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Marinens centrala ledning och för
valtning. 

Referat av Kungl. Maj:ts proposition till 1930 
års riksdag. 

Det förslag till omorganisation av försvarets centrala led-
11ing och förvaltning , som. av Kungl. Maj :t förelades 1929 års 
Tiksdag (refererat, vad marinen beträffar, i Tidskrift i Sjövä
.sendet häfte 3/1929), bifölls icke av riksdagen. Huvudanmärk
ningarna från dess sida voro dels, att chefernas för h ären och 
marinen ställning till armeförvaltningen r espektive marinför
valtningen skulle bliva obestämd och oklar , dels, att de be
sparingar, varmed 1926 års beredning rörande den centrala 
försvarsförvaltnin gen 1

) ansett sig kunna r äkna, genom ett för
verkligande av det förelagda förslaget skulle komma att högst 
väsentligt minskas, ja nästan alldeles utebliva . 

Kungl. Maj :t, som på grund härav lå tit underkasta denna 
b etydelsefulla fråga ytterligare bearbetning inom försvarsde
partem entet , h ar förelag t innevarande års riksdag proposi
tion i ärendet . Här nedan följ er en k ort r edogörelse för årets 
förslag till organisation av marinens centrala ledning och för
valtning i el en mån d etsamma innebär avvikels er fr än fjol
·ärets förslag. 

I stort sett h ar denna av r egeringen verkställda förnyade 
granskning haft till syfte att söka avlägsna de ovanberörda 

1) Referat av beredningens betänkande å terfinnes i T. i S. häfte 
?./1928. 

Tidskri ft i Sjöväs endet. 5 
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olägenheter , som rikselagen funnit vidlåda föregående års för 
slag i ämnet. 

A. Chef ens för m ari nen stiillning till nwrinj'örualtningen . 

Den påtalade oklarheten h ärutinnan h ar depar tements
chefen ansett bäst lösas på så sätt, att en instruktion faststäl
les, vilken reglerar förhåll andet mellan dessa bägge översty
r elseorgan. För detta ändamål h ar utarbetats ett u tk ast tilL 
en elylik instruktion och h ar departementschefen vid framiäg 
gandet härav bl. a . anfört , att »dc intpulser , som tä nkas skola 
u tgå fr ån försvarsgrenschefen till förvaltningen , i huvudsak 
komma att avse den verksamhet, som för egår f ramläggandel 
inför Kungl. Maj :t av för slag i fr åga om t. ex. a nskaffande 
av vapen och ammunition , far tyg och annan krigsm ateriel. 
uppförandet av befästningar och byggnader, ombes tyckning, 
r eparation och rustning av fartyg , planer rörande krigsrnak 
lens förseende m ed materiel, livsm edel m. fl. förnöd enh eter 
under mobilisering m . m. , alltså i stort planläggningen av för 
valtnin gens verksamh et m ed avseende å de materiella krigs
förberedelserna. Den inskränkning i förvaltningens oberoen 
de i förhållande till den militära ledningen , som m eddelandet 
av direktiv till ledningen för för valtningens arbete m edför , 
kan således icke klavbinda förvaltningsorgan et vid dess u t
övande av själva förvaltningen, vilken verksamhet ej'ler j'ö ljer 
de b eslut , som statsm akterna fattat på grundval av de franl-
]ao·cla efter försvars o-r cnscbefens avsikter an1)assade försla -

.:: t') ' b -

gen. , För att så tydligt som möjligt befrämja och giva stöd 
å t den uppfattningen, såväl inåt som utåt , att marinstaben 
(som för b eredningen av dc m ilitär a ärendena står till che
fens för marinen om edelbara förfogande) och marinförvalt
ningen äro delar av samma enhet , har instruktionen, såsom 
av n edanstående framgår , gjorts gemensam för hela el en cen
trala ledningen av marinen: 
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"Utkast till instruktion för sjöförsvarets centrala 
ledning. 1

) 

Kap. I. 

11llmänna g wnder. 

§ 1. 

l. Under Konungen u tövas , i enligh et med vad därom i 
denna instruktion eller eljest är stadgat , h ögsta ledningen av 
rikets försvarsväsende till sjöss av che j'en j'ör marinen samt 
uppsikten över och lednin gen a v sjöför svarets förvaltning a v 
marinför ualtniitgen. 

Det å ligger nämnda m yndigheter , en var i vad den an
kommer , att under inbördes samarbete tillse , att sjöför svaret , 
så långt an visade medel, tillgän glig per sonal och mater iel det 
medgiva, h ålles i fullst ändigt och tidsenligt skick samt i övrigt 
är i stånd att fylla sina uppgifter vid rikets försvar , så ock 
att h os Konungen föreslå de åtgärder , som i dessa hänseenden 
befinas er forderliga . 

2. Vid utövningen av sitt ämbete biträdes chefen för 
marinen närmast av en stab . M a r i n s t a b e n. För h and
läggning av vissa till h ans ämbetsbefattning hörand e är enden 
a.v teknisk-ekonomisk n atur äger han , på sätt i § 8 är stad
gat, jämväl påkalla biträde av m arinförvaltningen. 

3. Om i n s p e k t ö r e n s f ö r k u s t a r t i 11 e r i e t delta
gande i beredn in gen och handläggningen av vissa ärenden av 
teknisk-ekonomisk natur stadgas i §§ 8 och - . 

4. Beträffande ledningen under krig av rikets försvars 
väsende till sjöss gäller vad därom sär skilt s tadgas. 

1
) U tkastet berör, framhåller departementschefen, icke ma rin

förvaltningens åligganclen och befogenhet i vidare mån, än som har 
betingats av ändamålet med detsamma, nämligen att kiargöra fö r
hållandet mellan chefen för marinen och marinförvaltningen. 

(R ef:s anm.) 
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Kap. II. 

Chefen för marinen. 

§ 2. 

Chefen för marinen tillkommer befälsrätt över flottans 
militära personal, kustartilleriet, marinens civilmilitära kårer , 
dess staber, inspektioner, sjöstyrkor och fartyg , kustfästning
ar och stationer ävensom för marinen gemensamma utbild
ningsanstalter samt övriga marinen tillhörande _militära insti
tutioner ; dock icke över sjöförsvarets kommandoexpedition, 
ej heller över fartyg , vars expedition är avseqd att tjäna nä
ringslivets intressen. 

§ 3. 

l. Chefen för marinen är Konungen ansvarig för mari
nens krigsduglighet och tjänstbarhet i övrigt samt för ord
ning och krigstukt inom densamma. Det åligger honom jäm
väl att tillse , att den honom underställda personalen med nog
grannhet och nit fullgör sina skyldigheter. 

Han bör väl känna samtliga högre befälhavares och che
fers duglighet och användbarhet i tjänsten ävensom söka för
värva sig största möjliga kännedom om marinens högre per
sonal i övrigt. 

2. Chefen för marinen bör förskaffa sig noggrann kän
nedom om marinens tillstånd och förmåga att fylla sin upp
gift, särskilt med hänsyn till materielens beskaffenhet, per
sonalens tjänstbarhet, allmän ordning och krigstukt m. m., 
samt med uppmärksamhet följa utbildning och övningar vid 
marinen. För detta ändamål äger han, när så erfordras, fö
retaga inspektioner av honom underställda sjöstyrkor, kust
fästningar , s-tationer och anstalter samt därvid tillse, att med
delade föreskrifter efterlevas, ävensom undersöka de förhål
landen, vilka i övrigt kunna vara av vikt för hans äm.bets
utövning. 
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3. Chefen för marinen skall med uppmärksamhet följa 
u tvecklingen och framstegen inom sjökrigsväsendet och det 
marina området i övrigt såväl in01n som utom riket ävensom 
den allmänna utvecklingen inom lant- och luftkrigsväsendet, 
~ärskilt med avseende på det inflytande, denna utveckling kan 
öva å de marina stridskrafternas användning eller samverkan 
med lant- och flygstridskrafterna. 

Honom åligger jämväl att hålla Konungen underrättad 
om de viktigare sjömilitära förhållandena inom riket. 

4. Chefen för marinen skall låta sig angeläget vara att, 
i vad på honom ankommer, åvägabringa erforderligt samar
bete med cheferna för hären och flygvapnet ä vensom med 
andra myndigheter och institutioner, där sådant är av bety
delse för försvarets effektivitet eller för b efrämjande av all
män sjöfart m . m . 

§ 4. 

