vetvis icke tagas, försåvitt icke fallen äro av svårare beskaf
fenhet. 

Sedan ansökningshandlingarna genomgåtts, avskiljas de 
som enligt sko·lbetyg eller i övrigt icke anses kunna fylla in 
trädesfordringarna och återsändas till de sökande. Beträf
fande skolbetygen har erfarenheten givit vid handen, att folk
skollärarna ute på landsbygden äro betydligt givmildare vid 
betygssättningen än städernas folkskollärare. 

På varje ansökningshandling sätter rekry teringsofficeren 
ett betyg, bedömt efter handlingarnas utseende, varefter de
samma remitteras till kompanicheferna för ytterl igare gransk-
ning. 

Viktigt är att antalet sökande fördelar sig så jämnt som 
möJ'Liat över antalet platser, som skola besättas inom de olika o o 

yrkesgrenarna. Att svårigheter härvidlag mången gang ypp a 
sig är självfallet, särskilt med hänsyn till att flertalet söka t ill 
eldare och ofta icke önska anställning i någon annan yrkes
gren. En rätt bedriven annonsering kan dock i ganska h ög 
grad förminska dessa svårigheter. 

Till den prövning, som äger rum de sista 8 a 10 dagarna 
före anställningsdagen, inkallas mellan två och tre gånger det 
antal rekryter, som skall antagas. Avgångsprocenten är näm
ligen så pass stor vid prövningen , att det är nödvändigt aH 
inkalla så många som möjligt. Därest ett större antal skulle 
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bliva godkänt vid proven än som erfordras för vakansernas 
fyllande, hållas de övertaliga i reserv för överrekrytering el
l er för eventuell anställning vid nästa rekrytering. 

Mellan sextio ooh sjuttio ynglingar inkallas sålunda var
a nnan dag. På två dagar beräknas nämligen de flesta vara 
klara med sina prov och skulle en del efterliggare finnas p:1 
tredje dagen, inkräktar ick·e detta nämnvärt på rekryteringens 
gång.. Ofta•st draggar läkarundersökningen något efter, he
Toende på elen långa tid som åtgår för varje mans undersökning . 

Programmet för en sådan tvådagarsperiod ser ungefärli
gen ut enligt följande: 

Första dagen Kl. 0\)00- 1100. Intelligensprov A. 
1100. Läkarundersökning av 5 n1an. 

)) 1300- 1500. Intelligensprov B. 
)) 1400. Läkarundersökning av 8 man. 

Andra dagen Kl. 0800. Gymnastik prov. 
0900. Raclioprov. 

)) 0930. Läkarundersökning av 6 man. 
)) 1000. D:o av 7 n1an. 
)) 1100. D:o av 3 n1an. 
)) 1530. D:o av 6 1nan. 

Läkarundersökningen kl. 1400 första dagen göres m ed 
uem, som avslutat sina intelligansprov före föreskriven lid 
-och blivit godkända i .desamma. I övrigt har uneler dessa 
två dagar läkarundersökning verkställts med 35 man av 64 
inkallade. Högst ett tiotal bruka emellertid kvarstå till un
·clersökning tredje dagen. Övriga icke läkarundersökta hava 
n ämligen redan underkänts vid intelligensprövningen och 
h emskickats. Intelligensprövningen måste alltså . läggas före 
övriga unelersökningar ooh prov, för att redan från början 
m indre goda sökande skola kunna avskiljas. Seclan samtliga 
prov äro genomgångna , skrives kontrakt med de godkända, 
:under, det att icke godkända hemsändas. 
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Intelligensprovet innebär, att den sökande får sig förelag t 
att skriftligen besvara vissa frågor i ett häfte. För att pröv
ningen icke skall bli för ansträngande, är densamma uppdelad 
i två etapper. Först prövas nwd. en s. k . A-test och efter 
cirka två timmars paus med B-testen. Enligt en pointberäk 
ningstabell får man fram ett visst tal för varje man, angivande 
hans intellligensnivå. Efter en särskild kassationsskala, gra
derad från l till 4, sker kassationen av de prövade. Efter 
denna kassationsskala givas dc prövade en siffra från O t ill 
och med 5 varvid O gives de sökande, som ej kanunit upp till 
kassationssiffra l enligt skalan samt 5 gives till dem som 
ligga över 4. För enkelhetens skull konnner i det följande 
ordet >> betyg » att användas för siffrorna O till 5 ·enligt ovan. 

I allmänhet anses de, som ej kanunit upp till »betyget» 3, 
som underkända, men vid knapp tillgång på sökande till vissa 
yrkesgrenar, antagas även >> tvåon. 

Gymna's tikprovet försiggår med cirka 25 man åt gången, 
vilka helt nakna få träda inför gymnastikofficeren, som myc 
ket noggranul granskar varje man och företager undersök 
ningar enligt ett särskilt uppgjort program. 

Vissa defekter å ynglingarna hava i ett par fall upptäckts 
vid gymnastikprovet trots att ynglingarna förut godkänts vid 
läkarundersökning. 

Läkarundersökningen orsakar ofta ett rätt stort manfall . 
Som förut nämnts, stupa de flesta på dålig tuggförmåga. Hjärt
åkommor ät'O även ofta föi'ekommande varjämte hudsjukdo
mar, dålig synskärpa m. m . utgöra hinder för vederbörande 
att vinna anställning. 

Ynglingar, som söka till ubåtsmatroser eller ubåtseldare, 
genomgå den ytterligare läkarundersökning, som. erfordras fö r 
tjänstgöring å ubåt, varjämte i de flesta fall även kockar och 
torpedhantverkare före antagningen ubåtsundersökas. 

Radioproven utföras på radioskolan på örlogsvarvet un
der överinseende av radioofficeren. 
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I princip utföras dessa prov enligt nedanstående: 
En dag om ungefär två förmiddags- och två eftermiddags

timmar erfordras. Under förmiddagen inläres under omkring 
30 minuter med hjälp av hörseln morsetecknen k , m, r , s och 
v. Därefter påbörjas en tränings- och betygsserie, varvid tak
ten succesivt höjes. 

Resultaten uträknas sålunda, att för varje man och serie 
uträknas antalet rätt mollagna bokstäver, varefter i procent 
uttryckes huru många av dem, vilka undergå prövning, som 
äro sämre än vederbörande. Om flera man samlas om sam
ma antal rätt mottagna bokstäver inom vissa serier, anses var
je man i en dylik grupp vara bättre än halva antalet i grup
pen ingående man. 

För varje serie bestämmes med ledning av resultatet en 
koefficient. 

För varje man och serie multipliceras procentsiffran med 
koeficienten, varefter resultatet för de olika serierna hopsum
meras och de prövade erhålla ett jämförelsetal. De utav de 
sökande, som hava högsta jämförelsetal, antagas. Lägre jäm
förelsetal än 400 bör icke godkännas . 
Före radioprovet utrönes de sökandes färdighet i skrivning 
m. m. varjämte särskilda prov tagas med sökande, som redan 
besitter viss färdighet i radiosignalering. 

Antagningen verkställes sedan samtliga prov äro klara. 
För att antagas fordras bl. a. att vid anställningstidens bör
jan hava fyllt 17 men ej 26 år. Om sökanden förut varit an
ställd vid sjömanskårens däcksavdelning och därunder blivit 
utbi1dad till l. klass sjöman eller om han såsom sökande till 
ekonomi-, maskin- eller hantverksavdelningarna styrker sig 
hava förvärvat erforderlig yrkesskicklighet, kan han antagas 
före uppnådda 32 år. 

Antagningen sker i allmänhet till 3. klass sjöman. I>ärt>st 
sökanden förut varit anställd vid sjömanskårens däcksavdel
ning och söker till samma avdelning, kan dock avvikelse här
ifrån göras, om den sökande fortfarande innehar erforderlig 
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yrkesskicklighet. Vid ekonomi-, maskin- och hantverksaY
delningarna kan även särskild yrkesskicklighet föranleda an
tagning till högre sjömansklass. 

Såsom regel sker antagning alltså till 3. klass sjöman 
och därest någon innehar erforderlig yrkesskicklighet antages 
han till 2. eventuellt 1. klass sjöman. Antagningsåldern håller 
sig i genomsnitt till 17- 19 år. 

Fördelningen på de olika yrkesgrenarna vid antagningen 
blir ofta ganska besvärlig på grund av bristen på tillräckligt 
antal sökande till vissa yrkesgrenar. Tack vare en viss tvek
samhet hos de sökande själva, vilka ju ofta ej ha någon när
mare kännedom om tjänsten vid flottan, kan man dock till 
allas båtnad komma till ett gott resultat. 

Rörande beräkning av extra tjänstetid finnes följande be
stämt beträffande 

a) manskap vid flottan, som före vinnande av anställ
ning genom kontrakt varit inmönstrat till s.iöfart i minst 
tolv månader: 

hälvten av den tid, vederbörande varit inmönstrad t ill 
sjöfart, dock högst åtta månader, må beräknas såsom extr ~t 

tjänste tid; 

b) manskap som vid antagning i bestlillning såsom 
menig hänföds till högre t(änstbarhetsklass än den lägs ta: 

enligt vederbörande chefs bedömande må den, som 
antages till 2. klass sjöman tillgodoräknas högst aderton 
månader och den som antages till 1. klass sjöman, högst 
trettiosex månader. 

Chefen för Stockholms ör1ogsstation har därjämte be
stämt följande: 

Utöver vad som finnes föreskrivet i SFS 260/28 14 
kap. angående berii'kning av extra tjänstetid för manskap 
vid marinen, skola nedanstående normer tjäna till led
ning vid antagning av rekryter. 
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Kategori Tjänstetid l Sjömansklass Löneklass 

l) f d stamanställda vid 1/3 av tjänste- en!. SFS 218/31 i anslutning till 
annan gren av för- tiden) § 4 mom. 4 erhållen tjäll-
svarsväsendet stetid 

2) f d värnpliktig vid 
flottan, vilken söker 
till 

a) sa::nrna yrkesgren hela värnplikts
i vilken han full- tiden 
gjort sin värnplikt 

b) annan yrkesgren 2/3 av värn 
än den i vilken pliktstiden 
han fullgjort sin 
värnplikt 

1

3) fd värnpliktig vid 1/3 av värn· 
annan gren av för- pliktstiden 
svarsväsendet 

* 
En sammanfattning av resultaten av de olika rekrytering

arna åren 1934-1937*) återfinnes härnedan, huvudsakligen 
i tabellform. I vissa avseenden äro tabellerna rörande Karls . 
k vona örlogsstation avvikande från de rörande Stockholms ör
logsstation och i vassa fall saknas helt de förra beroende på 
att statistiskt material saknats för tabellernas utarbetande. 
Denna olägenhet ur jämförelsesynpunkt örlogsstationerna 
emellan har dock icke kunnat undvikas. 

Tabell I 

utvisande antalet inkomna ansökningshandlingar m . m. 

Stockholm:s örlogsstation. 

Godk~nda an- Summa 

År 
Inkomna Icke godk~nda söknings hand- Ofullständiga godkända 

ansöknings~ ans-öknings- lingar kvarl. ansöknings- ansöknings· 
handlingar handlingar till nästa handlingar handlingar 

rekrytering 

l 
1934 380 54 - - 326 

l 1935 630 lO O - - 530 

l 
1936 475 49 - -- 426 

19371 H17 l 15 58 14 230 
*) 1934 endast novemberrekryteringen. 

1937 novemberrekry teringen e j medräknad. 

l 
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Karlskrona örlogsstation. 

Icke godkända. 
Sumnut 

Inkomna godkända 
År ansöknings- ansöh:nings- ansöJ<nings-

handlingar handlingar handlingar 

l l 
*) Därav 843 vid l feb r. -/ 1934 678 44 634 

1935 611 81 530 rekryteringen l 

l 
1936 516 45 47l 

l 1937 1232 *) 133 l 1099 

Tabell II 

utvi·sande resulta t vid inträdesprövningarna. 

S tockholJns örlogsstation. 

Inkallade Kass. vid Kass. vid Av sökande Godkända 
återtagna Antagna för intelligens- läk ar-
ansök n.-

men ej 
rekryter 

År prövning prov undersölm. 
handlingar 

antagna 

Antal Antal l 0/o Antal l 0/o Antal l 0/o Antal l 0/o Antal jO/o" 
l 

1934 326 104 32 28 8 18 6 61 19 115 35 

1935 530 196 37 62 12 42 8 30 6 200 37 

1936 426 138 32 40 10 34 8 24 6 190 44 

1937 230 55 24 14 6 18 8 35 15 108 47 

Karlskrona örlogsstation. 

Inkallade Kass. vid Kass. vid Av sökande Godkända 
för i ntelligens- l!!.kar- ä tertagna men ej Antagna 

År prövning prov uudersökn. ansökn.- antagna rekryter 
handlingar 

Antal Antel l 0/• Antal l 0 /o Antal l "/o Antal l 0 /o Antal l "jo 

1934 439 12 3 73 17 23 5 56 13 275 62 

1935 400 o o 69 16 17 4 72 17 272 63 

1936 384 13 3 59 15 23 7 38 10 251 65 

1937 549 l 42 8 82 Il 5 I 73 113 55 10 297 54 

Anm. Procenttalet uträknat på antalet inkallade iör prö,vning. 
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Av tabellerna för Stockholms örlogsstation framgår bl. a . 
ntt den lägsta kassationsprocenten vid intelligensproven var 

år 1937, men voro fordringarna detta år något mindre, vilket 

även inverkat på antagningsprocenten . H rLde fullt sarmua be

dömningsgrunder tillämpa ts även 1937 hade antagningspro

centen sjunkit till 41 , v ilket är mycket nära genomsnittsprO·· 
centtalet 39. 

Kassationen vid läkarundersökningarna har likaledes vid 
Stockholms örlogsstation varierat m ellan 12 och 6 %. I ge 

nomsnitt torde man få räkna med en kassalionsprocent av 
cirka 10 %. 

Godkända, men ej antagna sökande ha hållits som reserv 
eller hänvi sals till den andra örlogss ta tionen . 

Beträffande Karlskrona örlogsstation framgår av tabell II 

att år 1935 ingen man kasserades vid intelligensprovet och att 
högsta kassationsprocenten är 8 %. Detta tyder på att forel

ringarna vid proven icke varit så stränga som vid Stockholm<> 
örlogsstation, vilket även framgår av tabell VII längre fram . 