§ 5. 

l. Förutom sådana frågor, i vilka Konungen eljest för
behållit sig att meddela beslut, skola följande ärenden av che
fen för marinen underställas Konungens prövning, nämligen 
beträffande: 

placering å tjänstgöringsort av officerare och civilmili
tär personal av regementsofficers och högre tjänstegrad (-klass) ; 

kommendering av personal till befattningar, som enligt 
gällande bestämmelser skola bestridas av sjöofficerare eller ci
vilmilitära tjänstemän av r egementsofficers och högre tjänste
grad (-klass) , av marinattacheer samt av chef å fartyg , vars 
expedition är avsedd att tjäna näringslivets intressen; 

kommendering av personal för utbildning eller tjänstgö
ring vid hären eller flygvapnet ; 

personals studier eller tjänstgöring vid skolor eller anstal
ter, ej tillhörande försvarsväsendet, ävenson1 utom riket; 

Aliggauden be
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tjä nstledighe t och tillstånd att vistas ulom riket för offi
cerare och civilmilitär p ersonal av regementsofficers och hög
re tjänstegrad l-klass), i den m å n ansökan därom icke kan 
h ev il jas a v marinens myndigh e ter ; 

tjänstgöringstid för marin en tilldelade värnpliktiga; 
allmänna tjä ns tgörings- och skolreglem enten för m arinen ; 
uniformsmodeller; 
rustningsplan för flottans fartyg, omfa ttande lämpligl an

tal å r ; 
s törre krigsövningar vid m arinen ; 
planer m. m. fö r samövningar rned hären eller flygvapnet 

efter samråd med chefen för h ä r en respektive chefen för flyg 
vapnet; · 

rustande av fa rtyg, vars expedition är avsedd att tjäna 
näringslivets intressen, samt färdplaner för fartyg p å expedi
tion till frännnand e farvatten även som instruktioner för dy 
lika fartygs b efälhavare; 

namn på fartyg och kustfästningar (for l) ; 
för n1arinens m obilisering , amt användning i krigstid och 

vid n eutralitetssk ydd erforderli ga planer, instruktioner och fö 
reskri fter a v grundläggande art , i erforderliga fall efter sam 
råd med cheferna för h ä r en och flygvapnet; samt 

främmande örlogsfartygs tillträde till svensk hamn även
~om ankomst till eller avgån g från rikets krigsh amnar. 

2. Det åligger ch efen för m arinen att avgiva yt trande 
över sådana till Konungen ställda förslag och f ram.ställningar 
från m arinförvaltningen, vilka jämlikt för eskrifterna i § 16 
skola av ämbetsverket ingivas genom chefen för marin en . 

§ 6. 

§ 7. 
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§ 8. 

l. Det tillkommer chefen för marinen att utfärda erfor
-derliga föreskrifter för utarbe tandet a v sådana allmänna pla
ner rörande m arin ens förseende vid mobilisering m ed fartyg, 
vapen, ammunition och annan n1.ateriel , livsmedel och andra 
förnöd enheter , som det åligger marinförvaltningen att uppgöra. 

2. Chefen för m arinen äger att, till ledning för utarbe
tande av för slag och framställningar till Konungen , i nedan 
nämnda fr ågo r m eddela m arinförvaltningen direkti v, nämli
gen b eträffan de : 

a) anskaffning av ny sjök rigsm ateriel eller viktigare för
ändringar eller utrangering av förefintlig dylik mater iel även
~.om uppförande av n y eller viktigare fö rändring eller nedläg
gande av befintlig kustfästning ; 

b ) s :l dana förändrin gar i avseende å p ersonalens utrust
ning och bekl ädnad m. m. samt kol -, olje- m. fl. förr åd. som 
ii ro av större betydelse för marinens krigsberedskap ; 

c) förändringar beträffa nde militära och civilmilitära per
sonalstater ; 

d) fördelning av anslagen till underhå ll av flottans fartyg 
·och b yggnader m. m. samt kustartilleriets materiel m . m. 
ävensom arbe tsplan för flottans varv ; allt i den m å n anslags
fördelningen och planläggningen är av särskild b etydelse ur 
k ri gsbercds k apssyn punkt; 

e) huvudritning till nybyggnad av s törre fartyg eller for 
tifikatorisk an läggning eller till uppför ande av större hus eller 
byggnad av särskild betydelse ur försvarssynpunkt ; 

f ) fartygs ut- och avrustning, förläggande i ber edskap 
·eller under r eparation m. m.; 

g) modeller för vapen och beklädnadspersedlar; samt 
h) instruktioner och andra föreskrifter för vapens och 

"hjälpmedels h andh avande och betjänande, till vilka d et ålig
ger marinförvaltningen att utarbe ta förslag. 

3. Ch efen för marinen äger vidare att hos marinförvalt-
11ingen påkalla utarbetandet av sådana förslag och utredningar 
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i teknisk-ekonomiska frågor , vilka han ur försvarssynpunkt 
finner vara av synnerlig vikt. 

4. I övrigt åligger det chefen för marinen att för full 
görandet av honom åvilande uppgifter genom. infordrande a v 
utfärdade instruktioner , föreskrifter och planer eller genom. 
inhämtande i annan ordning av erforderliga upplysningar 
skaffa sig kännedom om marinförvaltningen s verksamhet i 
vad denna är av b etydelse för m arinens krigsb er edskap och 
övningar samt personalens utbildning och omvårdnad. 

5. Innan chefen för marinen i visst ärende m eddelar ma 
rinförvaltningen direktiv eller från ämbetsverket infordrar 
utredning eller förslag av större omfattning, skall ärendet h a 
va av chefen för m arinen ber etts i samråd med marinförvalt
ningen ävensom, i fr ågor som. avse kustfästningarna eller kust
a rtilleriet, inspektören för kustartilleriet. 

I frågor, som avse uppförande eller viktigare förändring 
av fortifikatorisk anordning i kustfästning, äger chefen för 
marinen att p åkalla samråd jämväl m ed chefen för fortifika 
tionen. 

6. Om marinförvaltningens sk yldighet att efterkomma av 
chefen för marinen meddelade föreskrifter och direktiv samt 
om ämbetsverkets rätt och sk yldighet att till Konungen an. 
mäla däremot avvikande mening stadgas i § 15 i110m. l. 

7. Ch efen för marinen äger meddela de närmare före -· 
skrifter, som erfordras för tillämpningen av b estämmelserna 
i § 13 mom. 2 och § 34 mom. 2 angående gemensam beredning 
av vissa ärenden. 

§ 9. 

Chefen för marinen äger att efter anmälan till chefen för 
försvarsdepartementet företaga de tjänsteresor, som han p å 
grund av föreskriften i § 3 mom. 2 eller eljest finner erfor
derliga. Han äger , när så prövas lämpligt, beordra vid un
derlydande stab, förband, station eller annan institution tjänst-
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görande per son al a tt vid dylik tjänster esa medfölja och vid 
förrättningen biträda ävensom att i övrigt för etaga tjänster esa. 
För samma ändamål m å chefen för m arinen , då så b efinnes 
erforderligt, hos marinförvaltningen påfordra, att vid ämbets
verket anställd personal ställes till h an s förfogande. 

Kap. III. 

Marinstaben. 

§ 13. 

l. 

2. Då ä r ende är av natur, att dess avgörande har m
flytande å den teknisk- ekonomiska förvaltningen , eller för sm 
handläggning kräver sär skild sakkunskap inom nämnda om 
råde, samt är endet ick e blivit genom samråd jämlikt § 8 
mom. 5 erforderlig mån gemensamt b er ett, skall gemensam 
beredning med vederbörande avdelning inom marinförvalt
ningen p åkallas. 

3. När så m ed hänsyn till ärendes natur befinnes erfor
derligt, sk all samarbete p åk allas m ed vederbörande avdelning 
inom generalstaben eller motsvarande organ vid flygvapnet. 

Kap. IV. 

Morinförualtningen. 

§ 15. 

1. Marinförvaltningen skall vid utövandet av sin ämbets
befattning låta sig angeläget vara att bistå chefen för marinen 
vid upprätthållandet av marinens krigsberedsk ap och krigs-
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duglighet samt att i övrigt befrämja samarbetet med nämnde 
chef. I sådant avseende åligger det marinförvaltningen alt 
efterkomma av ch efen för marinen jämlikt § 8 mom. 1-3 
meddelade föreskrifter och direktiv, så långt tillg~1ngli ga m c
del det m edgiva och åtgärden är fö r enlig med gällande för 
fattningar och av Konungen givna beslut . Finner marinför-

. valtningen, att hinder i ovan b erört hänseende är för handen 
eller att efterkommandet av nämnda föreskrifter och direktiv 
eljest är oförenligt med rätta fullgörandel av marinförvalt
ningen åvilande allmänna uppgifter eller innebär inskränkninO' ~ 
i dess befogenheter och ansvar m ed avseende å elen medelsför-
valtning, som blivit ämbetsverket anförtrodd, har ämbetsver
k et rätt och skyldighel a lt därom till Konungen göra anmälan 
antingen omedelbart, n ä r ä rendets vikt så fordrar , eller vid 
avgivandel av de fö rslag eller fram ställnin gar , varå av chefen 
för marinen meddelade föreskrifler eller direktiv h ava av
seende. 

2. Del åligger jämväl marinförvaltningen, att, i vad på 
i.imbetsverket ankomnwr, åvägabrin ga samarbete med arme
förvaltningen och fl ygslvrelsen samt med andra m yndigheter 
och institutim1er, där sådant samarbete har b etydelse för för 
svarets ekonomi och effektivi l et . 

§ 16. 

Geonm chefen för marinen ingiver m arinförvaltningen till 
Konungen : 

framställningar rörand e sjöförsvarels medelsbehov för 
nästföljand e budgetår i de de lar , som tillhöra marinförvalt
ningens ämbelsbefattning; 

förslag till s tater för näs tföljande budgetår, i vad desam
ma avse unelerhå ll av flottans fartyg och byggnader m. m. 
samt kustartilleriets m ateriel m. m. , ävensom arbetsplan för 
flottans varv; samt 

förslag och frams tällningar i övriga uti § 8 mom. 2 om .. 
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Jlämnda frågor, i vilka ch efen för marinen äger m eddela m a
rinförvallningen direktiv. 

~ 34. 

l. 

2. Då ärende berör chefens för m arinens ämbetsbefatt
ning och detsamma ick e blivit genmn sann·åd jämlikt § 8 

1nom. 5 i erforderlig m ån gemensamt b erett, skall ärendet 
bliva föremål för gemensam beredning m ed vederbörande av
delning i m arinstaben. 

3. F örekommer till behandl ing ärende av natur, att stad
gandet i § 15 mom. 2 därå är tillämpligt, skall , allt efter ~iren
dets vikt och omständigheterna i övrigt, för dess beredning 
påkallas samarbete med ,vederbörande byrå i armeförvall
ningen eller flygs tyrelsen eller ock samråd 1ned vederbörande 
ämbetsverk . 

B. B espmingsåtgärcler. 

Vad de besparingar angår, som man vid den verkställda 
förnyade bearhetningc·n ern ått , framh åller departementsche
fen, att dessa ås tadkommits därigenom, att fr ån frågan om 
den centrala ledningens organisa tion avskiljts sådana spörs
mål, vilk as lösning icke s tår i oupplösligt samband m ed n ä mn
da fråga . P it så sä tt an ser man sig också ha vunn it en rikti
gare utgån gsp unkt fö r en jämförelse i kostnadshänseend e m ed 
1926 års b erednings för slag i ämnet. 

Betriij'fande marinstaben. 

I fjolårets p roposition had e för förstärkning av arbets
krafterna i marinstaben föreslagits en ökning av sjöofficers
kårens stat med l löjtnant. Detta krav har utgått ur 1930 
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Vidare föreslogs då inrättandet av en sjökrigshistorisk av
delning inom staben. Visserligen framhölls i propositionen, 
att denna fråga icke direkt sammanhängde med spörsmålet 
om. själva den centrala ledningens och förvaltningens organi
sation. Som riksdagen gjorde s. k. »r ent bord » m ed hela 
organisationsförslag.et och beslöt, att de organisationsspörsmål , 
som framlagts i samband därmed icke skulle för det dåva
rande vinna sin lösning, förföll emellertid även denna detalj . 
Kungl. Maj: t har i årets proposition icke belastat frågan om 
överstyrelsens omorganisation m ed de kostnader , som voro 
förbundna med den i fjol föreslagna sjökrigshistoriska avdel
ningen, utan härifrån h elt frikopplat detta ärende genom att 
i st. unedr den i statsverkspropositionen under 4 :e huvudti
teln befintliga rubriken Anslagsberäkning upptaga två arvo
den, det ena c:a 3,180 kr ., avsett för en officer - pensione
rad eller eljest ti!lhörande reserven - avsedd som ledare av 
de sjökrigshistoriska forskningarna, och det andra om. 2,400 
kr. , avsett för en sjökrigsarkivarie. 

B eträfj"and e marinförualtningcn. 

Under det gångna år et har inom marinförvaltningens 
tjänstemän i ordinarie stat i lönegraden B. 21 uppstått tvänne 
vakanser. Härigenom skulle an talet löner för tjänstemän å 
övergångsstat i samma lön egrad kunna minskas m ed 2.. Dels 
på grund av det omfattande arbetet å ämbetsverkets r evisions
kontor samt dels av hänsyn till befordrings- och rekryterings
förhållandena anser sig departementschefen emellertid böra 
tillsvidare inskränka dessa löner med allenast l. 

C. Förändringar i de år liga kostnaderna. 

Genom de sålunda vidtagna b esparingsåtgärderna har r e
geringen i 1930 års omorganisationsproposition lyckats n ed
bringa den beräknade sammanlagda årliga kostnadsökningen 
för m arinen i dess h elhet till 18,954 kr. mot 29,346 kr. i fjol -
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.li rets förslag. Ehuru egentligen liggande utanför ramen för 
detta referat, m å nämnas, att r egeringens förslag i årets pro
position beträffande omorganisationen av lantförsvarets över

.styrelse visar en beräknad årlig kostnadsminskning av 66,111 
la·. mot 43,851 kr. förra år et. 

D. Öv eraången till elen nya organisationen. 

·Den föreslagna organisationen avses träda i kraft så snart 
lämpligen ske k an efter ingången av budgetåret 1930-31 och 
beräknas kunna med vissa undantag vara genomförd under 
loppet av sagda budgetår . I detta sammanhang framhåller 
·departementschefen ånyo vikten av ett snart ordnande av de 
Jnarina centralmyndigheternas lokalfråga. 

G. Hm. 
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Några synpunkter på vårt ubåtsvapen med 
anledning av marinens krigsövning 

år 1928. 

Marinens krigsövningar i större skala , som äg t rum sedan 
ticlen närmast för e världskriget, äro till antalet två och ut
förda åren 19~5 och 1928. Av dessa var k r igsövnin gen 1928 
av sär skild betydelse för ubåtsvapnet därigen om , a tt övningens 
utsträckning i tid - den omfattade 12 dygn i oavbruten följ d 
- medgav, att förhållandena uneler ett verkliat kri « kundt' o o 
[tterspeglas i en grad , som förut icke varit m öj lig. Det var 
ick e, såsom under de vanliga taktisk a övningarn a , lä ngre fr åga 
om att anspänn a alla krafter fö r att övervinna elt eller ett par 
dygns ansträngningar , för a tt därefter vil a ut i fredligt lugn, 
utan krafterna skulle så förd elas, att alla uppkommande si
tuation er när som h elst skulle kunna mötas samtidigt med, 
att vare sig b esättningens eller materielens u th ålligh et även
tyrades. 

Denn a bakgrund, som ju så nära fredsförh ållanden det 
medgiva, liknade det verkl iga kriget , ställde också ubå tsvap 
n et och dess problem i en belysning, som förut icke s tått till 
huds - såväl brister som förtjäns ter framträdde klarare, och 
m an tyckte sig tydligare kunna skönja var vägen mot högre 
strids- och krigsberedskap borde gå. Några synpunkter p ~\ 

ubå tsvapnet, haserade på kri gsövningen ifråga, torde därför 
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__ trots att framställnin gen a v hänsyn ti ll sekretessen m ås te
bliva fr agm entarisk - m åh ända kunna påräkna ett allmänn a
re intresse och föranleda diskussion . 

Några fo rdringar på en modern undervatt ensbåt. 

Den fundamentala satsen, att »ubåtens viktigaste egen 
skap är a tt kunna dyka », torde n umera böra k ompletteras 
med, att ubåtens viktigaste egenskap är att kunna dyka lort, 
säkert och med fåtalig personal för dykmanöverns u tför ande. 
Allt, som k an göras för att ås tadkomma hög dykberedskap 
och snabbdykningsförm åga, m ås te sålunda göras. Särskilt 
med h änsyn till spaning och anfall från luften , samt, under 
mörker och tjocka, anfall fr ån lätta övervattensfartyg, är h ög 
dykberedskap och snabbdykningsförmåga oftast avgörande fö r· 
ubåtens möjlighet att med bibeh ålle t str idsvärde kunna kom 
ma till anfall eller draga sig undan strid i marschläge. 

Ubå tens uthållighet under krig är en avgörande faktor 
för vap nets an vändbarhet , sär skilt om m an har tillgång till 
endast ett beg rä nsat antal ubåtar. P å uthålligheten inverkar 
förutom beboeligheten och besättningsstyrkan även m aterialet::; 
beskaffenhet sa mt storleken av ubåtens förråd av olika slag .. 

Beboeligheten m åste vara väl till godosedd. Då våra nu
varande ubåtar - · m ed undantag för de nyaste - konstru era
des, torde insikten om vikten av, a tt längre Lider kunna be
gagna ubåten såsom bos t ad, icke i tillräcklig grad h a va för e-. 
funnits . Förekomsten av depåfartyg m ed bostadsutrymmen 
för besä ttningarna har sannolikt ä ven bidragit till, att intres . 
set för ubåtarnas beboelighet varit tämligen ljumt. Beboelig
heten är em ellertid en synnerli gen betydelsefull faktor fö r· 
ubåtars uthålligh et un der krig. 

Våra n yaste ubåtar beteckna i fö rhållande till de ~ddrc 

utan tvivel e tt betydande framsteg i avseende på beboeli gh et , 
~~löjliggjort genom det större tontalet, m en ännu torde ytter 
hgare förbättringar kunna åstadkommas. 
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För fartygens uppvärmning är man för närvara nde hän
v isad till uteslutande elektrisk a uppvärmningsanordningar d {t 

f a rtygen äro under gång eller icke hava tillfälle till erh ållan de 
.av ängvärm e fr ån fartyg eller ångpanna i land. 

De elektriska uppvärmningsanordningarna kunna göra s 
t än1.ligen tillfredsställand e genom tillräckligt antal och lämp
ligt placerade fasta vä rmeelem ent, men m edföra ~iven nack
delar: värmen kan icke så väl fördelas som bliver möjligt vid 
ångvärme, där värmeledningsrören kunna dragas p å effekti
·var e sätt; accumulatorbatteriet frestas; en förbrukning av elekt
risk energi äger rum i marschläge, vilken borde sparas till 
undervattensläge för att icke b eskära ubåtens r edan förut ringa 
aktionsradie i undervattensläge. Då de elektriska uppvärm 
llin gsanordningarna ick e kunna undvaras emedan de äro nöd
vändiga då ubåten b efinner sig i undervattensläge, m ås te så 
ledes anordningar finnas för såväl elektrisk- som ån guppvärm 
ning. Det som saknas - och bör tillkomma - är alltså en 
ängvärmepanna ombord å ubå ten. Pannan behöver sannolikt 
icke vara större än att den kan placeras i falska tornet och 
·eldas m ed olja. 