Kassationsprocenten vid läkarundersökningarna ligger ge

nomgående över procenten i Stockholm och torde endast b ero 
på att Karlskrona erhåller sämre rekrytmaterieL 

Av tabell III framgår a tt beträffande Stockholms örlogs
station det största antalet rekryter anställts direkt genom 
rekryteringsof~ficeren. 

För Karlskronas vidkommande spela r ekry teringsombu

den en betydande roll, vilket framgår av tabellen här nedan . 

Detta unders tryker vikten av en god organ isa tion med många 
rekry teringsombud. 
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Tabell III. 

Stockholms örlogsstation. 

Anställningen förmedlad 
genom 

Rekryteringsofficeren ........ · ·· · 
Rekryteringsom buden ..... . ··· ·· · 
Arbetsförmedlingsanstalter ... 
Underofficerare och underbe-

fäl ... ·· · ···· ·· ····· ·· · ···· ... ······ ·· · 
Centrala civilanställnings by-

rån ································· 

1934 1935 

70 134 

37 58 

8 8 

Karlskrona örlogsstation. 

Anställningen förmedlad l 1934 l 1935 
genom 

Rekr.-off. + u o och under-
113 105 befäl ............... ········ · ······ ··· 

Rekryteringsombuden ... .. · ·· · ·· · 170 159 
Arbetsförmedlingsanstalter ... - -l 
Centrala civilanställnings by-

--ran .. ············· ···· ·· ····· ···· ... 

1936 1937 

125 80 
41 17 

16 10 

4 1 

4 

l 1936 l 1937 

92 99 

141 162 l 
17 41 l 

l - \ 

·· l ts centrala Rekrytering genom förmedling av F örsvarsvasene e 
A.nm. civilanställningsbyrå upphö-rt under 1937· 
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Kassationsorsakerna vid läkarundersökningarna ha varit 
många. Som förut framhållits har tandrötan och tandbristen 
givit upphov till den största kassationen, vilket även framgår 
av tabell IV. 

Tabell IV. 

Stockholms örlogsstation. 

Sjukdom Antal kasserade 

Tandröta .. . ......... .... . . .. .... .. . .. . 
Tandbrist ·················'········· 
Hjärtsjukdom .. . .... ..... ... . .. . . . 
Defekt färgsinne ................. . 
Svag synskärpa .......... . . ..... . 
Vindögd ... ... .. .... ......... .. . ..... . 
N edsatt hörsel .. .. ..... ... ........ . 
Öronsjukdom ....................... . 
H udsjukdom ............. .. ..... .. . . 
Njursjukdom ................. . ... .. . 
N euros .... ... ... . . ... .. .. . ............ . 
Körtel-tbc ........ .. .. .. .. .. ... .. ... . 
Ledgångs-tbc ..... .. ....... .. .. ..... . 
Lungsjukdom ....... . .............. . . 
Lungsäcksinflammation ........ . 
Luftrörskatarr ........ . ........ . .. . 
Kärlkramp .. . ...... ..... .... ........ . 
Äggvita ............ ................. . 
Åderbråck .......................... . 
Pungbråck .. ........................ . 
Vattenbråck i pungen ........ . .. . 
P ungåderbråck ........... ... .. . ... . 
Vattenbråck ....................... . 
Phimosis ............................. . 
Plattfot ................ . .......... .. . 
Fotsvett ........ .. .. .. . ..... ....... .. . 
Nageltrång .............. ... . .... . ... . 
Deformering av tårna ........ . 
Ryggradsdeformering .... ....... . 
Svag kroppskonst. . ....... .. .. .. . 

1934 

7 
5 
l 

l 
2 

l 
l 
l 

l 
l 
l 
l 

l 
2 

l 

l 

1935 

6 
15 
8 

4 

2 

6 
l 
2 
l 
l 

l 

l 
l 

3 

l 

2 
7 

1936 

12 
8 
6 

2 

2 
l 

l 
l 

2 
l 

2 
l 

l 

1937 

5 

4 
2 

l 

l 

l 
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Tabell V. 

utvisande de antagnas ålder vid anställningen antal per {u·. 

Stockholms örlogsstation. 

Ålder l 1934 l 1935 l 1936 l 1937 

17 3t 75 66 l 48 

18 Hl 56 68 26 

19 32 49 39 19 

20 l 9 14 14 8 

21 6 6 2 2 

l 22 5 

l 
-

l 
l 4 

l 23 1 - - l 

Tabell VI. 

utvisande de antagnas föregående skolutbildning. 

Slackholms örlogsstation. 

Skolutbildning 1934 1935 1936 1937 

Realskolexamen ·· ··· ·· ····· ··· ·· · 13 25 17 14 

4-5 klassigt läroverk ·· · ···· ·· 8 l 4 

Teknisk skola 2 ·· ······· ·· ·· ··· ··· ·· 
Folkhögskola ........ . ... ..... . ... ... l 2 

Kommunal mellanskola ......... 3 

Yrkesskola···· · · ······ · ····· ·· ·······~ 3 

Folkskola ..... . .. ................ ... 90 171 163 94 

Av tabell VI framgår att drygt 10 % av de antagna avlagt 
realskolexamen före inträdet vid flottan. I de flesta fall h a
va dessa antagits såsom radiomatroser. 
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Resultate t vid intelligensproven tilldrager sig givetvis det 
s törsta intresset. Intelligensbestskalorna äro utarbetade av pro
fessorn i Upsala RudoLf Anderberg i samarbete med marin
.staben . Proven äro i viss utsträckning tillrättalagda med hän 
syn till den blivande tjänsten vid flottan. I sina råd och 
anvi sningar för tes tskalans användande framhåller också pro
Jessor Anderberg >> att proven äro antagningsprov i den bemär
kelsen, alt man med deras hjälp kan fastställa , huruvida en 
.anställningssökande har den intelligens och snabbhet, som en 
rekryt måste besitta för att tillfredsställande kunna uppfylla 
dc fordringar tjänsten ställer på honom. >> Den svenska all
månheten torde hysa en viss skepsis gentemot intelligensmeto
der av ifrågavarande art. Fil. kand. vVilhelm Sjöstrand har 
emellertid i en artikel med titeln ».~ro intelligensmetoderna 
humbug? >> i Dagens Nyheter av elen 20 augusti 1937 på ett 
mycket klarläggande sätt behandlat frågan rörande intelligens
prövningarna vid flottan och statens järnvägar samt frågan 
om deras vara eller icke vara. 

Resultaten av intelligensproven uneler åren 1934- 1937 
framgår av tabell VII . »Betyget» 5 är enligt föregående det 
bästa betyget, varefter intelligensen sjunker med skalan. 

i 

Tabell VII. 

Stockholms örlogsstation. 

l 
1934 l 1935 l 1936 l 1937 

»Betyg• 
Antal l 0/o Antal l 0/o Antal l 0 /o Antal l o jo 

5 47 141 l 93 146 1 78 141 42 40 
4 39 34 43 22 43 23 20 18 
3 22 19 58 29 61 32 28 26 
2 

l 

G 5 G 3 7 3 18 l 16 
l l l -- - l l -

Anm. DPt stora arrtald >>h-{t on> 1837 beror på att foråringarna clå 
Yoro något sänkta. Alla utom t'n antogos till matroskompaniet 

Tids krift i Sjöviisendet. l 7 



l 
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Karlskrona örlogsstation. 

Komp. [Betyg vid l 1935 l 1936 l 1937 l 
prövning Antal~ Antal l 0/o Antal l 0/o 

l mk 5 22 32 14 25 23*)1 48 *) novemberrekry-

4 15 22 14 25 8 17 teringen ej m ed-
räknad 

3 15 22 12 21 13 27 

l 
2 12 l~ l 10 

118 
3 6 

l 5 6 11 l 2 

3 mk 5 3 51 6 l w 14*) 26 

4 l 2 l 2 Il 21 

3 16 27 22 38 12 23 

2 12 
120 

14 25 9 17 

l 27 46 14 25 7 13 

l yk 5 l 4*-1:•) 11 19 1221 44 145 **)Endast augusti-

4 7 20 Hi 19 26 27 rekryteringen 

3 3 8 21 25 8 8 

l 
2 14 

391 
18 21 lO l~ l l 8 22 11 13 9 

Av tabell VII framgår att beträffande Stockholms örlogs
station drygt 40 % av de antagna varit ,, femmor», omkring 
24 % »fyror » och 25 % »treor». »Två<orna >> utgöra 1ner eller 
mindre en reservtillgång under rekryteringen. Trots detta h ar 
under dessa fyra år två >>ettor» tagits. Den ene av dem an
togs som skeppskock 1936 och erhöll betyget 6,8 vid rekryt
skolan i land under det att den andre som togs 1934, även 
han som skeppskock, underkändes och avskedades med bety
get 3,2 i rekrytskolan. 

Som.förut nämnts har Karlskrona varit lättare på handen 
när det gällt intelligensproven, vilket resulterat i att t. ex. år 
1935 40 »ettor» antagits för att fylla vakanserna. 

l 
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::\1cdellbetyg vid genomgångna skolor framgå av efterföl
jande tabeller VIII- XI grundat p<l sammanlagda antalet 
»feiill110r », »fyrOr>> O. S. V. 

a) 

,, Betyg• vid 
prövning 

5 

4 

3 

2 

l l 

Tabell VIII. 
1934. 

Stockholms örlogsstation. 

Medelbetyg Antal 
Medelbetyg 

i R-skola elever i 
i K-skola R-sk 

7,1 l 4.6 8,0 l 
6,6 37 6,8 
6,6 21 7,0 
5,0 6 6,8 
3,2 l l -

Betygens fördelning 

l Antal Avgång 
elever i efter R-sk 

K -sk 
Antal l 0 jo 

34 12 26 

21 16 4.3 
12 9 43 

l 5 83 

- l l 100 

b) l. Rekrytskolan. 

/»Be~_yg~ vid[ Bet;yg_ 9 o./ Bet:rg; 8 o. l Betyg; 7 o. l Betyg 6 o./ 
provmng darover darover darover däröver 

5 l 2 l G 21 15 l 
4 

3 

2 

l 

5 

4 

3 

2 

o 
o 
o 
o 

3 

o 
o 
o 

o 
l 

o 
o 

14 

6 

o 
o 

2. Korpralskolan . 

14 16 

2 11 

o 6 

o o 

20 

J3 

2 

o 

l 

8 

6 

l 

Betyg 
uneler 6 

2 

3 

l 

4 

o 
o 
o 
o 



a) 

b) 
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Tabell IX. 

1935. 

Stockholms örlogsstation. 

»Betyg•. vid l ~edelbetyg ~A~tal elever 
prövmng 1 R-skola 1 R-skola 

5 

4 

3 

2 

7,0 

6,7 

6,4 

ö,O 

91 

43 

58 

6 

Betygens fördelning i rekrytskolan. 

I.Be~yg~ vid\ Be~;yf?. 9 o, l Be~;yf?. 8 o. l Be~;y~ 7 o. l Be~!!?. 6 o. l prövnmg darover darover daröver darover 

5 
4 

3 

2 

o 
o 
o 
o 

6 

o 
o 
o 

37 

17 

15 

o 

45 
24 

38 

3 

Betyg 
Komp. vid 

prövn. 

l mk 5 

4 

3 

l 
2 

l 

3 mk l 5 

4 

3 

2 

l 

l yk*) 5 

l 4 

3 

2 

l 

Betyg 
under 6 

3 

2 

5 a) 

3 
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Karlskrona örlogsstation . 

An-
Medelbetyg Avsked 

tal Rekryt-l An-l Yrkes- RM I§ 
skola tal utbildn. 39: 4 

1221 7,0 20 l 7,0 2 

l 

l 

15 7,0 

15 6,5 

12 6,5 

5 6,1 

3 7,3 

l 7,8 

16 6,8 

12 l 6,6 

27 6,2 

41 7,7 

7 6,0 

3 7,0 

14 7,0 

8 6,8 

15 6,9 

13 6,5 

9 6,7 

4 6,3 

3 7,8 

l 7,0 

15 7,1 

9 7,5 

1191 7,0 

4 6,6 

7 6,8 

3 6,4 

14 6,6 

7 6,6 

Tabell X. 

1936. 

3 

5 

9 

2 

-

-

l 

3 

l 8 

-

-
-

l 

l 3 

Stockholms örlogsstation. 

»Betyg• vid !:Medelbetyg iiAntal elever 
prövning R-skola i R-skola 

5 

4 

3 

2 

7,1 

6,4 

6,5 

6,7 

6,8 

l 77 

42 

60 

7 

l 

l 

l *) Endast 
augustire-
kryteringen 
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b) Betygens fördelning i rekrytskolan. 

I »Be~yg~ vid[ Be~:Y~ 9 o. l Be~:Y~ 8 o.[ B~~:Y~ 7 .o·[ Be~:Y~ 6 o. l' Betyg 
provmng darover darover aarover darover under 6 

5 o 6 l 66 25 2 

4 o l l2 24 5 

3 o o 17 34 9 

2 

l 
o 

l 
o 3 

l 
2 

l 
2 

l o o o l o 

Karlskrona örlogsstation. 

Betyg Medelbetyg Avsked An- RM I§ Komp. vid tal Rekryt-[ An-[ Yrkes-
prövn. skola tal utbildn. 39: 4 

l 
l l mk 5 14 7,5 14 7,6 l 

4 14 7,2 14 7,3 l 

3 12 6,4 8 7,1 5 

2 lO 6,4 5 6,4 7 

l l 7 5,9 l 2 6,4 7 l 

3 mk 5 6 7,1 6 7,6 -

4 l 7,0 -- -- l 

3 22 6,9 21 7,1 l 

l 
2 

l ~! l 
6,4 

~l 
7,6 

l 
6 

l l 6,4 7,0 7 

l yk 5 l 20 l 7,5 20 l 7,1 l -

4 16 7,1 13 7,0 3 

3 21 6,9 20 7,0 l 

l 
2 

118 
7,0 

l 
16 6,9 2 

l l 11 6,8 10 6,9 l 

l 

a) 

h) 
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Tabell XI. 

1937. 

Stockholms örlogsstation. 

•Betyg>> vid [l\fedelbetyg [Antal elever 
prövning i R-skola i R-skola 

5 

4 

3 

2 

l 
7.3 

7,0 

6,2 

5,9 

42 

20 

27 

16 

Betygens fördelning i rekrytskolan. 

l > Be~yg~ vid l Be~.Y~ 9 o.[ Be~:Y~ 8 o./ Be~:Y~ 7 o.[ Betyg 6 o./ 
provmng darover darover darover däröver 

l l 
5 o 10 21 9 
4 o 4 5 11 
3 o o 9 14 
2 o o 4 6 

Betyg 
under 6 

2 

o 
4 

6 



l 
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Karlskrona örlogsstation. 