De fördelar tillkomsten av en ängvärmepanna skulle med
föra , synas mer än väl motivera en ingående undersökning av 
möjligheterna för önskemålets tillgodoseende. 

Förvaring av färsk proviant bör möjliggöras genom in
förande av kylskåp . Härigenom kan konservdieten i betydlig 
utsträckning bortfalla till stor fördel för besättningens välbe
finnande. 

Köket biir om möjligt förläggas till annat än bostadsrum, 
varigenom m era h ygieniska förhållanden kunna ås tadkommas. 
Möjligheten av att anordna k ök i falska tornet - t. ex. i sam
band med den tör eslagna värmepannan - att användas i 
marschläge, bör ävenledes tagas under övervägande, enär däri
genom en betydande ökning av besättningens trevnad ombord, 
sär skilt sommartid och under fredsförhållanden , skulle kunna 
asta dkommas. Sådan anordning finnes å vissa utliindska n 
JJåtar. 
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Nedgångslucka borde anordnas till varje b ebott rum, så
junda f.i.\·en till officersrummet, för beredande av luftväxling 
och lättar e kommunikation m ed däck i marschläge. 

Besättningss tyrkan bör vara sa tilltagen , att dykning och 
+(ång i såväl marsch- som undervatten släge kan utföras m ed 
minst två, h els t tre kvarter. Det bör framhållas, att tjänstgö
ring på tre kvarter kräver per son alökning i förhållande till 
nuvarande b esättningslistor, m en också medför en betydande 
ökning av besättningens förmåga till uthållighet. 

Å ubå t, liksom å övervattensfartyg av motsvarande ton
tal, bör finnas särskild ekonomiper son al. I själva verket ä r 
detta krav b etydligt mera berättigat å ubå t än å övervattens
fartyg , en är b esättningsstyrkan å ubå t i förhållande till sina 
arbetsuppgifter är b etydligt snävare tilltagen. Behovet av sär
~kild ekonomipersonal framträder icke så starkt då ubåten hu
vudsakligen ligger vid sitt depåfartyg, m en gör sig så mycket 
tydligare gällande då den är till sjöss under krigsförhållanden. 

Förläggningsutrymme bör finnas i r eserv utöver den vid 
ubåtens tillkomst beräknade besättningslistan för att möta det 
behov a v Ökad bemanning, so1n' så go tt som undantagslöst 
under fartygs tillva ro framkommer för att täcka den alltjämt 
fortskridande utvecklingens krav. 

De t material, som användes i en ubå t, m åste vara av full
god beskaffenhet, och dessutom tilltaget m ed stor h ållfasthets
marginal. Detta gäller icke blott skrovet, dess plåtar och för
bindningar, utan även roder, diesel- och elektriska motorer 
samt övriga anordningar, vilkas funktioner äro av betydelse 
för ubåtens säkra manöver. Dock torde i detta sammanhang 
böra p åpekas, att alla sådana delar, vilka icke äro utsatta för 
tryck eller andra särskilt kraftiga påfrestningar , eller icke ut 
göra del av fartygets förbindningar , sannolikt med fördel kun
na göras av lä ttare material än vad som hittills brukats, vari
genom viktbesparing torde kunna åstadkommas. 

Bryggan bör vara r ymlig och m edgiva skydd vid dålig 
Väderlek. 

Beträffande förråden är att observera, att det icke enbart 
Tidskri ft i Sjöväsendet. 6 
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är storleken a v proviant- och stridsmedelsförråd, som har in 
flytande på ubåtens uthålligh et under modern krigföring, utan 
även storleken av oljeförråden så tillvida, att ubå t i allmän
h et m åste hålla under gång - i marschläge för att undvika 
anfall från fientliga ubåtar i undervattensläge, i undervattens
läge för att kunna använda sina periskop eller , vid stora bot
tendjup, för att kunna h ålla önskvärt djup. Även med hän
syn till behovet a v hög manöverberedskap bör ubåt h ål
las under gång. Oljeförrådet m åste sålunda b eräkn as icke 
blott med hänsyn till en viss önskvärd aktionsradie, iutan 
även m ed hänsyn till an tale t dygn ubåten k an h ållas under 
gång, full uppladdning av batteriet varje dag inberäknad. 

Det faller av sig självt att proviantförrådet m ed h ärför 
behövlig!! stuvningsplatser m åste vara beräknat för önskad ut 
h ållighet hos ubåten. Ur säkerhetssynpunkt bör r eservpro
viant finnas i varje vattentiit avdelning. 

I avseende p å bestyckningen har krigsövningen givit vär 
defulla erfarenheter. 

Vad torpedbestyckningen beträffar har ä nda m ålsenlig
b elen av häcktuber m ed all önskvärd tydlighet framträtt . 
Därjämte har emellertid behovet av ett stort an tal klar 
gjorda tuber blivit klart belyst - den gamla lösningen a v 
problem et att kunna skjuta flera torpeder fr ån samma tub ,. 
nämligen omladdningen , tord e icke längre vara tillfyllest n1.ed 
nuvarande storleksordning å torpederna. H.edan sedan lång 
tid tillbaka hava de ledand e m arinerna försett sina ubåtar n1.ed 
ett förhållandevis större antal tuber än vad som varit fallet i 
vår flotta . Detta har åstadkommits därigenom, a tt tryckfasta 
tuber placerats utanför tryckskrovet i ubåtens överbyggnad. 
H.edan för flera år sedan framfördes förslag om , att införa så 
dana tuber å våra till n ybyggnad anbefallda ubå tar, men för 
slagen hava icke av dra myndigheter godtagits. Fördelen a \· 
tryckfasta tuber är tvåfaldi g: den ena förd elen är taktisk och 
b es tår däruti, att ett stort torpedfält kan avfyras i ett och 
samma anfall -- denn a förd el får större betydelse ju mera 
ubåtarnas möjligheter ntt komma till anfall besk äras (genolll 
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bög fart å m ålet, sicksackning, bevakning m. m. ) - elen a nd
ra förd elen är en utrymmesfr åga : de tryckfasta tuberna he
Ianu·a icke utrymmet inuti tryckskrovet, varigenom ökade ut 
rymmen för b esättn ing och maskineri kunna åstadkommas. 

För att lösa torpedbestyckningsfrågan tillfredsställand e in
om ett givet maximitontal torde utvägen med tryckfasta utom
bordstuber vara värd beaktande. 

Det sega motståndet i vår flotta mot införande av tryck 
fasta utombordstuber torde till största delen få sökas i tvivel 
om tubernas anvi=indbarhet vintertid . Man m åste em ellertid 
taga i betraktande, att tuberna i r egel föras stängda, sålunda 
utan vatten , och att vid för ekommande klargöring för skjut
ning detta sker i undervattensläge, där vattentemperaturen 
aldrig understiger O grader. Aven om tuberna ick e skulle 
kunna anvä ndas den korta tid av åre t, som oss omgivan de hav 
äro isbelagd a , så har man i varje fall tillgång till inombords
tuberna - försåvitt ubåtar överhuvudtaget kunna uppträda i 
undervattensläge då n ågon m era framskriden isbildning förc
l:ommer. Mot detta står fördelen av att åtminstone under 8 
eller lO m ånader av året hava ett s tort antal tuber till för
fogande. 

I avseende på artilleribestyckningen synas erfarenheterna 
från krigsövningen peka i riktning mot behovet av flackbane
pjäs av duglig kaliber för användning mot handelsfartyg o. 
dyl. jämte en eller flera luftvärnskulsprutor, vilka jämväl böra 
kunna komma till användning mot · smärre övervattensfartyg. 
Men för att artilleriet skall kunna komma fullt till sin rätt ford
ras m ed nödvändighet, att dess uppställning och anordningar -
na för dess b etjänande äro sådana , a tt de icke verka hind
rande för ubåtens dykmanöver , efter som dykningen är det 
bästa skyeld ubåten har att lita till i händelse den utsättes föt· 
övermäktig artillerield eller bombfällning från luften. 

Såväl m ed hänsyn till dykmanöverns underlättand e som 
till artilleriets användbarhet i h årt väder borde samtliga ar -
tilleripjäser hava sin uppställning å bryggan (jämför engelska 
Ubåtar). Är ubåtens storlek icke tillräcklig härför får m an_ 
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nöja sig med uppställningsplats för kanonen på däck och luft
värnsbestyckningen på bryggan. Därvid bör iakttagas, att 
såväl kanon svin luftvärnsbestyckning böra vara uppställda 
i omedelbar n ärhet till nedgångslucka, avsedd att möjliggöra 
för pjäsbetjäningen att i det längsta betjäna sin pjäs även om 
ubåtens dykmanöver påbörjas under det artilleristriden p ågår. 

För att förhindra , att ubåten vattenfylles och går förlo 
rad därigenom, att p jäsbetjäning bortskjutes eller på annat 
sätt förhindras stänga sin nedgångslucka vid dykningen , bör 
sådan n edgång vara gjord i form av en sluss, r ymmande den 
avsedda pjäsbetjäningen och försedd med en undre luck a , 
som under artilleristr id är s tängd. Vad luftvärnsbes tyckning
en beträffar bör om möjligt kulsprutan eller autom.atkanonen 
vara så anordnad, att pjäsbetjäningen kan uppeh ålla sig i 
själva nedgången, varigenom den samtidigt erhåller skydd n1.ot 
kulspruteeld fr ån luftfarkosten. Det är möjligt, att kulsprutan 
skulle kunna så anordnas , att den , då eldgivningen upphör, dra
ges n ed i nedgången varefter övre luckan stänges. Härigenom 
har m an åtminstone någon möjlighet att avhjälpa den taktiskt 
svaga punkt, som förefinnes h os ubåten , då den under dyk
m anöverns utförande är fullständigt försvarslös mot en luft
farkost, som dyker ned mot den och släpper bomber på dess 
däck , innan den hunnit försvinna under ytan . Kan ubå ten 
lyckas h ålla luftfarkosten borta tills den hunnit försvinna , är 
mycket vunnet, ty det är därefter betydligt svårare för luft
farkosten att få fullträff. 

Med den uppställning kanonen för närvarande har å våra 
ubåtar torde dess användbarhet mot luftmål vara illusorisk . 
E n användbar flackbanepjäs torde i så fall vara att föredraga . 

Det skydd, som ubå t i undervattensläge erhåller genom 
vattnet, bör kompletteras m ed n ågot slags pansarskydel av 
sådan beskaffenhet, att skadegörelse å oljetankar , luftbeh ålla
r e och rörledningar i ubåtens överbyggnad genom träffar av 
projektiler fr ån kulsprutor (å luftfarkoster ), eller splint från 
kreverande bomber , kan fu rhindras eller i varje fall begrän
sas. Det kan inträffa, att ubåt, som överraskande anfalles 
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av luftfarkoster eller övervattensfartyg, kan bliva beskjuten 
innan den hinner dyka till fullt skyddande djup. En splint
skada i överbyggnaden kan då bliva ödesdiger. 

Ubåtens radio- och optiska förbindels er böra vara ordna
de med hänsyn till den i det föregående angivna principen att 
göra allt för att underlätta hög dykberedskap och snabbdyk
ningsförmåga . Det är ur denna synpunkt önskvärt att frigöra 
sig från beroende t av mast. Kan masten icke helt undvaras 
hör den - såsom å flera utländska ubåtskonstruktioner - 
göras m anövrerbar inifrån ubåten varigenom den kan resas 
och fällas (eller hissas och sänkas) under eller i omedelbart 
samband m ed dykmanövern (t. ex. såsom ett periskop) . Den 
vanliga flaggsignaleringen bör i samband härmed inskränkas 
eller h elt slopas, enär den är till hinders för ubåtens riktiga 
uppträdande. En fast inbyggd signalstrålkastare bör kunna 
tillgodose behove t av optisk signalering under så gott som 
alla förhållanden. 

Radiopejlingsanordning torde vara av stort v~i.rde . 

Beträffande periskopens placering och egenskaper hava er 
farenheterna från krigsövningen bestyrkt riktigheten av den 
strävan till utökning av periskopslängden , som på senare tid 
gjort sig gällande. Ju längre periskop, desto större segelfritt 
djup, större frihet i m an övern vid anfall med hänsyn till ramm
ningsfaran, mindre möjligh eter för upptäckt från luftfarkoster 
och lättare att h ålla ubåten på önskat djup under h år t väder. 
Då den »fria längden » å periskopen em ellertid icke kan över
stiga vissa gränser , kan den större segelfria höjden ernås ge
nom att såsom å förutvarande t yska ubåtar uppflytta ett peri
skop i tornet -- det s. k . anfallsperiskopet Det andra peri
skopet - obser vationsperiskopet - utmynnade fortfarande i 
rnanöverrummet , men fick h ärigenom mindre segelfri höjd 
~n anfallsperiskopet. Ubåten m åste därför , då observations
periskop skulle användas, fr amföras på mindre djup än vid 
användning av anfallsperiskop. Kunde man bortse från 
förekomsten a v spaning från luften , skulle större olägenhet 
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icke förefinnas gen om en sådan anordning. Observationspe
r iskopet m åste em ellertid m ed h änsyn till fa ran för upptäck t 
f rån luften vara så långt, att ubåtens skrov å obser va tionsdjup 
ick e k an upptäck as fr ån luftfarkos ter , eller ubåtens uppkastan 
dc till ytan risk eras i h årt väder . Obser vationsperiskopet m ed 
sin a b ättre opti ska egenskaper m åste nämligen an vändas de 
ofta lån ga tider , då ubåten i under vattensläge utför spaning 
och avvaktar , att fien den skall k omm a i sikte, varunder faran 
fö r upptäckt fr ån luften föreligger i näs tan samma grad som 
då ubå ten går till anfall . Observationsperiskopet bör sålunda 
givas en segelfri höjd , som är lika stor som anfallsperiskopcts. 
Della kan lösas genom att placera såväl ett an falls- som ett 
observationsper isk op i tornet. 

An brin gas två perisk op i tornet, m åste em ellertid torne t 
göras b etydligt stör r e än om endast ett perisk op finn es i det 
samm a . F örst och fr äm st m åste den i periskopet observeran 
dc hava fritt svän grum så , a tt h an - även m ed det en a per i
skopet n eddraget - k a n h ava god plats en1ellan de b åda p e
r iskopen för att gå h orisonten runt, böja sig n ed då perisk o
pet sän kes etc. Dessutom bör god plats finnas fö r y tterligare 
en officer , som biträder FC vid an fall, för bestick m . m . 

Inträffar det , a tt 1ornet sättes ur funktion gen om ar tilleri
tr äff, kollission eller dylikt, ä r ubåten h elt b erövad sina b åda 
periskop. A v denna anledning b ör ett observationsperiskop 
finn as jämväl i man överrummet För att giva ä Yen detta pe
r iskop den nödiga h öjden torde kunna tagas under övervägan
de möjligh eten att insä tta detsamma i kupolform ad upphöj 
n ing av m anöverrumstak et 

I samband m ed uthålligh eten berördes ford rin garna p :\ 
det m a terial, va rav ubåten bygges. Härtill k an beträffande 
skrovets beskaffenhet fogas, att detta bör vara k onstruerat för 
att m edgiva nedgån g t ill minst 100 m eters djup - enligt upp
gifter i pressen h ar en italiensk ubåt manövrerat å 120 m :s 
d jup - och vara för sett m ed k öl för att unelerlätta intagande av 
viloläge på bottnen utan att risk för skador å bottenluck or o. 
dyl. b ehöver uppkomma. 
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Bullerj"rihet bör m ed all a till buds stående m edel efter 
~trävas för allt maskineri, avgasrörens län gd och placering 
samt propellrarnas storlek och var vantal lämpas m ed h ä nsyn 

härtill e tc. 
En ubåt m åste vara sjövärdig i alla avseenden. Den bör 

salunda även förfoga över sj öv~irdigt kommunikationsm edel 
för utförande av visitering, översättande av prisbesättnin g eller 
kommunika tion med land. De fö r n ärvarande förekomman
de jollarna äro fullkomligt otillräckliga för fartyg a v den stor
leksordnin g våra l. klass ubåta r inneh ava. En sjövärdig och 
rymlig m otordriven farkost bör finnas. 

Möjligh eterna till räddnin9 cw besättningen fr ån sjunken 
ubåt böra ökas genom införan de av dykarslussar , vilka m ed
giva individuell uppgång till y ta n för besättningen m ed an 
vändande av dykvästar. Sådan an ordning kan sannolikt lä mp
ligen k ombin eras med de n edgå ngar för - artilleribet jäning

arna, vilka ovan berörts. 

Den m oderna ubåtens storlek. 

Enbart de fo rdringar på en m odern ubåt , som nu an förts, 
}iro säk erligen tillräckliga för att ingenjören , som får till upp
gift a tt om sätta desamma i form av en verklig ubå t, genast 
skall bli va på det klara m ed den ungefä rliga storleksordnin g 
å ubåten , som icke går alt underskrida, utan att allvarliga 
brister i ubåtens krigs- och stridsduglighet m edvetet m åste 
bliva följden. Eftersom det h ela är en kostnadsfråga bliver 
den avgörande frågeställningen denna : vilket är bättre ___:_ ett 
större antal mindre krigsdugliga ubå tar eller ett mindn: an i.al 
mera krigsdugliga ? Frågan besvaras säk erligen m ycket olika . 
Författar en tvekar dock ick e a tt för edraga det mindre antalet 
av de b ä ttre ubåtarna . Nu å ter står att få ett begrepp om vil
ken minimistorlek, som erfordras , för att framställa en m o
dern ubåt. F örfattaren h a r tyvärr i detta fall inga exakta 
Uppgifter att lägga till grund för ett b edömande, m en av egna 
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erfarenheter, sammanslällda med sådana från utlandet, torde 
siffran 600 ton vara det minimum, under vilket man i modern 
tid icke bör gå. Det betyder med andra ord, att en något fö r
storad Bäverntyp är det för vårt vidkommande lämpliga , d. 
v. s. Drakentypens storlek är för närvarande lagom. 

I det föregående har frågan om ubåtens fart - av lämp 
lighetshänsyn - - icke b erörts , men samman~täll es denna vik 
tiga fordran med de förut anförda, framstår den nyss angivn a 
minimitonnagesiffrans berättigande i ännu skarpare dager. 