Betyg 
Medelbetyg Avsked l 

An- RM I§ Komp. vid tal Rekryt- ~ An-l Yrkes-
prövn. skola tal utbildn. 39: 4 

l mkX·) 5 123 7,1:! 17 7,3 - l*) November · 

4 8 7,4 2 7,3 - rekryteringen 
ej medräknad 

3 13 6,7 8 6,0 3 

l 
2 

~l 
7,0 l 2 

6,1 

l 
l 

l 5,8 - l 

3 mk·:t) 5 l 14 7,1 121 7,3 2 

4 11 7,0 5 7,0 2 

3 12 6,7 7 6,7 l 

2 9 6,8 2 7,2 

l 
3 

l l l 7 6,5 l 5,3 3 

l yk 5 441 7,3 - l - l l l 
4 26 6,9 - - l 

3 8 6,6 - - 1 

2 lO 6,7 - - -
l l l 9 6,6 - - -

Av tabell XII här nedan framgår huru många elever i r e

krytskolorna - uttryckt i procent på antalet »femmor», »fy

ror>> a. s. v. - som erhållit betyg under 6. 

Tabell XII. 

stockhalms örlogsstation. 

I . Betyg» 1934 1935 1936 1937 l 
1\iedel-

An-1 Betyg An- 1 Betyg An-1 Betyg An-1 Betyg vid 
prövn. tal under 6 tal under 6 tal under 6 tal under 6 

proc. 

5 1461 4 °/o 191 l 3 °/o In 3 °/o 1421 5 °/o 3,7 °/o 
4 37 8 °/o 43 5 °/o 42 12 °/o 20 O 0 /o 6,2 °/o 
3 21 5 °/o 58 9 °/o 60 15 °/o 27 15 °/o 11,0 °/o 
2 6 66 °/o 6 50 °/o 

: l 
29 °/o 16 38 °/o 45,7 °/o 

l l 100 °/o - - O 0/o - - 50,0 °/• 
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För att erhålla en överhlid. över de orter i Iandet vari

från ynglingarna rekryterats, har å efletföljande sida (fig. l} 

dessa platser angivits. Varje punkt betecknar sålunda en an

tagen rekryt bördig från den ort, där punkten placerats. 

Rekryteringsområdet för Stockholms örlogsstation utgöres 

av området norr en ungefärlig linje Göleborg- No·rrköping. 

Bohuslän hänföres till Karlskrona rekryteri ngsområde. 

Figuren utgör en sammanställning av rekryteringarna 
åren Hl34-1937. 

För Karlskronas vidkommande framgår rekryter i ng ens 
»fördelning » av tabell XIII här nedan. 

Tabell XIII. 

Karlskrona örlogsstation. 

Rekryteringens fördelning över rekryteringsområdet 

under perioden 1935-1937. 

1935 1936 1937 

---
Skåne .. ........... .. ......... .. ...... .... 114 111 120 
Blekinge ····· ··· ·············· ···· · ··· 52 35 37 
Småland ·················· ······ ···· ·· 33 40 25 

Gotland ......... .. ...... .. .............. l 3 3 
Östergötland ·· ·· ············· ···· ··· 34 22 18 

Göteborgs och Bohuslän .. ...... . 17 19 18 

l Halland .. . .... .... .. .. .......... .. ... .. . 4 3 4 

Västergötland .... .. .... .. .... . ....... 9 16 22 

.Nyantaget manskaps hemortsförsamlingars belägenhet. 

År __ l Vid kusten l Inuti landet 
l 

1935 103 l 172 

1936 90 

l 
167 

1937 121 187 
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Såsom allmänt omdöme måste sägas att organisationen av 
rekryteringsförfarandet är riktig. En förstärkning av organi
sationen borde emellertid ske därhän att i varje län funnes ett 
rekryteringsombud. Dessa rekryteringwmbud skulle minst en 
gång var tannat år besökas av rekryteringsofficeren så att in
tim kontakt uppstode mellan dem. Såsom framgår av fig. l 
finnas ännu stora »Obefläckade >> områden, särskilt i norra 
Sverige, där en sådan intim kontakt mellan rekryteringsoffi
ceren å ena sidan och rekryteringsombudet å den andra, skul
le resultera i ett betydligt större antal ansökningar och fram
för allt åstadkomma en större förståelse för flottan det inre 
av landet. 

I samband med dessa rekryteringsofficerens resor skulle 
även avtal träffas med läkare i landsorten. Tyvärr äro un
derstundom läkarintygen från läkarna ute i landet icke till 
alla delar fullt tillförlitliga. Några »skavanker >> å ynglingarn:l 
borde icke få upptäckas vid den läkarundersökning, som se
nare äger rum å örlogsstationerna före antagningen. 

Rekryteringsarvodet utgör för närvarande 20 kronor och 
utgår till av vederbörande myndighet förordnat rekryterings. 
ombud samt utgår även till underofficer, underbefäl eller po
lisman vid flottans poliskår vid rekrytering till egen örlogssta
tion. För ombudens vidkommande torde arvodet vara för 
litet. Om~kostnader för annonsering, porton, telefon samt i 
vissa fall lokalhyra täckas icke med ,ett arvode av 20 kronor 
för varje antagen man. Då del för flottans rekrytering är 
nödvändigt med rekryteringsombud, böra dessa även erhålla 
en sådan ersättning för sitt arbete att deras intres<>e stimuleras 
och icke tvärtom. Arbetsförmedlingarnas insats vid rekryte
ringarna bör givetvis uppmärksammas, men såsom varande 
rent opersonliga institutioner, kan man icke räkna med dem 
i tillnärmelsevis samma utsträckning. 

Det har visat sig att en annons som emanerar direkt från 
rekryteringsofficeren , har en betydligt större effekt, än om 
den ligger inklämd bland andra >> förs varsannonser >> och ut· 
formats av något centralt organ. Jn mer personlig prägel man 
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kan ge en annons dess större verkan har den, vilket även vi 
sa l sig i det stora antal förfrågningar som inströmmat efter 

varje annonsering. 

l Svensk Författningssamling n:r 15 och 16/Hl37 bestäm
mes bl. a. att för erhållande av fast anställning vid ekonomi

och hantverksavdelningarna vid marinen ,erfor d ras n ormalt 

fiirgsinne. Den förut gällande författningen (n:r 9/1931) inne
höll en bcslänunelse att endast fast anställda vid däcksavdel
ningen sk ulle ha normalt färgsinne. Visserligen innehåller 
fö1~fattningcn av 1937 en paragraf som säger att »I fast an
ställning i ekonomi- , maskin- eller hantverksavdelningarna vid 

flottans sjömanskår jämväl må antagas den , som mod för 
tjänsten erforderlig kroppsstyrka i övrigt, företer sådana i bc
siktningsreglcmetct närmare angivna smärre kroppsfel, lyten 
eller sjukdomar, vilka icke äro hinderliga för behörig utbild 
ning och tjänstgöring vid vederbörlig tjänstegren ,,, men som 
maskinavdelningen jämväl är innefattad i ovannämnda para
graf och maskinfolket ej behöver ha normalt färgsinne , syn es 
bestämmelsen i besiktningsreglementet egendomlig. En färg 
blind förrådsman torde icke kunna åstadkomma någon större 

skada på grund av sitt defekta färgsinne. 

Dc radioprov som äga rum vid Stockholms örlogsstation 

~ynas vara så tillfredsställande som för närvarande är möjligt. 
Beträffande ordningsföljden vid avslu tandel av skolorna jäm
fört med proven kan man säga, att proven stänrma anmärk
ningsvärt bra för de bästa och dc sämsta, under det att för 
en stor s::tmling i mitten mera varierande resultat framkomma. 

En annan erfarenhet rörande de ynglingar, som. sökt till 

racliomatroser , är, att knappast någon söker för att ~cdermera 
bli underofficer vid flottan, utan enelast på grund av elen goda 
utbildningen , som skänker stora möjligheter till fördelaktiga 

civil anställningar. 

* 
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Tabellerna VII till och med XII visa huru intelligenspro
ven utfallit samt deras tillförlitlighet. Utan tYckan kan fasl 
slås att det högre »inte!ligensbctygel» i medeltal givit c lt högre 

betyg i rekryt- och korpralskolorna. Påfallande är beträffan
de Stockholms örlogsstation del höga medelbetyget i korpral 
skolan för 1934 års r ekryter mod , i ntelligensbelyg , 5. l\Icd81-

bctygct är här 8,0, d{t mcclclbctvgct i rekrytskolan enda..>t 
var 7 ,l. 

Högre skolunderbyggnad har som regel givit hältre resul
tat Yid proven, vilket är naturligt. Som av tabellerna framgår 
har emellertid flera med låga »betyg » erhållit anmärknings
värt goda betyg i rekrytskolorna. En orsak härtill ä1· atl 
m ånga vid proYens undergående äro trötta efter en lång järn 
vägsresa, vadan utslaget på deras intelligens blir missvisande. 
Hänsyn tages emellertid till detta liksom även till att en lång 
samt tänkande yngling även kan bli en god sjöman. 

Intelligensproven torde sålunda vara av en mycket stor 
betydelse och detta har även visat sig i det stora in tressc som 
från utomståendes sida visals intelligensprövningarna vid flot

tan. Förutom vid dc övriga försvarsgrenarna, söker man även
ledes vid järnvägarna och inom industrien förmedelst intelli 
gensprov få rätt man placerad på rätl post. Säi'Skilt har det 

inom industrien visat sig att personer som uppnått ett högre 
pointtal även uppnått bättre arbetsresultat. Doktor Sven Hc
clenberg har i Svenska Läkartidningen för den 19 november 
1937 skrivit en mycket intressant artikel rörande »Människo 
materialels undersökning vid industrierna >>. Härvid rör de t 
sig även om praktiska prov så att man förutom vederbörandes 

allmänna intelligens även f<'\.r reda på hans kombinationsför
måga, mekaniska uppfattning, hans snabbhet att reagera, ord
ningssinne, uthållighet och seghet, hans proportionssinne och 

överhuvudtaget hans sätt att m·bcta. Vid flottan tord e sådana 
praktiska prov vara outförbara med :wseende på det stora an
tal r ekryter som antages varje gång , men torde proven vid 
industrien vara av oskattbart värde. 

Såsom slutomdöme rörande intelligensprovens användan-
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de vid rekry teringsarbetet i Stockholm bör framhållas, att dp 
visat sig fullt motsvara de förväntningar som stäms på de
samma. Därest proven i en eller annan form böra över- eller 
omarbetas, får framtiden utvisa och har ingen inverkan pa 
deras betydelse i princip. 

~led säkerhet komma ökade krav att ställas på rekryte
ringsorganen då skeppsgosseinstitutionen helt försvinner, m en 
med en rätt hedriven annonsering, ett intimt samarbete mellan 
rekryteringsofficeren och ombuden ute i landet och en m.ål
medveten uplysningsverksamhet såväl i broschyrform som i 
radio, torde inga större risker förefinnas för att kadrerna ick e 
skola bli fyllda. Av vikt är dock att rekryteringsofficeren blir 
»rörlig ». 

En god hjälp för att stimulera intresset för flottan inne i 
vissa delar av landet, vore om våra mindre örlogsfartyg vid 
något tillfälle kunde besöka hamnarna i t. ex. Vänern och :Mä
laren. ~1an bör hålla i minnet att örlogsfartygen äro en 
svenska folkets egendom, varför även inne i Iandet boende 
personer så långt sig göra låter böra få tillfälle att i någon 
fonn stifta bekantskap med landets sjöförsvar. 

H. :M. S. Drottning Victoria december l 937. 

Pedro Ahlmark. 
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Flottans Mekaniska Corps och Departement 
i Karlskrona. 

En närmare reclogörrelse för den hundraåriga u~veck
lingen i organisatoriskt hånseend e för hus- och ibrobyggnader 
etc. inom Karlskrona örlogsstabon med va1·v, avseende tiden 

fr-ån vmwets anläggande på 1600-ltralet och fram till 1780'--talet 
har redan lämnats i en avihandling benämnd: »Löjtnant; me
kanikus vid Karlskrona örl:ogsvarv», vHken publicerats i 3·:e 
häftet år 1938 av T·idskrift i Sjöväsendet. 

Löjtnant mekanikus, som enligt denna uppsats åtn'jultJit 
den i han~verkstimmermansstat.en sedan äldre tider upptagna 
m ä•stersniakar-ens ~wlöning, har tiUhö,rt amiralitetet och ingått 
i dåJv,arande till Kar ls'luona förlagda amiTalitetskollegii orga
nisati.on sedan år 1748. Han har haft att ibestyra den fö:r 
hiu s- och bro:byggnadcr avsedda •verksamheten m. m. lf[·åga
vm·ande bryggnadsorganisabon har sannolikt år 1774 överflyt
tats till byggningsstaten från ,ovannänmda stat, vilken ärven 
plägat ·benärmna•s timmermäns och :hantverkares .stat. By:gg
ningss·taten ~1ar i likhet med övrig.a ordinarie stater vid am~ ... 
ralitetet varit uppt,agen i örlogsflottans ihwvudbolk. I denna 

huvu-d1bok har det på 1700-talet-s senare hälft (å1r 1777) före
k ommit sådana ans1agsbitlar som exempelvis för »hus, ibodrar.s 
och brobänkars unde~m,ållanrde » samt »skeppsreparationsdJoc
kans murars fö•rbättrande~. 
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Från februari år 1778 har ledningen av hus- och bwhygg

nader varit anförlpocld åt 
»ka,pten mekani.J«us »; 

i stället för tidigare löjtnant mekanikus. Kapten mekanikus 

har ·emeHerl'id vid nämnda l'id1Jtlll'kt ·endast åtnjutit den lön, 

som tillkommit löjtnant mel«anikus. 

Vid 1770-talcts slut återfinnes i äldre U1andlingar ytte r

ligare en kapten mekanikus, nä:mligen vid den dåvarande sär

skilda organisationen f·ör »nya doc.keb<yggnaden », vilken he

fattning·sha vare ål njutit ( !>kepps)lbyggmästaJ·es lön. Sanno

likt redan från år 1772 har det vid detta byggnadsföretag äv.en 

föpeJwmmiL en löjtnant mekanik:us . 

Sedan nämnda årtioondc är det ·l<änt, aH officerare meka

n'ici, efter att hava erhål'li t Lillstån;d därtill, varit ledare fö r 

aHmänna eller ensldlda arbetsfö.r.etag utanför amiralitet-et, och 

har det si\1·skilt omkeing sekelskiftet och därefter in p it 
1800-talets mitt vm·it vanligt, att officerare mekanid <efter kom 

m endering handhaft ledningen a·v betydelsefulla allmänna ar

beten inom väg- ·och v~aUenbyggnadsfacket.. Härutinnan haYa 

även särskilda ihestämmelser bli,vit utfärdade bl. a. genom 

Kungl. brev den 20 a.ugu:;t!i 1·816, den 2:1 decemJber 1830 och 

den 30 april 1831. 

Bland nedan bifogade särsiriida personaluppgifter återfin

nas exempel 'På dylika arbet;suppdrag utanf.ör amiralibeterls 

egentliga verksmn1heL 
Nedanstående uvskrift av Kungl. förordnande den 9 juni 

1·801 för maj·or nlCikani'l«us LidstTömer att hanclha ölverinse

cndet och styrelsen av Yatten- och kaj1byggnadsföretag i Stock

holm ubgör ett belysande exempel på dåtida fö.rfarand e i före

varande ruvseende. 

GUSTAl<' ADOLPH p. p. 

Wår y1mec:;t. p. Jl. \V i harvc· i nådl'r upclragit Major :Mechanicus och 

Riddaren Licls trömer öherin.seenclPt och s t~· relsen af Lle Yattt-n- oc l1 

quai-IJyggnaclP r, som hiirstäclPs nu föl'<·hahas; och som hans nii r 

Ya ro Llänill så l(•(kcS ticltal s oundg~ingt•lig hl i fver, och lnlll anhållit. at 
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~f Timmcrmans-Staten i Carlskrona få til dessa arbetens beclrihancle 

använda en och annan Qvartersman eller timmerkarl som han tjcn

lig och nödig funne; så vilj e Wi Eder härmed i nåde r tilkii.nnagifva. 

det Major Liclströmer, utan afseende på des.s öfrige göromål, må äg ; 

tilstånd at sig från Carlskrona hit begifva, enär och så ofta han sjelf 

anser dcs.s härvaro i ofvannämndc afseende fordrar, äfvensom honom 

:n1å tillåtas, at af flottans Timmermans Stat, efter derom hos veder-

börande gjord anmälan, för ofvannämnde arbeten medtaga tjenligc 

P ersonrr, hvilka ehuru dc här någon tid kunclo komma at vistas lik

väl de ras aflöning å flottans stat oafkortad å tnjuta böra. wi bc
ialle p. p. 

Stockholms Slott den 9. J unii 1801. 

GUSTAF ADOLPH. 
C. L a g e r b r i n g. 

Til Committerade öfver örlogsflottan ang:de Majot· Lidströmers 
iörordnande. 

Med höga originalet lika intygar 

O. K u l l b e r g. 

Kgl. Com. d. 11. Junii 1801. 

Communieeras Herr W ads och Artilleri Dcpartemen ts Chefen 

til underdånig efterrättelse och lämnas jemväl Sjömilitie Contoir·et 
l1äraf nödig del. Som ofvan. 

På befallning 

C. I. A m e e n. 

§ 1226. W a rischefen d. 18. J unii 1801. 

Communiceras äldste Construktions Officeraren och Am:ts Sjö

.rnilitie Contoirct hl underdånig efterrättelse och återställandE'. 

Carlskrona som ofvan. 

På befallning 

P. O. P r a v i d z. 

En viktig del av utbildningen för offic·erare mekarnici har 

ntgjar.ts a,· •Utländska resor •Och studier utomlands. ElijeSit 

har dessa amiralitetet tillhörande officerares verksamhet hu

vudsakligen va•rit hänförd till Karlskrona sh1äl på 1700- S'O!Ill. 

1·800-t•alen, Yanicl dc haft aH ntföra uti amiorali,tet.ebs staoter 

Tid8krift i Sjöt·Cisendet. 18 
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lllppt.agna byggnadsarbeten •och dyl. Tjänstgöring vid andra 

flottans st•a.tioner än ·den i Karl&krona !har dook äv•en fö r e

kommit. Älds,ta l"ända besrtämmdser u t i f ör eva r ande av.s·e

ende återfinnas i ett Kungl. brev den 4 maj 1798 till general

adjutanten för flottorna, vilken haft befäl över if·råga•va•rande 

ofl'ioerare. 
Enligt en på grund av kurtgl. rbwv d·en 23 novemiber 1793 

vetkställd mnorg.anisation ha.r förenämnda byggningss.t•at över

gått i .Jwnstruktionsstate.n. I .samlhand häraned t•orde ä:ven lö

n.eföJ·h.ållandena J1ava blivit reglerade för till staten hänförda 

ofl'kerare mekaniei. 

Uti konstrukrlion.sstaben för år 1794 upptages föPutmn 

kapten meJmnikus på or.dina.ri•e ·stat även en kapten Inekani

kus på ·extrra stat. I detta san1[nanrhrang kan även 111ämnas, at1 

emellan dessa båda ofl'ic.en•re vid nämnda tidpunkt vari,t! pla

cerad vm-;vSibildhugrgaren, samrt att före de två m•ekaniska offi

ceJ:arne rvari t ställda d•e officerare, ·som cfterLrätt 'i bryggnings

st•a•ben tidigare Uipptag,na befattningarna för öv.mskepp.sbygg

mä•sta•r•e, s'keppshyggmästare •och ·underskep'P'sby,ggmäs·tare. 

I och med konstruktionsstatens rtilll(IQmst lmrva alltså alla 

däri ingå•ende högre befattn:ing·shav;are erhållit officers grad. 

Dessa t.orde f:rå.n nälmnda :tid även .ägt bä·ra uniform, v·arom 

finnes rvida.re anfört i det nedanstående. 

I lwnstr'llkt'ionsstatens :runa för år 1796 förekommer i 

äldre handlingar för först·a gången 

»!major ~nekanikus» 

med anteckning »enligt ami-ralämhCJtets ~··esolu t iron den 4 de

cember 1795 ibe-LI·äfiande majorsinkvart.ering» .. 

F.rån och med år 1802 återfinner nmn bl. a. uli »inkva·r

teri,ngsuträkning.a:r» 

»Överstelöjtnant me:kanikus ». 

sjuttonhundranittiotalet rhar, som redan i viss mån fram

går av deot ·ovanstående, ·vari t .av ·&ärskild he~ydels·e för organi

s•ation:en m. m. av thius- och br.obyggnadsv.e.r'ksamheten vid 

Km·l·skrona örl:og.svarv. En nämnare redog,ö.re'Js.e föll" hitlh ö

rande förh:ål.Janden kan därför vara av inhes·s·e. 
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Enligt en den 1.? oktober 17fJ2 utfärdad bestämmelse 

(g. o.) h a r kaplen meka.nilms för framtiden blivit direld un

ders,tälld varvsami·r-alen vad theträilar rvan·et - liksrOII11• c:Jd

page•m~islaren och öveT·s.kc·ppsbyggmästaren - och uneler ge

naralinl:en.denten vad helräfTaa.· rkasernbyggnader och andra 

byggnad e1r. 
I samband med en den l{) all!gusti följande år v:ccrkställd 

omorganisation har det i fråga •om nämnde detaljchefs v·erk

s·amhet inom varvet JJJ,ivit närmare hesrtlämt enlig:t' order (g. o.) 

av generalamiral Km·l August Ehrensvärd, att ifl·ågavarande 

ofiicer mekanikus skall inom varvet »cns•amt och allenast stå 

direkte unde·r va.rvschefen, och tillhör ut.om Kungl. Skepps

varvert, br-othän:kar, ma:st- ·och styckekrana•r· m. m., som fo1rdT<a 

n1ekani.sk åtgärd». Des·sa lwmma »hädanref!Je.r i avs:eende tiJ!l 

deras vidmakthållande, fönbättrande och förnyande att en

sail11t tillohö·ra .kapten;.mekan'iilms befattning och han s·åsrom. föJ·

nian fö.r sin särskilda deta•lj, på sätt ri mina orders av d.en 19 

oktober 1792 utsta•ka, att lyda under varvschef1en». 

Att dessa hetydclsd1ulla he<stärmmelser även blivit genom

fö.rda •Och visat sig va.ra lämpliga framgår bl. a. av en .rapport 

av den 2:9 februari 1796 från majm mekanikus J. Lidsrbröau, 

vilken då anmäl1er, .att några ankdning:ar till ändring och föcr

bättTing icke förekommit »vid tiltämpningen .och utövningen 

av den för major-mekanci:kus utfärdade instru.kti.onen». 

Från åtr 1792 åtc.rfinner man benämningen 

»mekaniska detaljen », 

viH<!et ullryck ä'"en Merfinnes i rhancllingar från tbörjan av 

1800'- bale t. 
Från år 1805 och under nära t.re kvarts se'kel där.efter 

har .man emellertid inom varvsorgani·salionen haft det !bety

delsefulla 
»m e'l<'aniska doeparbementet», 

tm vilken avdelning hänförts »hus, !bod'ars, bro- odh brobän

lmrs » reparatri·on, 'unde·rhråll och dylikt. 

PJ·. 6 utgör avbildning av e tt porlrätt Öv·er den förste che

fen för mekaniska dcpaQ·tementet. 
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PI. 6. 
Ö1•erstPiöjtna nt mckanikus Jonas Lids trömer. 

t792- 1F07 Chef för nwkaniska detalj en rPsp. mekaniska 
dcpart<' mcnt ct, Karlskrona. 

Under sistnämnda t•idsp er iocl ha verkställts vissa r ·egle
ring.ar, s•å •att säga på dj:upet a•v den organi:sation, som berör 
bl. a. denna avdelnings ver.kisarmhet. Härutinnan lkan näm
nas ett den 20 augus,t.i 1805 utfä,l'dat: reglemente för timm•er
mans- och hantyerksstaten. Denna har Yid n~imnda tidpunkt 
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innefattat bl. a. vei1Ionästare, kvarter;smän, rhanl•Yer1ksrmäs·tare 
och inrven ta.rire t i m Incrmän. 

Å·r 1808 'utgör ·ä venJ.ecl·es ett märke;sår för ofl'icera re me
licanici, i det att då nådigt förmeinande blivit utfärdat föll· 

»Ohefen för örlogsHottans Mekaniska stal » 
med Corps, ·Omfattande dä-rtill ihöm.nde oflic·erar·~. 

Några år senare har ytter'lligare en hetyclelsdull rutvidg
ning av ·organisationen för 11us- •och hrobyggnaclerr skett, däT
igenc-m artt den ti.cl·igare •särski lda .sta:t~en för »nya dockrebygg
nad en» jämlikt Kungl .. brev den 28 juni 1814 hli•vit inclrragen, 
yarvid utökning ägt .rum ·av den då .undeT •konstr•ul<tion1sstat en 
uppförda sårskilda byggna.clsslatren, benämnd mekaniska 
staten. 

F~ån nämnda tidpun~<1l och allt fm·tf,a•r·ancle hänföras till 
en och ·samma a veleini ng inmn varvs·organri,sati-on en alla de 
grupper ·eller detalj-er, s•om avse hus-, ·bro- ·och dockbyggnaderr . 

Ett .par lbilder, pl. 7 oah 8, av Ö·rlogsvar•v•ets Ullseende på 
1•800.-talet.s rmitt visa·s här nedan. Därå av!bildacle mastkran, 
broar ·OC'h husby.ggnader hava i väs.entligra delar ulfö:rts runder 

PI. 7. 
Nya Doc kcby g gn a(k n i Carl s krona oJJJk r in g år 1810. 
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]edning .eller medv·erkan av offi.cerare mekanici och deras fö.r•e
_gånga·r·e, den förut omnämnde tå 1600c. och bö.rjan av 1700-
.tale't ver.ksamme mäst·ersnic1kal'en. 

Den mekaniska corpsens st·at har på 1800-talet ubv•eCildats 
.0 ch förändrats i ·or,g,ani>sa tiono och andra •hänseenden för aH i 

börj,an på 1870-talet upphöJ·a ·och uppgå .i marining.enj örslt:a

.ten. Härom lämnas följande data och r·edogöroels<e. 
I sammanhang ,med! en år 1815 beslubad löJller-egler·ing har 

jämlikt Kungl. >b:rev den 20 augusti 1816 1stadgats, at.t mekn
ni s>ka corpsens stat framd eles, liiks·om d.ittiUs, skall utgöra en 

:särskild , m en till tjoänstgör~J11g vid nottornas sta·tioneJ· föribrun

.(l.en corps, lbe.nämnd flotto rnas 1nekaniSil<1a stat, under chefs
:s:kap m r generaladJ-utanten för fl,ottorna, vilken ägde att efter 

belhovet för.de·la tjänstemännen dä:rstäd•es till tjänstgöring vid 
varj e station. 

Enl·igt den 14 novemlb e,r 1:82.7 utf.ärdad insb·uiktion skaN 

-corps•en höra lmder storami.ralämbetet's tJ·,edje a'"dela1:in,g. 
Ohcfen föir det :m·ekallii,ska. d ep:ar tementets stä llning och 

verkalnhet lhar .därefter varit för·emål för yU.erlig.are l'eglrerin g 
i ·sam·band •m ed ett år 1837 utfärdat »reglemente för s tyrel sen 

och ek·onomi•en vid slati.onerna av Kung1l. Maj :ts flotta». 
I de tta ·Sammanhang må följande nämnas 'beträffande här 

ifrågavarande OTganisati.onsdelal j cr gällande enligt det av 

Kun gl. Maj :t jämlikt heslut den 29 augusti 1825 fastställda 
»Förvaltnings- och redogörelser·eglement;c för K:ungl. Maj :t s 
och Hikds flotta ». 

>> YarvscheJPn i Xarlskrona ii r Kungl. Maj:t och Förvaltningen 
av Sjö;irl•nclcna, lika med Bc~fälll avanclo Ami ralen ansvarig för sin 
detalj samt' pfter kommer dc orclc·r Befälhav.ande Amiralen i cgcn
skap av högste- BefiilhavarP på stä llet kan i övrigt honom meddela. 

Vi d övriga stationerna ansvarar Varvs-Chefen för Stations-Bcfäl
ha va rrn a ll ena ». 