Utvecklingen på sjökrigföringens område har fört stor 
leksbegreppen beträffande ubåtar samma väg som beträffan
de andra fartygsslag. Se vi till övervattenstorpedfartygen h ar 
benämningen torpedbåtar, som förr användes på fartyg m ed 
ett tontal av omkring 100- 200, numera överförts till fartyg 
på omkring 600 ton. De ordinära nutida jagarna h ålla sig p it 
tontal omkring 1,000-- 1,500. I >> Taschenhuch der Kriegsflo t
ten » kan man se hurusom t. ex. de franska ubåtarna av l . 
klass icke inrymma n ågot fartyg med lägre tontal än 850- -
1,050, under det att bland ubåtar av 2. klass - kustförsvars
ubåtar - av de n yaste (1925- 27) ingen är under 600- 720 
ton. 

Det är säkerligen icke en tillfällighet, att dessa tm~nage 

siffror möta i främn~ande mariner, och det är icke heller lan
dets (Frankrikes) egenskap av stormakt , som gör, att de små 
ubåtarna icke göras mindre än 600 ton. Orsaken är snarare, 
att det icke låter sig göra, a tt under detta tontal åstadkomma 
en för moderna förhållanden krigsduglig ubåt. I l\farinbered
ningens av år 1922 förslag till sjöförsvarets ordnande å ter
fimi.er man följande uttalanden i frågan: >> Värdet hos ubåtar
na och deras användbarhet överhuvudtaget visade sig under 
kriget i synnerligen hög grad h ero av deras uthållighet, d. v. s. 
deras förmåga att under längre tid operera skilda fr ån hasen 
och därunder utföra flera angrepp. Härtill kom.m er , att även 
för utförande av en kortvarig operation vida mera utvecklade 
egenskaper numera m åste ställas på undervattensb åtarna, än 
v-ad som bliver m(ijligt å så små fartyg som 2. klass under
vattensbåtarna >> . 
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Marinberedningens tankegång är fullt giltig även i dag 

0111 man i jämförelsen utbyter 2. klass ubåtarna mot våra 

1111 åldriga l. klass ubåtar. Det är 8 år sedan detta skrevs, 
och utvecklingen hinner mycket på 8 år . 

Marinberedningen fortsätter: >> Det torde i stället få an
ses riktigare, att typer med samma egenskaper icke blott med 
avseende på vapnens kraft utan även på fart , aktionsradie och 
sjöduglighet numera avses för kustflottan och lokalstyrkorna >> . 

Det sunda i m arinberedningens tankegång syn es ligga i 
öppen dag. Erfarenheterna från krigsövningen hava också 
tillfullo bestyrkt rikLigheten av marinberedningens slutsatser 
i principiellt avseende: ubåten måste vara av den storleksord
ning, att den ick e längre är enbart en stridsmaskin saknande 
uthållighet , utan ett fartyg i ordets vidsträcktaste b emärkelse 
så långt fartygsslagels speciella egenskaper det medgiva. 

Behovet au clepåfu.rtyg och ubåtsvapnets organisation. 

Under krigsövningen hade den ubåt, som fördes av för
fattaren , beröring m ed sitt depåfartyg endast under tre eller 
fyra timmar under hela den tid krigsövningen varade. Detta 
giver anledning till elen frågan : kommer depåfartyg för ubåtar 
att finna större användning under verkligt krig ? Det är ju 
svårt, att döma härom, men jag tillåter mig för frågans b e
lysning ännu en gång r efer era till den ståndpunkt marinbe
redningen kanunit till på grundval av sina studier av förhål
landena under vä rldskriget: >> Det torde också ligga i öppen 
dag, att det egentliga verksamhetsfältet för dylika fartyg (u
hi\tar) måste vara ett fritt farvatten. Undervattensbåtar böra 
för visso ingå även i lokalstyrkorna, men båtarnas verksam
het måste även i dessa tänkas så gott som uteslutande förlagd 
utomskärs. Redan härigenom växer behovet av sjöduglighet 
och beboelighet. Men härtill kommer den påtagliga krigser
farenheten, att en av de väsentliga svårigheterna för under
vattensbåtarna är deras inlöpande till och utlöpande från 
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ell blockerat eller i annat hänseende spärrat område. Har en 

undervattensbåt lyckats förskaffa sig tillträde till öppna sjön , 

vore det följaktligen mycket olämpligt, om elensamma så got t 

som omedelbart åter m åste utsätta sig för blockad- och spärr

bry tningens risker samt om bå ten uneler vis telsen till sjöss en

das t kunde få tillfälle till ensta ka anfall. Värdet hos under . 

vattensbåtarna och deras användbarhet överhuvudtaget visa

de sig under kri ge t i synnerligen hög grad bero av deras u t 

h ållighet, d. v. s. deras förmåga att under längre tid operera 

skilda från basen och därunder utföra flera a ngrepp >> . 

Vad marinberedningen här uttalat h a r erfarenheten från 

krigsövningen direkt bestyrkt. Det får därför anses m ycket 

sannolikt, a tt förhållandena und er ett komm ande kri g i be

rörda avseenden ick e komma a tt gestalta sig väsentligen an

norlunda . Ubåtar , som under verkligt kri g återkomma till 

hasen efter en lå ngvarig vistelse i krigszonen kunna icke nöj 

a ktigt b etjänas av e tt depåfartygs begränsade resurser , de 

måste direkt uppsöka ett varv. Den naturli ga krigsorgani sa 

tion en ä r därm ed given - ubå tsbaserna böra vara förlagda i 

land till närheten av varv, och ubåtarna böra baseras som 

vanliga övervattensfartyg. Depåfartyg för ubåtar i nuvarande 

bemärkelse är sålunda en anordning, som ick e längre betjä

nar krigsberedskapen , snarare fö rsvårar ernående av tillräck

lig sådana, enär freds- och ktigsorganisationerna äro olika . 

Den organisation av ubätsvapnet som. på grund av erfa

renh eterna fr ån kriget och krigsövn ingen bäst skulle motsva

ra krigets krav skulle sålunda i stort sett vara följande: 

Ubåtsdepåerna i Stockholm , Karlskrona och Göteborg ut

byggas för till depåerna förlagt antal ubåtar m ed logement, 

bostadsrum, förråclslokaler, verkstaclsanläg·gning, laclclningssta

tion, värmecentral för ubåtarnas uppvärmnit1g vintertid''') och 

anordningar för personalens undervisning, fysiska tränin g och 

trevn ad, allt förlagt invid kajpla ts för ubåtarna utanför varvet 

*) Värmecentral bliver överflödig om ubåtarna kunna fö rses 
med egen värmepanna. 
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och inom avgränsat område. En ä ldre ubåtsbildad officer 

bör vara chef för ubåtsdepån med dit förlagda, icke rustade 

ubåtar, och såsom för närvarande vara underställd varvsche-

fen. 
Rustade ubå tar sammanföras till divisioner sa mmansa tta 

av ubåtar frå n samma depå och lydande direkt under HDK 

Bögre förband än elivision torde icke erfordras anna t än för 

vissa speciell a tillfällen , då befälet över ubåtarna på vanligt 

5ätt kan uppdragas åt äldste närvarande ubåtsch efen. 
Under fredsförhållanden sk ulle organisationen vara iden 

tiskt elensamma med det undantaget , att man för vissa tillfäl

len, t. ex. ubåtsskola eller dylikt, kunde sammanföra de rusta

de ubåtarna till flottilj eller avdelning under b efäl av flottilj 

eller avdelningschef, för vilket befäl i så fall lUV bör avses 

Detta giver inspektören tillfälle aU ernå nödig kontakt med sitt 

vapen. 
Under kustflottans rörliga period skulle de rustade ubåts

divisionerna, baserade på n ågon av ubå tsclepåerna , deltaga i 

kustflottans övningar på vanligt sä tt , m en givas tillfälle att 

med lämpliga m ellanrum och under erforderliga tidsperioder 

ingå till basen för översyn och vila. Uneler kustfiollans sta

tionära period skulle divisionerna vara baserade på egen de

på. Vid b eh ov av förläggning till annan än egen depå - för 

övningar eller andra orsaker - skulle ifrågavarande division 

göras rörlig under den tid den är förlagd till den främmand e 
depån. 

P å detta sätt skulle större r eda och rättvisa bliva r ådan

de än för närvarande. 
Den h är skisserade organisationsplan en bygger emeller

tid på vissa nödvändiga fö rutsättningar , vilka m åste föreligga 

innan planen i sin h elhet kan förverkligas. Dessa förutsätt

ningar ~iro dels befintligheten av ubåtsdepåer i ovan angiven 

OiUfattning, dels att ubåtarnas felorleksordning är elen lämpliga, 

d, v. s. att de kunna vara sig själva nog, dels också att de 

ekonomiska förutsättningarna för förslagets r ealiserande äro 

~Ynnsamma. 
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Ett utbyggande av ubå tsdepåerna i föreslagen omfattnin g 
kommer utan tvivel att draga kostnader , vilka det är omöj. 
ligt att utan ingående utredning kunna till sitt belopp an
giva. Då em eller tid en sådan utbyggnad synes vara ett direkt 
krigsbehov, borde saken vara värd alt grundligt undersök as. 
Det vill också synas som om en utbyggnad av angivet sla g i 
längden skulle vara b etydligt m era ekonomisk än att omändra 
gamla fartyg till depåfartyg -- för att inte tala om vilken 
skillnad, som uppkommer i underh ålls- och driftkostnad sam t 
för driften erforderlig personal. Ett gammalt , ombyggt far 
tyg kan h eller aldrig erbjuda en mot en landförläggning sv·s. 
r ande bekvämlighet. 