»Till närmaste biträde vid de särski ld a detalj ern a av donna lik ;c 
·så viktiga som vie1sträckta befattning har Varvs-Chefen i avseende på 
Flottans b0Yaring, Tygmästaren: i avseende på hennes tackling, mcrl 
vad el ä dill hörPr Ekipage-Mäst:ar0n; i a vsetmde på hennt-s byggnad 
()ch n'parat.ion, Constructions-Chcf0n: samt i avseende till Hus-, D ro-
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uch Dock-byggnader m. m., hlekani.ska Chefen. Do kallas Dcparto
Jncnis-Chcfer och besörja verkställ igheten av alla dc arbeten, som 
Vans-Chefen anbe·faller, samt bliva honom ansvarige för ut.förandct 
a,- vad på var och •en av dem ankommer. » 

»Då en Departements-Chefs-plats bör tillsättas, föreslås personen 
<W \'arvs-Chefen hos Stations-Befälhavaron, som vidare befordrar an
mälandet.» 

>> Stations-Befälhavarne böTa till Flottuns Chef insiinda deras för 
slag fil! befordringar, löner, Riddaro-värdigheter och andra distinc
tioner inom Officers-Corpsen, - - - - - och som; hela Officcrs
Co rpsen egentligen tillhör Karlskrona station, böra Bcfälhavame på 
de övriga stationerna även hos Flottans Chef begära do Of:f:ic·3:·are, 
som till tjänstgöring därstädes edordras - - - -». 

»Chefen för Flohans Mekaniska Departement lyder: såsom Dc
parlemont.s-Ohof, under Varvs-Chefen, och såsom Officer vid Flottan. 
uneler Stations-Befälhavaren. Han är Varvs-Chefen ansvarig för dc 
på varvet varande Mekaniska Inrättningar, Mast- och Stycke-kranar, 
Broar, Brobänkar och stängsel .samt Kronans hus och byggnader, så 
inom som utom Varvet, så att dc för sina särskiltc behov alltid må 
vara i behörigt stånd. I Karlskrona an.svarm· han dessutom för nya 
Dockornas och därti.ll hörande Imättningars nybyggnader och vid
makthållande; gamla Dockan och dess Pumpverk, Sätt, Portarna och 
stapeln undantagna för vilka Construktions-Departements-Ohofcn en
ligt 209· § ansvarar. » 

Un(ler ~Iekani•ska Departements-Chefen lyda: 

»l:o. Do Officerare av Mekaniska Staten, som beiinna sig p Et 
stationen. 

2:o. :Material-Förvaltaren vid :Mekaniska och Docke-Förrådet i 
Earlskrona. 

3:o. Alla uneler Departementet hörande Hantverks-Mästare 
Kva rtcrsmiin, Brobyggare, Smeder, Murare, stenhuggare, Dockan~ 
Skeppa re jämtr de Timmer-Båtsmän, som till Arbets-Posterna ut
tagas.» 

Uti ett Kungl. lbrev den 25 ·oktober 1855 anföres i moti
Hringen till det då utfärdad e reglementet för flottans meka
n~ska coTps bl. a., ,au Kungl. M·aj :t då ick·e funnit omständig
heterna meclg.iva att fullsltändigare ordna kåren .och dess 1Jjän
steföra1.ållanden, men likv.äl prörval angeläget vara, att, intill 
dess fö.rhållandena härutinnan kunna föranledas, åvåganminga 
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en väl behövlig sammanhållning av kår,cn.s Inedl,emmar, s.om 
att besbämma fordJ'inga~ma får vinnande av inträde uti atål·en. 

Sistnämnda r eglemente innelhåller stadganden om dels 
»corpscns tjäns.lleförhåUanden » och dels »villko·r för utnäm
ning». Av däri upptagna bestiämmel.ser må ·här nedan föl
j an el e n ämna s. 

Chef en för sj öförsva;rsdepa demente t u tövrur fo.rHarande, 
intill dess ann•orlunda kan v•ara förordnat, närmast-e dmfs:ka
pet ÖYICr Hottans mekaniska corps, va.rs dåvaTancle organisa
tion även i övrågt tillsvi.cl.a.re förJJliver oförändrad. Kårens 
med .löner p•å s·t.at försedda ofTicerare hava aU st·älla sig till 
eftea·ätt1else vad i gällande författningar i avseende på tjän•st~ 

göringen inom me-kaniska depart·ementet vid floHans stationer 
innehålla s·amt vidare l{!an vara dem till iakttagandie före
s•krivet•. 

För u l:nämning till första dl'iccJ~sgracl>e.n ·vid •l<:årcen fordras 
·huvudsak att hava. urudergått studentexamen eller den exa

men i »1humaniora », ·s·om gäller för antagning till office·r vid 
flottan samt att antingen hava genomgått elen för civilingen
j ö.I;s,eJ.evcr fö·r·es.krivna lärokursen vid Ma:rielbergs läJ·oved'
samt därjämte under en tid av sammanlagt två år t}äns.tgljort 
ell.er varit anställd vid niågot ,suör.w allmänt e!leJ· e·nskilt bygg~ 
naiclsrurbete - e-ller odk genomgått dc vid Teknologiska insti
tut.et antagna läro,kur:ser; varfönutan i båda fallen erfOJ'dms 
bevis om godkänd kunskap i gällande ·krigslagm· samt v'eder
böd'igt intyg ·om examen i civil byggnadskonst. 

I fråga om undervisningen å 1800-talets början kan här 
nämnas följande föres1uift, vilken åteJ·finne·s i el't Kungl. brev 
den 2 november 1824 nämJ.igen, att eleverna i konstruktions
Yet•ensl<apen med tanke på ·sammanslagning ay ~wnst.rukhon.s
cch mel{anislw kårerna ·s·kola studera även im eka.nik, hydraulik 
och ark.i t•eldtH'. 

Dylik sammanslagning har förverkligats ungefär ett halft 
sekel därefter i samband med genom.fö.randet av fi•esluten en
ligt följande. 
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K·ungl. breY den 24 sept·ember 18,67, enligt v·ilket fl.otl an s 

konstruktionscorps och llnachini,s t ofl'icer s st·at slkola bilda en 

ny civil corps ·e ller s tat, benämnd m 'a rin-ingeni•Ö'r s taten. 

Kungl. J)rev den 17 december 18·67 ,ifråga om förändrad 

lydels.e av vissa paragJ·af·eJ· i gällande reglemente för styrelsen 

och e'konomien vi•d sjöva,pntet·s stationer, enl·igt vilket d<e ålig

ganden, s·om· tillhöra chefen föT m e•kaniska departementet 

skola, eft.er aV!gtång av då anställd personal vid debta depar

tement, .s•lwla öwrfly ttas P'å direiktö•ren av mariningenjör sta

ten, 'biträdd av en sä r.skilt a111tagen byggmästare. 

Uti den den 17 deoembeJ· H367 ,j ·samband därmed utfä r

dade instruktionen föT mariningenjör staten har föreskriivil s, 

att det å ligger överdi rektören att, efter avgång·en av den vid 

stationernas mekanis.ka departement anställda personal, da 

dess å li gganden överflyttat·s p å den 'särsk,ilt antag,n e bygg

mästaTen, ;h ava öveTinseende över beihöriga utf.örandet av de 

hos V·eder,böDande ämlbetsmyndiighe ter granskade förslag ;rö

r.a:nde sådan a arb eben, som då låge inon'l ·berörde departmncnh 

ve r.ksamhctskrets; samt 'a tt di:reldör.erna ft1ade, va.r för sin sta

ti,on, W! å liggande att, efter ovannämnda ö'verflyttning av m e

kaniska departementets göro.mål å en byggmäs·tarc, hava i n

seend e däröver, att d <e M dlenne uppdragna arbetena bleve, 

cnl.igt vede·rhö,rligen gran skade ·och gäHande fö.r·slag !behörigen 

utförda . 
I följ d •av ovanslående 'har m ·ckanis:ka departementet fr ån 

och m ed år 1.871 förena ts med manin ingenjörs departementet 

vid Karlskrona station. Fö.r Stockholms •st·a. tions vjd<lwm

m ande har i stat för årr 1871 upptagen »fö:restå·ndare för m r

kaniska departemenle t» år 18·73· efte rträtts av !byggmästare. 

Först i och med genomförandet av denna organisation ha r 

j ämnställdhct i förevaroa nde organisa tionshäns·eende erhrållil s 

meUan Slackholm och Karls.krorna. Tidigare h a r ;tyngdpunJ<

ten otYiYelaktig.t· varit hänförd vill K·arls,luona, vjlke t jämväl 

torde f.ramgJå av det ·ovan anförda. 

För byggmästane vid sjöförsvarets, stationer ihar den 1 de

cemlhcr 1870 utfärdats rsärskirld inst-ruktion . Enligt de111na 
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åligger det honom ·bl. a. tillse, att Kronans ,-id stationen he

Hntliga 1nekwn.is'ka inrättrn,ingar, dock·or med trillh·ö.rande por

tar , sättar ·oe:h stapelbädda r , upphalnings- och arvlöpningslbäcl

dar , m.a·s.t- ·och styokelmanar, kaj er, b:r.oar·, IDl'O!bänkar och 

hamnsk onin g·ar, stärn<gse l, vägar, gas-, vatten- .och vänneled

ningar, delsläder samt i övrigt alla Kronans hus och byggna

der, så inom som utom V•arvet, - .aUtid för sina säTS.kilda 

ändamål må va:ra i be'hörigt stånd, och slwll därför, då iharr1 

ans·e.r repa.rationer, för ä ndrr'i ngar ell er ombyggnader behöY.liga, 

genast där<o:m till chefen för marin-ingenj-ör departem•e111tet 

göra ,am:n älan. 

M,ecJ ovannämnda m ek a niska inrät,tningar avses - enligt 

0n i inslrukli·onen intagen1 anmär,kni ng - ej ·sådana, för 1\il

lms drivand e tångmaskiner a nvändas ·eller sådana, vilka med 

avseende på •sina ändanl'ål rbö.ra vårdas och underrhåHas a v ma

lin-ingenjörer. 

Enligt en den 13 .oktober 1905 rulfärdad instruJktion h aT 

mariningenjör staten ft1ån och med ·år 19·06 omJbildats till m a

riningenjörkårens stat. Enli<gt d enna h ar byggmästare öve.r

gått till sta.lionsingcnjör. Denna befattning ingår numera 

efter 1921 års lön eregJ.ering 1bland »specioalingenjörerna », varaY 

en ri Ka:rl.skr·ona och en i Stock:h olm tjänstgör som chef för 

bygrgnadsdepartementet. 

De .mekaniska dep ar lem ,cntet i Karlskrona påvi·lfrnde ar

betsuppgifterna hava i full utsträdming övertagits av J:Jygg

nadsdepartementel fr.ån och med år 1·9}!6, från vilken tidpunkt 

det några årt ionden avsomnade sär ski lda departementet för 

hus ·och byggnader åte rupprä ttats och försetts m ed en chef, Yil

ken i fråga om a1:betsuppgiHer ·och ansvar 'i tekniskt och eko

nomiskt hänseendie fått ärva de, som på sin bd billkommit 

m e'kanis.ka ·departementets chef; och är det att hoppa,s, a tt 

elen relativt tillbakasatta ställ111ing, smn numeTa :beslås chefen 

fö.r byggnadsdepartem en tet i K,arlskrona, kanuner att tillrätta

läggas. Till dc många skäl, som tala härför kan även läggas 

S·ekelgamla traditioner, varom d et orvan anförd a här vittne. 
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Den bild av notlans mekanislw corps, som S'Munda med 
stöd av ·å byggnadsdepartementet i Karlskr·orm förvarade hand
lingar ovan lämnats, företer även en påtaglig anotsvaTighet i 
den år 1.8<51 in.rättade .väg- ooh vatten!bygg:nads cor.psen, viH{Ien 
på sin tid .ö>verta,gil ·en del av mekanis,ka oor:psens verksamhet. 
Dylik överensst~mmelse åbernnnes vid jämfördse mellan ovan 
anför1cla utdnag av bestämmelser fö:r CJ.ne:kani,ska corpsen och 
de föreskrifter om väg- och vattenbyggnads corrps·en, som åter
finnas i ett för denna kår elen 22, december 18•51 utfäiJ.·dat 
regJ.omente. Vidare har 1ne,kan1i.slka coTpsen spe'l,at en fram
tr·ädancle r.oll vid uppsättningen av väg- och vatten:hyglgnalcls
corpsen fö,r vilket ·ändamål särskild för0skrift varit gällande. 
I § 14 av sistnämnda reglemente finnes sålunda t:ö:lj ande 
anfört. 

»Vid corpsens fö rsta uppsättning kunna de vid flottans nwka
niska corps anställda kaptener och löjtnanter, som förut varit använda 
vid allmänna arbetsföretag och däruti förvärvat praldisk skicklighet, 
samt i övrigt gjort sig förtjänta av fördelaktigt vitsord, efter che
fens underdåniga förslag t ransporteras på väg- och vattcnbyggnacls
corpscn med innehavande grad». 

Del torde tvivel~uta.n få anses f.ramgå av ov.an läm111ad 
redogörelse för officerare m ekanici vid Karlsl,:r-ona, att dessa 
under sin m ·cra än hundraoårig.a, verksamhet spe'lat en fram 
träda nde .roll ej blott <vid K·arlskrona örlogs.stat'i·on m ed varv 
utan även lbl. a. genom att Iäauna erfarna ingenjörer .och ar
betschefer till genomföranidet av större allll11änna ibyggnacls
förelag och .att bereda väg för rväg- 'Och vattenbyggnads J<-aren, 
Yilkens ofTicerare på 1800-tal'ets s·enare hälft haft att handha 
ledningen av ett antal stora viktiga arbeten. 

Efter det att dock8hyggnaclsföTetaget, som redan nämnts, 
år 1814 ;blivit Ö>"erflyttat på me'kani·slm depm:tementet, hava 
officerare m ekanici tillika haft att bestyra m ed fortsältandet 
och av•slllltanclet på 1800-talet s mått av dessa på sin tid så 
st01··slagna ar.beten . 

Å n edanstå1ende biliCl, Pl. 9, vi·sas sjösät.tning (av J agaTen 
Stod<'holm den 2-! mars 1936 ) från en år 1877 genom stations-
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hyggm~istaren.s förs·org anlagd avlöpningsbädd vid Karlskrona 

örlogs,·arv. 

S01m onm reclan nämnts, ·haYa •officerare m ekanici red an 

på 1700-'talet ägt bära U[liform. Av inh·ess•e kan det vara att 

härc m i ·det följande lämna några uppgifi'er. 