Beträffande nuvarande ubåtars beboeligh et torde -· lJrll 
man bortser fr ån Hajentypen och äldre ubåtar, vilka väl näp 
peligen 1nycket längre böra förekomma i kustflottan - kun 
na sägas, att bortovaro från depå under fjortondagarsperioder , 
särskilt sommartid, icke erbjuder några större svårigheter . 
För Drakentypens fartyg kunna perioderna göras ännu längre. 
Skulle dessa tidsperioder anses för korta , kunde de väsentli
gen förlängas genom att varje ubåtsdivision tilldelades en 
mindre tender inrymmande messlokaler, möjlighet till bad och 
plats för förvaring av personliga effekter. 

De ekonomiska k onsekvenserna av depåfartygets slopandl' 
innebära enbart för övningsanslaget - d. v. s. vinst genom 
obehövliga k ostnader för nybyggnad eller ombyggnad av äldre 
fartyg samt underh ållskostnad helt oberäknade - att en kost 
nadsminskning av omkring 190,000:- kronor per år kom
mer att uppstå. Denna summa kan i stället föras krigsbered
skapen tillgodo i form av ökat antal rustade ubåtar och ökad 
gångtid, d. v. s. ökad rörlighet . 

Med nuvarande uppläggning av kustflottans övningsår be
lastar en l. klass ubåt övningsanslaget med i runt tal on1.krinfi 
52,000:- kronor per år . Under förutsättning av ett öv
ningsår med 7 månaders rörlig period och 8 dygns (192 tim
mar) gångtid per m ånad samt 3 månaders stationär förlägg 
ning stillaliggande (för översyn m. m.) utan depåfartyg, kan 
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kostn aden per år beräknas till omkring 61,000: - kronor för 
varje ubåt. Detta innebär, att övningsanslagets utgifter för 
depåfartyget, som icke har egentligt värde för krigsberedska 
pen, ungefär motsvarar kostnaden för en division l. klass u
båtar, rustade h ela året och betydligt mera rörliga än för n är 

var:mde. 
:Man skulle törhända på detta sätt få det därhän, att 3 

divisioner l. klass ubåtar ständigt inginge i kustflottan med 
den begränsningen, att en ubåt i varje division vore avrustad 
under vintermånaderna för grundlig översyn, vilken sålunda 
komme alt för varje ubåt inträffa en gång vart tredje år. 
Kustflottan skulle därigenom under vintermånaderna hava 3 
divisioner ubåtar med 2 far tyg per division, under sommarmå
naderna 3 fulltaliga divisioner. Att en sådan organisation 
skulle innebära en betydande ökning av ubåtsvapnets krigs
heredskap torde ligga i öppen dag. 

Det synes ieke h eller uteslutet , att en närmare utredning 
av här behandlade spörsmål kan komma att öppna dörren för 
en omläggning av ubåtsutbildningen medgivande större rörlig
het, omväxling och krigsmässighet. 

Den viktigaste förutsättningen är dock, att ubå tsvapnet i 
fortsättningen icke tillföres andra undervattensfartyg än så 
dana, vilka i full utsträckning uppfylla fordringarna för att 

modern mening kunna kallas krigsdugliga. 

H. M. Undervattensbåt Valrossen i december 1929. 

E rik Samllelson. 
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Hur bör Skeppsgossekåren, om densamma an
ses erforderlig och lämplig att bibehålla i vår 

nuvarande marinordning, på ändamåls
enligaste sätt organiseras? 

skeppsgossekårens betydelse. 

skeppsgosseinstitutionen är en mycket gammal inrättning, 
som om fem år kan fira 400 års jubileet av sin tillkomst. Att 
skeppsgossekåren under århundradenas lopp genom. att t ill
föra örlogsflottan i allmänhet goda och sjövana r ekryter och 
lämpliga underofficersämnen gjort densamma värdefulla tjän
ster , vilka väl förräntat de relativt blygsamma summor, som 
underhållet av denna kår kostat staten, torde få anses ställt 
utom allt tvivel. 

Denna uppfattning befästes, om man studerar de uttalan · 
den och omdömen, som vid ett fl ertal olika tillfällen avgivib 
av kommitteer ocb andra sakkunniga, vilka haft till uppgift 
att utreda och bedöma värdet av denna institution. Den fr ån 
senare tid ojämförligt grundligaste av dessa utredningar verk 
ställdes under å r en 1912--1917 a v särskilt tillkallade sak
kunniga , vilka bl. a. medelst statistisk utredning omfattande 
tiden 1903- 1912 påvisat , att vakansprocenten inom sjömans
kårens däcksavdelning uneler denna tidsperiod varit 27 ,7 sam t 
att densamma, sMramt rekryteringen från skeppsgossekåren 
uteblivit, i ställe t sk ull e utgjort 65 ,3. Sitt slutomdöme utfor · 
made de sakkunnige sålunda : , skeppsgossek årerna äga och 
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I{unna för framtiden antagas äga - i förhållande till kostna 
derna för deras upprätthållande - så stor betydelse för r ekry
teringen av flottans sjömanskår, att ett bibehållande av denna 
rekryterings- och utbildningsform anses vara av ett oavuisligt 
behov påkallat, samt att för rekrytering av flottans unelerbefäl 
ett bibehållande av denna r ekryteringsform anses synnerligen 
önskvärt». Samtliga de marina myndigheter , vilka yttrat 
sig i frågan , instämde i detta uttalande. Aven 1923 år s för
svarsrevision har förordat skeppsgosseinstitutionens bibehål
lande, och därvid som sin åsikt framhållit, att elen från skepps
gossek år en karlskrivne rekryten, dels n1.åste anses kvalitativt 
bättre än elen kontraktsanställde, dels på grund av längr e obli
gatorisk tjänstetid ställer sig i ekonomiskt hänseende avsevärt 
gynnsammare för statsverket. 

Enligt gällande bestämmelser är en från skeppsgossekår en 
karlskriven b eställningshavare skyldig att kvarstanna i sjö
manskåren uneler en tid av sex år. Detta kan ju synas som 
en ganska sträng fordran, men med hänsyn taget till den goda 
uppfostran och utbildning ,som en skeppsgosse, utan något 
~om hälst enskilt bidrag, erhåller på statens bekostnad, vilken 
fostran även fortsätter efter inträdet i sjömanskåren, synes 
det vara väl motiverat, att staten å sin sida kräver något ve 
derlag, och torde sex års tjänst ej få anses oskäligt lång. 

Det finnes emellertid en nytillkommen synpunkt på frå
gan om relativt lång obligatorisk tjänstetid. På grund av den 
~>nabba utveckling, som de tekniska stridsmedlen under de se
naste årtiondena undergått, h ar det visat sig nödvändigt, att 
för personalen av alla grader införa en ganska långt gående 
specialisering. Vad sjömanskårens däcksavdelning beträffar 
har antalet yrkesgrenar uneler de senaste 20 åren ökats från 
~1 till 6 och ej nog härmed , inom dessa yrkesgrenar förekom
Illa flera olika slags specialutbildningar, och ytterligare dylika 
äro sannolikt att förvänta , bL a. då hydrofontjänsten t ager 
fastare former. 

Det är ett påtagligt faktum , att dessa specialisters yrkes
skicklighet ökas i samma mån, som de få tillfälle att under 
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u lativt lång tidsperiod k varstel och vidareutbildas i sin spe
cialtjänst. Detta är av särskilt stor betydelse för avståndsoll
servatörer och riktare. 

Man torde utan överdrift kunna påstå, att det viktigaste 
m ålet för all den strävan och kostnad, som n edlägges vid u t 
bildningsarbetet inom vår örlogsflotta, är , att m ed huvud va p . 
n et , artilleriet, ernå största möjliga eldverkan mot den blivan
de fi enden. Denna eldverkans effektivitet kan - å tminston e 
vid inledningen av en strid - bliva i hög grad beroende av, 
hur avståndsobservatörerna fullgöra sitt ansvarsfulla värv, att 
under stridens gån g riktar ens roll även är m ycket betydelsefull 
torde få anses odisputabelt. 

Det kunde ju tyckas, a tt sagda behov av m anskap m ed 
lån g anställningstid skulle kunna fyllas m edelst kontraktsan
s tälld personal, m en erfarenheten har givit vid h anden , att 
dylikt manskap -- trots de ännu bibeh ållna avskedspremier
n a - på få unda ntag när söka sig tillbaka till det civila livet. 
så snart kontraktstiden är till ända. I större utsträckning 
k var stanna de kontraktsanställda i flottans tjänst endast vid 
sådan a tillfällen, då på grund av r ådande arbetslöshet på den 
a llmänna marknaden tillgån gen på platser därstädes är be
gränsad eller stängd. Då det givetvis får anses önskvärt, a tt 
personalbehovet av till specialtjänst utbildade m å tte kunna 
fyllas med kvalificer ad per son al utan inverkan av. en sådan 
ob eräknelig faktor, som läget på den allmänna arbetsm arkna
den, är det av vikt, att h älst h ela eller i varje fall så stor del 
som. m öjligt av denna manskapskontingent uttages bland från 
sk eppsgossekår en k arlskrivet manskap. Föreskrift i berört hän
seend e återfinnes även i gällande uttagningsbestämmelser 
(SRF: IV§ 26 och 28). 

Vad avståndsobser vatörerna beträffar, äro förhållandena 
ganska gynnsamma. Behovet 78 stycken är fyllt, och m er 
ä n 80 % a v dessa specialister tillhöra det karlskrivna man 
skapet. 