Den 2 .maTS 1802 har generaladjutanten för nottorna fast

ställt förändring av un'ifonD'en för ofl'kc·m'l' e •Ooh runderofl'i ce

rare Yid Flottornas konstrukt.ions stat .och ·utfärdat detal je

rade bestämmels<~r ·Om uniformen •s •utseende m. ;rn. 

Härav framg.å<r , att de till konstrukti·onsstatcn hänförda 

oflic crarne mekanici r edan för1c nämnda tidpunkt burit un i

form. Med all sannoliJ<'IJct har •unifonn sfrågan iblivit ordnad 

i samlband .med 'k·onstruktionsstatens till:lwmst år 1793, då m i

litära grader instiftades för de förut m ed civila titlar utrusta de 

skepps.hyggmä•starnc. 

Den 8 december 1814 har utfärda·Ls en generalorde.r om, 

a lt dc till m ekani.slka staten hörande ofiic·eraPne s(k·o,la fr. o. m. 

den 2•8 januari 1815 anlägga örlogsflottans uniform med i·akt

tagande av, att använda svart sam:mels'lu·age och upp•sl<ag. 

I K ung!. brev den l juni 1r82'4 har det utfärdats dietalj-e

rad e 1bestämmelser :het.räff,ande Fl•ottan s uniform., innefattande 

bL a . uniform fö~· ·officerare och underofiiceraTe vid konslnuk

Uons- ·och m ·ekaniska co.rps1erna. 

I ·Kungl .. . brev den 24 s·eptem!bcr 1.824 'har lämnats särsikild a 

före skriHer innebä:rande viss åtskilln ad i uniformerna för d c 

oYannämnda båda corpscrna, och ·h a r tillil<a lämnats ritninr; 

ÖYer den av Kungl. Maj :t gj]]ade uniformen. PI. 10 rutgör en 

reproduktion av denna J·itning .. 

För j-ämf•örelses skuN visas även några andra uniform er 

fl'ån ifrågavarande tici.speri·od. Pl. 11 och 12. 

Den 12 ·dec·emher 18-54 har unif·ormsf.rå1gan återigen varit 

föremål för KungL Maj :ts beslut. Enligt !detta s•lwla såväl 

oll'icerare s·om. undcTofiicerare vid mekaniska ooT;psen fTån och 

med elen l ma<j 1859 brulka, lika uniform som v•id motSJVm·ancle 

gmder av flottans offi.cer·S- resp. underofiicers:kår endast m ed 

?il' 
' l' 

o 
rl 
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SJÖART!LLERIST FRÅN '790 UNDERDÅNIGT PROJEKT TILL DrSTINCTTONs·l 

TECKEN FÖR SJÖCORPORALERNE. o 

- l 

Pl. 11 : 1. 

den skillnaden, att mel"aniska oorpsens •personal 'skall ibära 

kra1g.e ·ooh :ärmuppslag av svart sammet resp. kläde. 

Av de i !Upp•satsen »Löjtnant mekani,ku•s» och här oya n 

lä'lllnade redogörelserna jämte däri för ek·ommande data h ar 

erhållits en obruten föl'jd av utveckl'ing'en 'beträffande den 

närma.ste 'ledningen för hus- oe'h ;byggnader vid Karlskrona 

öd ogsst,ation m ed yarv under 'ej mindre än ungefär ett 1kYart s 

årtusende. 
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UNt>ERt>ÅN!GT PROJEKT TILL ALLMÄN NA ARBETSKARLARNES lJEKLAnNAI) 
I CA RLSKRONA. 

Pl. H: 2. 

I ett senare häfte av tidskriften kommer fö·r fullständig

heten s skull att införas e tt sa mmandrag härutinnan samt vissa 
personaln ppgifl er. 

Harry L enander. 

T idskrift i Sjöt>äsendet. 19 
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Uppgifter angående främmande mariner 
(UF M n:r 4/38) 

h>imLld<' ur i'ack- och clagspress av .Jia rinen.s pressdetalj 
uneler tiLl Pn 18 mars-12 npril Hl88. 

lnuehålh•t i hiir återgima uppgifter står helt för de som l'iilla 
auginta ]Hessorganens räkning. 

Aktuella spörsmål, öve,rsi kte~r, jämförelser m. m. 

Min i a ty rslagskepp. 

Japanska f lottan, vilk<'n man redan tilltror avsikten att bygga 
s lags kepp på mer än 85,000 tons drplac<'m<'nt, skall , om man får t ro 
uppgiftl'r f rån olika källor, ha tagit PH. anmiirkningsvärt initiativ, 
nämlig<:>n att stape•lsätta ra rtyg på 1.:J till 10,000 ton, kraftigt be
s t.yck aclL' för s in s torlek och i s tånd att göra hög fart At killiga 
<'Dgelska tid ningar påstå, att fy ra far tyg av den na k lass .iiro plane
rad e, ehuru rndast två ännu s lm ll<' va ra st apl' lsatta. Dr sk ull e, vara 
bestyckacil' med 80,5 cm. kanon<· r, antagligen till ett anta l av sex
andra uppgiJtrr siiga åtta- stödjanek sig 11å det för hål landet, att ja
panska marinen i regel för l't.t större; antal pjäser på ett vis.st fle
placement än andra mariner. Fartygen s imliP dessutom hava krafti g 
l uftvärnsbestyckning samt minst 82 knops Jart. 

Vi avstå från att bl'clöma, huru riktiga tlessa unciL'wriittclser äro. 
Man vet, aH J apan h åller s ina flottp lanct' lwmliga, hcträLfa ndf'' såväl 
fartygens anta l som dPras n1irmar<" data. Då Japan för övrigt upp
sagt \Vashingtonfördraget oc h Pj undPrtcck uat Londonfördragct, är 
det ickf' hunclet av de restriktioner, so m binda dc• makte r, vilka un
dertecknat det senare. I till prcs.sen gjord a uttalandrn Ullcll'l"stryker 
japanska rPgc ringcn också denna Jrilwt och t illkännagiver s in avs1ld 
att utnyttj a densam ma. I-T<·Ii nylig<'n l1ar nllli ral Yamamoto gjor t 



-300-

ltänsy.ftuingar på konstruktion en aY fartyg, som skul le· vara speciC'l lt 
ägnade' att motsvara lande ts bC>hov: antydningar, som kunna hän
fö ra sig till antingen de berö111cla jätteslags·keppen, men även kun na 
hänlö ra sig till nykonstruktioner, som stå i strid med beshinunels<'r
na i de förslag, som J apan e j undertecknat. 

Det är ho'gelige-n anmärkningsv;i rt, att man ej finnPr något osan 
nolikt i att clylil(a såregna konstruktioner göras av en marin, S(mJ 

för Jyrtio år seelan beställde sina :fartyg i utlandet <och som - tio 
år sen a re - gick ut i higet mot Ryssland med en flotta, i viLken 
för ekonumo talrika fartyg byggda i utlandet. De framsteg, som st>cler 
mera gjorts äro lika framträdande beträffande kvalitPt som k vantitc't. 

Man behö.vcr ej betvivla möjligheten att to·kniskt realisC' r 'l ett 
fart yg nwd ovan skisserade 1-i!lv uclcl ata. Dreadnought år 1906, med 
ett standarddoplacement på J7,000 ton, Iörde tio kanoner på 30,:) cm. 
kaliber i fem torn samt eit pansar på maxinwm 280 mm. Onu .Japan 
beslu tat, att på s ina nybyggnader delvis offra skyddPt, hör rld P,i 
möta någon större' svårighe•t, då det galler att förona ett bibehållantl •· 
av hnvuclbC'styckningen mC'd eu märkbar minskning av clcplacC' menh•t: 
vad farten behäifar, så göra de ofantliga framstegen på mas:kiHtd;:
nikens onuåclo seelan Droaclnoughi.s dagar, att man ej förvånar .sig 
över densamma. 

Fartyg, konstruerade på detta sä tt, skullE' vara i stånd att nPtl 
kämpa a lla kryssare, som skulle' kue.na tänkas vilja upptaga strid. 
och vilka ju för övrigt 0j ha någon säker mö.jJighet att rädda sig 
genom flykt: ely lika fartyg skull e va ra cle farligaste kapare, som 
någonsin byggts. 

Det var vad man sade om de tyska miniatyrslagskeppen av typ 
Deutschland fö r tio år sedan, när dc-ras egonskaper offC'·ntliggjordC'S. 
Mod sina SC''X 28 cm. kanoner, kraftiga medelsvåra bestyckning, åtta 
i"orpecltulJor och tämligen goda skyeld representerade Dcutschlaml
skeppen farliga motståndare för kryssare av alla slag, däri inbegri1w1 
V{ ashington-kryssare på JO,OOO ton med 20,3 cm. kanone, r. Fast;1n 
det tyska amiralitetet aldrig medgivit det, behöver man ej tvivla på. 
att Deutschlandskeppen byggts för att tillfredsställa en önskan att 
äga fa rtyg speciellt ägnade för sjöhandelskrig. Det enge-lska amira 
litetet har ej bedragit sig i detta hänseoncle. 

Det har ej glömt cle hå rda erfarenheterna från slutet av å r 19J7. 
då de skandinaviska konvoj erna mell an Norge och Skottland orga
niserades med on eskort, som bestod av fa r tyg, som enelast voro i stånd 
att upptaga strid med ubåtar. Den J7 oktober anföllo kryssarna 
Brummer .och Bremsc övorraskando denna konvoj, som bestod av nio 
handel sfartyg - do s änkte sex fartyg äv0nsom de båda eskorteran ek 
jagarnR. Den 6 december förstörclr Jyra tyska jagacC' en konvoj på 
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se:;: ångare tillika med fyra trålare och en jagare av eskorten. ECtor 
denna andra e rfarenhet esl;;:orteracles elen s kandinaviska konvojen n :
O'elbundet av en kryssarclivision. Då man fruktade, att detta kunde 
föranleda e tt flnfall av delar av Hoch.seeJlotte, hade man dessutom 
alltid on sJ agskeppsclivision i närh eten av konvojen som yttoriigare 
skydd. Efter detta blev konvojen ej vidare oroad. 

:;\![on vad skall man göra om elen eventuelle angriparen holt 
en kelt ä r kraftigare än kryssareskortC'n? Det skulle, bli nödvändigt 
att ersätta hyssarna med slagskepp, vilket i praktiken komJnN att 
innebära att sjöhandeln upphör. Det är denna svårigh et, som Eng-
1 and v el a t undvika genom a t t i fö l j elen a v krigsfartygstyper skapa 
en zon, inom vilken fartygsbygg11acl ej fing e företagas. Det borde 
ej finnas något örlogsfartyg med et t deplacement mellan JO,OOO ton 
(maximum för kryssare med 20,3 cm. kanoner) och 17,500 ton (mi
nimum för slagskepp med 25,4 cm. kanoner). Iakttagandet av denna 
regel är tydligen mycket fördelaktig för uppehållandet av dc stora 
marinornas överlägsenhet. Om det är sRnt, att Japan räknar med att 
frigöra sig från denna regel, införes i problernet onl' handelsskydel i 
Stilla Havet C'n ny svåriglwt, som fördal le r göra problemet ifråga 
hart nfir olösligt. 

(Le Y a oh t elen 26 ma r s J938.) 

The UnitPd ServicE's Review för cl 0n J7 mars bohandlar samma 
problem och konstaterar i likhet med den ovan citmade tidskriften, 
att de japanska , Blue-W ater Haicler&, skull o framkalla högst svår
lösta problem betrfiffande sjöhanclelsskyclclet. Den enda trösten ser 
man i elen begränsade del av elen brittiska handelssjöfarten, som 
skull e kom m a inom cle&Sa fartygs räckvidd. 

Kappntstningen till sjöss. 

Enligt , Sumlay Times·, sjömilitäre medarbe-tare ha Storbritan
nien, USA och Frankrike - Lonelonfördragets signatä rmaktC' r -
beslu tat att åberopa avtalots siikerh e tsklausul och öka s.JagskPppcns 
maximitonnage i anledning av Japans ovillighet att lämn a några 
garantier hetriif:fancle sina sjö rustningar. 

En ökning av tonna get från 35,000 t ill 42,000 ton och bestyck
ningen Jrån 3-5,3 till 40,6 cm. skull e mecUöra en kostnadsökning på 
cirka 4 miljoner pund (78 milj. kr.) per fartyg. De' nya skeppen skulle 
m. a. o. kosta cirka 12 miljoner pund (235 milj. kr.). Sunday Times 
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t: ra.mlt i\1 1(']' som sa nnol ikt att S torhritannien clels komnw r att oka 

s lagskeppens to nnage och bestyck n in g c·n l igt oYan , ciP·Is söka l'orc<•ra 

ny uygg nads- och modernisPringsarhctena. AvP n kryssa rbygganclt· t ltir 

konnna a tt pås kyndas. Huruvi da tonna gPg rän sPma för kryssarna 

k.omm a att ändras inför lwt<'t av d<· japans ka minia tyrs lagsk P[l Jl<'n iir 

ännu oviss t. Det rå cl c• r intPt tv in' ! on1 , s kri1·p r li<' n s jömili tä re nwd 

a rbcta rPn, att cl<'n brittis ka rege ring<'n etter r•n omprö vning a\· .-,i

t uationPn t vin gas fr a mi ägg a n~·n a nse nliga ans \ agsäskanclPn iii r 

flottan. 
(The Sunda y Time,; cl<'n 27 mars 193fl.) 

Enligt tc·l eg ram :!'rån ·Washington elen 24 m,u.:; kom111 a F örc•nta 

Staterna att följa clt>t brittiska C'.\.< ·mplvt. Huruvida Frankr.ii..:e skall 

i'ölja med i tonnagt>ökningPn rtnSl'3 hero på Tysklands och S,J vj<'t

uni oncns hållning. DP·t syn<•s icke osa nno li kt, a tt ma n i Sovjf-'t an

ser de japanska s jörustningarna nöclvämliggöra bygganc\ C't av .>tiine 

s lagskepp, vilket i s1\ f all torde medför a motsvarandP åtgiirder h an 

tysk s ida. Detta sk ull<' i sin tur h•da till , a1t iiven Frankrik~· sk ull(• 

se s ig nödsakat att öka s itt tonnage. 
(Stocklwlms-Tidnin geu dPn :2G mars 1938.) 

(Se även unde r USA.) 

J)p <len 31 mars daterade Pn gPlska, anwrikans ka och franska 

no tt> rna riirand <' åbP•l'upancl<>t a v ga ran1·iklaus ul en i Londonfördraget 

ha nu puhlice r ~. ts. Enge ls ka och ame ri kanEka re-gerin ga rna förklara 

häri, att. de tilL Jöljcl av att ingPn 'försäkran kunnat erhållas f rån 

japans ka n'g<'ringl' ll om att J apan ic k<• bygg·er (~ \l, • r ickl' ä mnar 

J,ygga s i agske•p p, som gå u 1 Ö Y er d P i Lonclonförclragl't Ias ts tälld a 

g ränsenw, IJC's luta t begagna s ig av s in riitt a tt överskrida clrn .i'iir

dr agsmässiga rnaxillli gränsen tör slagskc·p[lsbyggPn (30,000 to n) . Fii 

I'Pn ta State rna l'ö r k lar a vid::tn•, att ck ämna övt'rs krida maximigTän

sen även hct r iH fa n dc· rartygsartil ll'r iets kalilwr. I d<'n brittiska no

t en omnäm tH'S icke• artilkri pjfJsernas kalilwr. 

I clPn [ran.s];a no1c·n förklaras ait h:~ ns ka n·g·t·ring<'n s kall Jod

sätta att vidmakthålla dP kvalitativa g r ii nS<'I ' som fixPrats genom 

Londonfördraget så länge in gP!l a nnan makt på cl <•n t> urotw iska kon

tinpntcn ÖVPI'skrider cl eHI. 

NotP rna p ublicPraclc•s sam tidigt ävPu i P a ris och Vvashington. 

Tr legrarubyr ån Uouwi (Tokio) nwclclPia J·: I japanska marina k r<'t· 

s ar lwklagar man Englands och Fö r<'n1a Stat.r•rnas åbr•t·opantl r tF 

<l en niimmla klausu ll'n i Londonflotttiirdragl't . Man iir öve rtyg-acl 
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om, att J a)lan nu ska ll göra n•rk li g hct a v .s i n gamlavlan al t 1.~ .1- gga 

s tor a krigsfart~·g, och att del' så lunda blir nöds ak at att änrlra s it t 

Jt.)'hyggnaclsprog!·a nJ. 

(Oa gsptTS.SP n (TT) elen :2 april 193R) 

!•'lottans all(f('l i luftskyddet. 

I J) Th <· Dai ly Tc leg rapll» dP n 23mars sk rive J' HPctor <.:. nn,·atcor 

l'll art.ikr•,J om }'lottan och Londons lufttö rsvar bl. a. fö, Jjan ~IP . 

För någ ra ~!r sedan kunclP cl('t vara .san t, att. fl ottan icke' kund 1• 

hjäl pa ti ll att försvara landet mot luftanfall. Så ä 1· PnJcllerticl ich 

längre fall et. I,{~c\ clt>t växanch hotPt f r å n lu ften hl ev J'lo ttans först:1 

11ppg ift att s.kyclcla s ig s jäl v. THvecklingen f jä ttrades unel e r c•n lå n ,.: 

tid av b rist på penga r. Bri stfällighet c• n i flottans lu[ tvä rnsutrustnin ; ·. 

som visack s ig unclt>r m PclPl.havskrisP n 1935, var he lt att t ill skriva r ·k ~ 

nomic•n. Sed:w dess llar em!:'ll ertid utvt'Cklingc• n gå t t oerhört rramai , 

.så att man num era k an utgå ifrå n, a t t flottan icke oroar s ig för 

luftanfall. Såväl antalet lån gskjuta ncl o luftvärnspjäsPr av olikrt ka 

li\)(-'r hos cl o nya fartygen har ökats vii sent li gt so m ävc•n luftvärneb 

i:räfJsäkerh et genom införandet av fQ rb ättraclP p]rlledningsmetoc\Pr. 

Genom nya principer fö r fartygskonstruktion er ha riske rna för 

s kador av bombträffar likal ecl es minskats. Hos modPrna s la gskl'i'l' 

och kryssare skyeldas f a rtygc·ns vitala de lar mot bombträffa r av 11 an 

:sar och alla viktigare instrumct och kont roll a nordn i nga r firo sknl

dacle mot splin t. och kulsprutee ld . j\ven cln ä ldrn, p.nheterna ha 1~10 -

·dPrni.ser ats och nybcs tyckats nw d h ä nsyn ti ll fa ra n från luftt>n. 

Eftfn· att .ha sörjt för f loHans cgPt skydd , ha åtgärdf'r vid t agits 

för att skydda handelssjöfarten. Atgä rcle m a på detta områdt" !Ja 

frams krielit fö rvånansvärt und c•r cl e två s ista å re n. En spcciPJL f loti a 

av lu ttviirnsfartyg h a r praktiskt tagPt uppbyggts för att hå ll a f ln~·· 

pla!1 på avs tånd från konvojerna - en dE>l av dPn ofantliga o rg<J'ni

.satwn som skapa1.s för att säkra tillförseln av födoämnen och rå

material un dPr kri g, i vilken alla tre försv a rsgre n ~ rn a .sn m verka med 

~:jöfarts-, h a mn - och transportm yndighcter. 

~ien icke hell e r vid luftanfal l mot London el\ pr andra Yi ktigarr 

orter har flottan för avsikt att vara C'!l passiv åskåclarP. Gr:·non 1 [1 a

trulll'rm g utan !'ör kusten blir den i stå nd att varna för an nalkamir 

~ l y gplan, ocl1 iiven om t id ss killnaden me·llan varningPn lrån patru ll 

fartygen och kustorterna blir liten , ä r va rje-• minut av viirdc·. F h·g·

l:la n<'n kom ma vidarPatt u tsä1·1.as för risken av att bli bes kjutmt i 1~in 

fartygen, sam tidigt som dPn växa nd<' s tyr kan av »th(• Fh•<'t Air Arm " 

gc·r Jl ottan möjlighet att verka hiimmanclc'• i.iven l' å s tod av31åncl. 
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Omkring 1941 beräknas den hritiiska marinen äga 6 moderna och ..J 
äldre hangarfartyg med en samnHinlagcl kapacitet på omkring ~l0tl 

flygplan. 
(The Dail y 'f(•leg raph el en 2:3 mars 19:38.) 

Eugla n d-Italien. 

:J1atins Hemkorrespondent tror sig veta att den bl i vand<' ön•t·
<'nskomruc lsen mellan E n glancl och Italien kommer att iniwh åll fl 
"löljande punkter: 

:Mede lhavet: Den gentlemen's agreement, som ingicks 1 Janu :ui 
1937 bclo· ~Htas och bägge länderna förplikta sig att garantera [u ll
ständigt ömsesidigt utnyttjande av detta hav, varjämte de periodiskt 
skola unel er rätta varandra om för et agna be·fästningar. 

Röda havet: Italien erkänner Aden-protektoratet, och häda län
<lerna bekräfta Suez-kanal-konventionen av år 1888, vilken nwcl giYPr 
genom:fart för alla fartyg. 

Palestina: Italien förpliktar sig att icke stora Storbritannit·n ~ 
administ rativa politik, vilket innebär ett inställ ande av racliopr op n
gandan. 

I,ibycn: Italien förpliktar sig att draga tillbaka cirka häl Hen 
av s in a trupper seelan överenskommelsen trätt i kraft. 

Abessinien: England förpliktar sig att snarast an mod a folk fö r
bundet att befria medlemsstaterna från skyldigheten att icke er
känna det ita lienska imperiet. 

Spanien: Båda lände•rna förplikta sig att i territori ell t h änseen
dc respektera status quo. 

Tinws Romkorrespondent skriver om de engelsk-italienska J'ör 
)Jancllingarna: 

Lord Perth och greve Ciano höllo på söndagen sin s ista öve r
läggnin g. Om allt går väl kunna dokumenten väntas bli s i gne~·adl• 
vid slutet av veckan. Aktstyckena komrna att utgöras av ett pro
tolwll, vari i stora linjer r elationerna mellan de båda lände rna cll'
fin ic ras, samt ett antal bilagor rör an de olika detaljfrågor. 

Samtidigt skoTa de båda regeringarna utv;ixla skrivelse r, Yilk n 
från engelsk s ida skola gälla erkännandet av det italienska imlPriPt 
och f rån i taliensk sida hemkall andet av de frivilliga i Spanien. Dd 
är möjligt att redaktionskommitlen ställes infor vissa svå righeter , 
vi lka nödvändiggöra nya förh and lingar mellan reg c·ringarna , men det 
blir i så fall endast problem av sekund är art, villi:a icke torde kunn a 
föreh oja det slutliga undertecknancl et. 

(Lunds Dngblad den 12 april Hl3R) 
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Byggnads-program och budgeter, uppgifter angående 
personal och materiel m. m. 

Storbritannien. 

Den brittiska flottans pel'sonal har i anslutning t ill nybyggna
den av Jartyg utökats väsentligt unel e r do senaste å ren. Okningen 
utgjorde :l933 och 1934 3,000 man, 1935 och 1936 10,000• man. För 1937 
har avse tts ytterl igare 10,000 man, vi l ket innebär en ökning med 
cirka 26 % de senaste 5 åren. För t938 har fastställts en yt te rligare 
kad erökning på över 7,000 man . llekryte ringen har hittills gått utan 
svårigheter. 

(Le Yacht den 19 m ars 1938.) 

9,000 tons kryssaren » Belfast» s jös a t tes den 17 m ars. 
(Th e Da i ly Telegraph den 18 mars 1938.) 

Kryssa nm "Edinburgh , (systcr-rart.yg ti ll >> BelfasiJ» ) sjösattes den 
3 apriL 

(The Dai ly Tclograph den 4 april 1938.) 

Uneler ticlen 7-11 mars komm er elen brittiska flottan att be
driva taktiska övningar i At lanten, Såväl Homo FJ cet som Medi
terran can Fl eet komma att deltaga med sanunanlagt 11 slagskepp, g 
hangarfa rtyg, 14 kryssare, 54 jagaro och 12 ubåtar. övningarn a kom
ma att omfatta sju olika skeden, r epresenterande olika faser som 
kunna förrkomma i modernt sjök rig. Tack var EJ högre övningsan
slag komrna f artygen att röra sig med stridsmiissiga farter i större 
utsträckning än som va rit J'al let und e·r sPnare år. 

Efte r ett uppehåll i Gib rnltar me ll an den H och 14 mars J:ort
sätta ovningarna till sjöss und er y tterliga re fem dagar, då avsikten 
är att öva skydel av sjöhanclelsvägarna. 

(The Dai ly Telrgraph den 7 mars 1938.) 

Enligt The Daily Telcgraph har amiralitetet utarbetat planer 
för att trygga importen av proviant och övriga viktigare fö rnöden
heter till Storbritannien i krig. Tankfartyg och skep11 med sä rskilt 
värdefull last komma att konvojeras av örlogsfartyg. Alla handels
Iartyg över en viss storleksordning komm a att utrustas med artill er i 



-306-

och kulsprutor. ]:lpfii]et på bandelstartygen skall utbiidas för att 
kunna betjäna cle vapen, med vilka i'artygen skola utmstas i krig. 

(AJtenposien ckn 24 tehruari 1938.) 

Australiens up,prustning. 

Prc"miermin istcr Lyons har tillkännagivit äskanelen av Ptt till 
läggsanslag för Jörsvard tördelat på tre år och belöpandl'· sig pa 
nära 25 miljoner pund (475 miljoner kronor). 

Härav komma: 
på flottan ... ...... . 7,70 mi lj . pund (150 milj. kr.) , 

>> f lygva pne t ... .... . N,8 )) (170 )) ), 
)) annen .. ......... . !),i) )) (1.07 )) ), 
>> anskaHning av am-

m unitio n . . . . . . . . 2,8 >> ( ii4 >> >> ) , 
Tills ammans me el d P ord in ar i c• fö,rsvarsutgifterna ko nu n a ans! a · 

gen undm cle närmastl' trP ån'n ntt uppgå till 43 miljont'r pund (83:) 
miljonPr kronor). 

Rustningsprogranune,t .komnwr bl. a. att omfatta följande fö r 
Jlottan: 

Inköp :från England av två 6,830 tons kryssarE' av >>Sidncy
klas3en>>, moclcrniserng av clP båda kryssarna »Canberra>> (9,8501 ton) 
och >>Australia>> (9,870 ton) samt nybyggnad av vissa smärre. enheter. 

(The Dailv Tcll'graph den 25 mars 19,B8.) 

En större kl'igsÖYning har utförts vicl clPn australiska marinen 
,nellan Sydney och lYIPlbourne. Försvararen ]Jade clärvicl till upp
gift att skyelda kusten mot eH fientligt övPrfall. Dc~ prfarPnhetcr, 
som utvunnos ur övningen, var att elen australiska marinen kr~i.vde 

törstärkning för att lösa uppgiJten. Sålunda ii r man i fackkretsar 
överens om behovet att utöka antalet kryssan• samt att i'örclubhla 
f l.l-gstri els k rafterna. 

(KiPler Neucste Nachrichten clPn 18 -fpb ruari 1938.) 

U. S. A. 

I UFM 2/38 angivet tilläggsprog'ram tör Forenta Staternas flott a 
har antagits av kongresse.n. Programmr't imwbär Pu ökning av ma
rinbuclgPten mecl cirka rn miljnrcl dollars (3,9 miljareler kronor). 

(LP Temps elen 23 mars 19::18.) 
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Ilegeringens flottbyggnadsprogram väntas enligt New ·York Ti
nrashinn·to,nkonesponcknt kmnma under bPhanclling i senaten in-nles " "' 

nevarancle vPcka. Programmet uppges upptaga ä.skanckn -rör byggan-
det av örlogsfartyg för samman lagt 1,260 milj. dollar (4,900 rnil.i. kr.), 
vilket är omkring 140 milj. (G40 milj. kr.) nwr ä.n det s ammanlagda 
belopp, som äskades i programmet i elen form eld. ant.og.s av n-•prc'
sentan ternas hus. 

Enligt ticlningPn gå iimlringarna i programmet bl. a. ut p f1 
bvggancle av tr E' slagskPpp om ;J5,000 ton vartelera i ställd tör 33,00(1 
t;n samt ökning av de två nya bangadartygens tonnagL' från 15,000 
till 20,000 ton. 

(Dagspressen (TT) elen 1Z april 1.938.) 

Frankrike. 

Såväl av den iranska pressen som av marinministerns tillkän
nagivanden att döma, kan man sluta sig till, att FrankrikPJ icke låter 
sig nöja med de nybyggnader, som upptagits i 1.938 :>.rs program. 
Jl.{arinminist:er BPrtrancl har inför kammaren förklarat, att förlwr P
clelser påginge för framläggande av äskanelen om nybyggnad av yt
terligarP två 35,000-tons slagskepp. Då försva rsminister DaladiPr 
samtidigt rnPcldelack, att FrankrikP kommP att vidtaga utom.orclent
li g-a åtgärdPr för förstärkning av flotta och Jlyg-vapen, torclP man 
med lwstämdhet kunna förutsätta, att man inför hotet av det italirens
ka nybyggnadsprogrammet kommer att hevilja de båda slagske·ppPn. 
Frankrike skul le därmed hava följande• moderna slagslwpp färdig
ställda uneler bygonacl och beviliade: två >>Dunkerque>> om. 26,500 ton , 
två >>RiclwliC''ll>> or~ 05,000 ton sar;1t cle två ovannämncia om 35,000 to11. 

(Marine Runclschau, mars 1938.) 

l\ am m arens m ariDutskott lw 11 andlade på onsdagen (30 111-'li'S) et i 
lagförslag om beviljande av anslag för genomföranek av dt extra
ordinarie fö,rsvarsprogram. Uiskottet uttalade sig gynnsamt om för
slaget, som innehåll er l'n artikC'l om innehåll et i n_vhyggnaclspro
grammet. Enligt denna artike,] bemyndigas marinministern att ut
över redan beviljade nybyggen :före den 31. clecemlwr j939 stapP'lstittn 
två slagskepp, en kryssan', sju undervattPns båtar samt lätta övn~ 
vatte,nsfartyg på sammanlagt 24,000 ton. Han llC'myndigadcs undc-r 
i'inansåren 1.938-42 använda sex miljareler hanes för dessa nyb,'ggen 
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och uppläggande av edorderliga förråcl. Samtliga fartyg böra träda. 
i tjänst före utgången av år 1\l42. 

(Socialdemokraten elen 31 mars 1938.) 

Ombord på »Strassbourg >> (26,500 ton), som nu nalkas sitt fä r
digställande på varvet i St. Na:'\aire, har under de två senaste måna
derna elds,·ådor utbrutit icke minch·e än tre gånger. Orsal.;:ema till 
des.sa eldsvådor äro icke klarlagda. Vid elen senaste utbröt elden i 
aktra maskinrummet och åstadkom svåra skador på däck och i den 
Picktriska anläggningen. Varvsledningen hoppas emellertid, att eld
>:lVåclorna icke skola be,hö.va medföra en försening av fartygets fä r
digstöllancle. 

(Kicler Neueste Nachrichten den 21 feb ruari 1.938.) 

Italien. 

Den 14 mars framlades försYa.rsbudge.ten för det nya budgetåret, 
,;om börja r den 1 juli. 

Försvarsutgifterna be-löpa sig till följande summor och uppvisa 
en ökning från föregående år med nedan angivna siffror. 

1938/39 ökning 

Flottan .. . . .. . . .. . . . . ... . . . ... . 410 milj. kronor + 31 milj. kronor 
Flygvapnot . . . .... ... .... .. ... . 260 )) + 3 )) 
A. r men 530 )) + 20 )) 

(The Daily Telrgraph elen 15 ntars 1\l38.} 

Då unde·rsta tssekreteraren amiral Oavagnari framlade marinens 
äskanden för nästa budgetår, vilka antogos med stor entusiasm aY 
kammaren, meddelade han bl. a. följande. 

Omkring år 1\l4l kommer Italiens örlogstonnage att uppgå till 
omkring 700,000 ton. I detta tonnage skall intet fartyg vara äldre 
ä.n 12 år. Tonagets fördelning: slags,k epp 240,000; kryssare 160,000 ; 
lätta övervattensfartyg 190,000 och ubåtar 100,000 ton. 

Den ansenliga ökningen av slagskeppstonna get kommer att av
sevä rt förstärka Italiens sjömakt. Utökningen skall oavbrutet pågå 
från och med nu till 194:1. Den italienska flottan kommer genom 
den avsedda utbyggnaden att f:'i en såclan omfattning, att den kan 
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erbj uda ett försva r även mot elen sta rkaste ang riJ,31' (' . Utökning"n 
av ubåtsflottan skall fortsättas. 

Några hangarfartyg nw cl lallclningscläck komma därel!l1ot icke 
a t t b liva JO.remål :för nybyggnad i Ital ien. Den snabba utvecklingen 
på det tekniska området har gjort dessa fart,qr mindre ändamills
C'Dliga. 

(TlH· Daily Telegraph tlPn 16 Jllars 1938.) 

H ector C. Bywater har i >> Tlll' Daily Telegraph>> för den 17 mars 
studerat den ovan omnänmcla italienska upprustningen ti Il s jöss. 

Om man medräknar del i januari i år pro·klanwrade italienska 
nybyggnaclspro.grammet, skul le elen italienska flottan år 1.941 ha föl
jande sammansättning : 

8 s lag.skepp ............. . .... . . 244,000 ton. 
l flygmodedart.)·g ........... . 4,\l60 )) 

\l tunga kryssa re' ... . . ... .. . . . . 83,.)31 )) 

15 J ä t ta kryssa ro ..... ... . .... . . . 84,332 )) 

86 jagare . . ... . ... . ...... . . . . . . HG,OOO )) 

G3 torpedbåtar ........... ... . .. . 41,54~ )) 

130 ubåtar .. . ....... . .... . ..... . 99,800 )) 

75 motortorped båtar 2,000 

Summa 677,363 ton. 

Inom de 23,000 ton, varmed clenna summa undPrskr.icler elen aY 
amiral Ca vagnari angivna, torde ytterligare ny byggnader vara h t t 
vänta före 1941. 

Efter Abessinionkriget liar den italienska flottan f u llstän·1igt 
omorganiserats. Ubåtarna iiro skilda från huvuclkra-rterna och lyda 
direkt uneler marinstaben. Dc iiro uppclelado på 4 grupper, näml ig·cn: 

1: a om 28 båtar baserad på Spezia. 
2: a >> 2----4 >> >> N eape.J, 
3:e >> 17-20 )) 

4:P 30 )) 

)) 

)) 

>> M ess in a o c h 
>> Taranto. 

Man lägger märke till koncentrationen R\. ubåtar till närhct~n 
av förträngningen Sicilic•n-Tunis. 

Huvuclstridskrafterna u t. göras n v el e moLh•rniseraclc slagske,ppen 
Oavour och Oesare, till vi lka clt•ls systerfart~·gen och dels de n?a 
35,000 tons skeppen torde komma att ansluta sig, vidare sj u tunga 
kryssare med 20,3 cm . kanoner, tio lätta 15 cm. kryssare, ett flyg
lllodedartyg, trettiosPx jagare och tretton hjälpfartyg. 
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H~·water framhåller slutli gen huru den it ali,'nska m a rinpol ii i

kc'n iycl ligt s,dta r till möjlighl'tt'll att avl, lippa fö rbindelse rn a iivn 

.\l edc,lhavet. Ilan unclPrstrykc'r att. bt't~-dt' I S<' ll av h an garfartyg- h1· 

t·ing·a fö r Italien genom iless ]J('g- r ~i n sadc' opPrat ionsom r å ci P men :t tt 

hP iwvd av dylika f8rtyg alltjämt kvarsb'tr tör S torbritan11i <' n , S0111 

m[tS( I' O]Wrera på dl' stora oc,'aD<'rna. 

Yid år --skil'i.Pt l037/3R va r far1ygsbeståutlet Lll'n italil'n.sk a flo t 

(an föl jande'. 

Färdiga Under byggn ad Sammanl agt 

Fartygsslag 
Antal l tonnage Antal l tonnage Antal l tonnage 

Slagskepp .... ........ ... 4 10J,OOO 2 70,000 6 174,000 

Hangarfartyg ......... - - - - - -

Flygmoderfartyg ... l 4,960 - - l 4,960 

Tunga kryssare . ... . 9 85,53l - - 9 85,531 

Lätta ,, ... .. . 15 84,532 - - 15 84,532 

Jagare ·· ···· ········. 58 86,2G3 16 9,132 74 95,395 

Torped M tar .. ····· · 49 30,934 16 10,608 65 . 41,542 

U-båtar . ... .. ............ 86 

l 
63,329 

l 
18 

l 
13,500 lO! 

l 
76,829 

Motortorpedbåtar ... 44 7l0 12 552 56 1,262 

Summa l 266 l 460,259 l 64 l 103,792 l 330 l 564,051 

(:J lnrinc Rundschau , mars :1.938.) 

Japan. 

l 

Hangarfartyget »SormP, som sjösattes i decrmber :1.93.5, har n11 

färdig.ställts. D ä nned ingå .) hangarfart~-g i cl r n ;japanska flotta n . 

vi l k a tillsammans kunna transporll'ra 24.) -Flygplan ombord. Ett s j :itt<' 

ha ng a rfartyg »Himu >> s jösatiPs dl'n :1.6 nuVPilllbPr :1.937. 

(\lnrine Rundse hau, ma rs :1.938.) 
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Sovjetunionen. 

NyiJ.yggnads Yerksamheteu inom den sov jc,t rys ka !'lottan har un 

der ck SPnas te å ren huvudsaklig<'n varit inriktad på uthygg· and,, nv 

ubåtsbeståndl't. F. n. lära 149 tlbåta r fi nn as, av v il ka 11~ äro i t.jiiiJ.'.t. 

(Det n ii s t s törs t a u b å t.slwsti\ n eld iö rPf imws i nom den italienska ±Id

t an nwd 86 f ärdiga ull åta r och :20 under l,y ggnacl.) D<'ll n ska ubåts

flottan s mod e rni tet är värd \,enkinmlc-' . Fll'daiPt håtn r iiro J1yggda 

und n cl tl sen ast'' 5 å ren. 

Av s i agskepp ;i ro t n' 33,000 tons p J aJw racle med 9 s t. '10,6 cm . 

kanom' r. Dc' fö r hand ling ar , -'>O m !'ö rts m rd USA om byggandet av 

slags kl'ppen, -rö rda ll a <' nwii Pr ti<l icke ha Jört till något I' <'Sultat. 

Skol a s k<-' PPL'll byggas in om Sov.idunioncn, m åste· l'n sto r cl P·l vikt igan· 

materiel såso m artill eri oc h p ansar tagas !'rå n utl ancld. 

En av LlP tid igare kt·yssa rna har omb)'ggts till hangarfartyg med 

namnrt , stalim. F a rtygc't l..:an medföra 20 sr. flygplan ombord. F y ra 

kry.ssarc nwd l S cm. kanoner hdinna sig L n. unclPr l'.' ' ggnad. 

(KielPr Kc'ucst<' Nachr ichtPn el en 20 mars j9;-)H_) 

Finland. 

I UFJ\1 :2 /38 omnämnda uncl Prliancllin ga r nwll an f inska stRtPn 

och Aho s.tacl ha nu s lutförts, och r pgerin gen har ])('slutat om an

lägganck av <'n krigshamn i Abo. P l atsen för elen n ya krigsha mnen 

c' rbjucl er många :lörclelar. Finlanels s törsta to rrelocka där farty g av 

upp ti ll :1.0,000 ton kunn a up]1 tagas, b<:'·finn<'r sig här.' L ikaså ligger 

här Crichton-Vu lkan -varvet, varest dt> båda finska pansarsk<'ppi>n 

och Fin lands uh å tsf lcHa byggts. Varvt't ha r möjli glide r att stapel

sätta rartyg av upp till 1_;) ,000 tons clep la cenw nt. 

Norge. 

Av en översikt, snn1 försvarsministern publicerat i Arbcidl't'bla

det, framgå ;·, att Pn byggnadsplan upprättats .för marinen, omfattan

de en J·y ra å rsperiocl. För nämnda ve riocl stå till födagande nwll :m 

;,l7 och 28 milj . kr. , de ordinarie och extra anslagen till kus tbcfäst

n~ngarn a inberäknade. Härtill komma de.ssu t:om c]p 5,3 milj. kr., smn 

chsponerats för imw va r anclP å r, nwn av dC'tta bolopp ha!· s törsta 

delen r ed an tagi ts i fll1S'präk. Bnligt vad försvarsministern medde

lar, omfattar byggn aclsprograrrnnet ytterliga r e 4 jagare av den s. k. 
sleipncr1.)']1Pn , av vilka en blir Jär clig :1.938-39, Pn l93D- 40 och två 

l940-4l. Dessutom skol a byggas två s törre jagare på mellan l ,O OO 
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och 1,100 ton, vilka bli Lireliga 1940-41. Under 194n kommC'r vicla1·" 
kölen att str>ickas till en ub åt. Utom detta byggnadsprogram ko m
mer ckn motortorpedbåt, som skall inköpas hån utlandet. 

(Dagspressen (TT) elen 12 april 1938. ) 

Polen. 
I Gazetta Polska har publicerats en lång artikeL rörande kr a\· 

Jlå ökade sjöru.stningar för Polens räkning. Det franchållesi ·bl. a .. 
att Polt·n skulle ha krav på Pn flotta, som stod i samma propor tim1 
till den tyska, som denna senare till den brittiska, m. a. o. en tredjf' 
del. Det betonas, att styrkeforhållandet me ll an flottoma i Öste rsjön 
kommer att få avgörande betydelse vid ett eventuel lt framtida krig 
i Osteuwpa. Då t idningen står utrikesministeriet nära kan Eör mo
das, att cle framförda synpunktP-rna äro den polska rege ringens syn 
på saken. l l ' '_,;j 

(Aftonbladet den 26 och 27 februari 1938.) 

Holland. 
KI·yssal'en >>Suma tra», som stapelsattes 1916 och sjös a t tes 1920. 

skall nu ersättas. Ersättawn kommer att få ett deplacement om 
8,000 ton (mot >>Sumatras·» 6,670), en fart om 33 knop (mot 31) och 
samma huvudbestyckning med 10 st. 15 cm. l.;:anoner. Luftvärnet 
kommer att bliva kraftigare an på >>Sumatra>>. Den nya kryssaren 
avses som flaggskepp i den •.ostindiska eskadern. 

(The N a va l Chronicle elen l1 mars 19,38.) 

Turkiet. 
Turkiska regeringen har beslutat att stärka försnuet, för vilket 

ändamål nationelförsamlingen anvisat en extr a kredit på l25 milj o
ner turRiska pund (395 miljoner kronor) för de närmaste tre åren. 

(Kiel er N e u es t e N achrich ten elen 17 mars 1938.) 

Jugoslavien. 
Den första jagare, som hyggts på ö·rlogsvarvct i Split, sjösatte" 

den 30 mars. J agaren har namnet >> Zagreb >>. 
(Le . Temps elen 31 mars 1908.) 