Med riktarna däremot är det mera b ekymmersamt ställt. 
Mobiliseringsbehovet av de viktigaste riktarslagen , m edelsvåra , 
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jagar- och luftvärnsrikta re - fr ån övriga riktare kan i 
delta sammanhang bortses - är 323, m en tillgången är endast 
242. Vakansprocenten är sålunda 25, och med fog kan verk
ligen spörjas , vad det egentligen tjänar till, att för dyra pen gar 
anskaffa kanoner , vilka skjuta bort en allt utom billig am· 
munition, om man ej organiserar så, att tillgången på erfor 
derligt antal riktare för bemannande av sagda pjäser även 
bliver tryggad. En del av denna brist kan visserligen vid mo
bilisering beräknas bliva täckt av inkallade A-klassare, m en 
torde man här vid lag ej kunna räkna med mer än den sista 
årsklassen , de övrigas yrkesskickligh et kan knappast godta
gas. Den kvarstående bristen torde ändock uppgå till minst 
20 %. 

Att m ärka är även, att den n edskärning av antalet sk epps
gossar m ed 25 %, som var ett led i 1925 års försvarsbeslut, 
iinnu ej å terverkat på detta område, ity att hösten 1930 blir 
första gången , då en av nyssnämnd anledning reducerad års 
kurs f. d. skeppsgossar skall genomgå korpralskurs vid skjut
skola. Under år en 1930- 1931 är alltså en succesiv minsk
ning av antalet karlskrivna riktare att motse. 

A v antale t befintliga riktare tillhöra 67 % det karlskrivna 
och 33 % det kontraktsanställda manskapet. Av de k arlskriv
na levererar Karlskrona icke mindre än 80 % under det Stock 
holms station stannar vid blott 20 %. 

Orsak en till detta mindre gynnsamma förhållande på 
Stockholms station torde få sökas i den oinständigheten , att 
ett allt för lite t antal skeppsgossar vid Marstrandskåren i all
mänhet uttagits för utbildning till artillerimatroser. Före
skriften i RM I (§ 44 %) , att dylik uttagning blott »i lämp
lig utsträckning >> skall ske på frivill ighetens väg, tyckes här
vidlag ej hava blivit tillbörligt beaktad. 

Frågan om riktarnas utbildning är emellertid även ett 
spörsmål av omfattande ekonomisk räckvidd så pass stor, att 
det väl förtjänar att här närmare beröras. Enbart ammuni
tionskostnaden per elev vid riktarutbildning i korpralskurs vid 
skjutskola utgör fö r medelsvåra riktare kr. 2,740, för jagar -

Tidskri ft i Sjöväsendet. 7 
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tiktare kr. 1,320 och för luftvärnsriktare kr. 1,060. Härtill 
kommer utgifter för kol och olja m. m. för skjutningar under 
gång, vilka avsevärda kostnader det dock möter svårighet at t 
till sina belopp närmare precisera. 

Efter uttagning till ifrågavarande riktartjänst har en kon
traktsanställd beställningshavare i regel blott ett år kvar av 
sin anställningstid, under det att en från skeppsgossekåren 
karlskriven efter dylik uttagning har 4 år kvar, av den tid 
han är skyldig att kvarstå i sjömanskåren. For att fylla ett 
visst »bestånd » av riktare , m åste man därför utbilda ett fy m 
gånger så stort antal, om uttagningen uteslutande skulle verk
ställas bland kontraktanställt manskap, jämfört med om karl
skrivet manskap kunde avses härtill. I intetdera fallet är då 
medräknat, att någon del av behovet skulle tillgodoses medels! 
rekapitulanter, och erfarenheten visar, att dessas antal ej är 
vidare stort. (F. n. 14 % av mobiliseringsbehovet och 19 % 
av antalet befintliga riktare) . För att närmare belysa vilken 
summa, som_ årligen skulle kunna sparas, om större omsorg 
nedlades på att få hela behovet av riktare fyllt med karlskri 
vet manskap , kan följande kalkyl måhända vara av intresse. 
Man tänke sig det gränsfallet, att behovet av omförmälda rik
tare å ena sidan skulle täckas uteslutande av kontraktanställt , 
å den andra enbart av karlskrivet manskap och bortser, va 
båda kategorierna beträffar, från eventuella rekapitulanter. I 
förra fallet skulle då den årliga ammunitationskostnaden för 
denna riktarutbildning uppgå till kr. 629,000: - i det senar 
blott till 160,000: - . Förutom erhållande av kvalitativt hättre 
riktare skulle alltså en utbildning enligt det senare alternati
vet rendera en årlig besparing av icke mindre än c:a 470,000 
kr. (Hela årskostnaden för en skeppskassekår på 450 nummer 
uppgår till omkring % av detta belopp.) Exemplet ovan är 
ju blott ett gränsfall men torde likväl i viss mån få anses klar
läggande. Ytterligare en liten spekulation må tillåtas. Årliga 
kostnaden för lön, beklädnad, kost samt civila lärare för 100 
st. skeppsgossar uppgår f. n. till c :a 65 ,000 kr. En dylik ök
ning av antalet skeppsgossar beräknas årligen tillföra den 
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karlskrivna kontingenten ett tillskott på c:a 30 nummer. An
tag att av dessa 30 kan uttagas 10 st. riktare vid medelsvår 
kanon. På fyra år skulle då vakanserna bland m edelsvå
ra riktare (44 st.) vara i det närmaste fyllt , och en årlig be
sparing i amnmnitionskostnad, jämfört med om sagda vakanser 
skulle fyllas med kontraktsanställda »ettåringar», av c:a 75 ,000 
kr. skulle bliva följden,- en summa, som ju överstiger kost
naden för h ela den ifrågasatta ökningen av skeppsgossekåren 

111ed 100 nummer. Sett mot denna bakgrund förefaller den 
1925 verkställda nedskärningen av antalet skeppsgossar mind
re välbetänkt och knappast ens ekonomiskt givande. 

Sammanfattning. 

Med stöd av vad som här anförts, torde kunna påstås, 
att skeppsgosseinstitutionen allt fortfarande är en för flottan 
nyttig inrättning, icke blott därför att den tillför sjömanskåren 
i regel sjövana och väl utbildade och uppfostrade . rekryter , 
vilka dels utgöra ryggraden inom däcksavdelningen, dels äro 
lämpliga för vidareutbildning till underofficerare, utan även 
därför, att sagda institution möjliggör, att den synnerligen vik
tiga specialtjänsten kan tillgodoses m ed personal, som bl. a. 
genom relativt lång tids kvarstående vid flottan , såväl ur 
ekonomisk- som utbildningssynpunkt sett måste anses särskilt 
skickad för denna slags tjänst. 

Ämnets första fråga: >> Anses Skeppsgossekåren erforderlig 
och lämplig att bibehålla i vår nuvarande mm·inordning >> tor
de därför kunna hesvaras med ett klart och oförbehållsamt ja! 

skeppsgossekårens ändamålsenligaste organisation. 

I. l(årorganisation. 

Skeppsgossarnas fördelning på olika kårer är naturligen 
en fråga, som i första hand är beroende på det antal gossar , 
som finnes upptaget i gällande stat. För flottan vore givetvis 
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gagneligast, om hela sjömanskårens däcksavdelning kunde re
kryteras uteslutande med karlskrivet manskap. För att -
med bibehållande av den nuvarande längden av utbildningen 
·-fylla detta krav, skulle skeppsgossekåren behöva uppbringas 
till c:a 1,200 nummer. En fördelning på två eventuellt tr e 
kårer, skulle i så fall vara naturlig. Planerna på en dylik ök
ning av skeppsgosseantalet måste no€\ dock av kostnadsskäl 
för överskådlig framtid skrinläggas. 

Frågan torde därför f. n . kunna begränsas till att omfatta. 
hur det nu b efintliga antalet skeppsgossar 450 - eventuellt 
ökat med ett hundratal - lämpligast bör organiseras. 

1. Allmänna synpunkter. 

Vid bedömandet av denna fråga torde utbildnings-, kost
nads- samt rekryteringssynpunkter få anses avgörande. 

Utbildningens enhetlighet måste givetvis vinna på a tt 
gossarna sammanföras till en kår. Vidare är det naturligtvis 
ur utbildningssynpunkt av vikt, att skeppsgossarna förläggas 
till en plats, där erforderlig materiel samt övnings- och under
visningslokaler finnas tillgängliga eller iordningställas, ä ven
som olika örlogsfartyg kunna beskådas och studeras. A v sär
skild b etydelse måste det anses vara, att utbildningsförhållan
oena äro sådana, att en rationell specialutbildning i rekrytsko
lan k an bedrivas. En förläggning till någon av flottans statio
ner eller dess omedelbara närhet måste sålunda ur utbildnings
synpunkt få anses önskvärd. 

Ä ven ur kostnads~ynpnkt är organiserandet på en k år 
otvivelaktigt att föredraga. Förläggning, uppvärmning, b espis
ning m. m. kan då ordnas mest ekonomiskt. En hel del be
fattningar vid en skeppsgossekår kräva sin man, oavsett om 
kåren är stor eller liten. En dubblering av personal på flere 
befattningar bliver således följden av en organisation på t vå 
kårer, vilken anordning även skulle kräva större personal fö r 
instruktions- och lärartjänst ävensom vaktmanskap och köks
personal, än organisation på blott en kår skulle erfordra. Ur 
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kostnadssynpunkt måste hänsyn naturligen även tagas till de 
anläggningar av olika slag, som redan förut finnas. En ut
vidgning, ändring eller modernisering av b efintliga etablise
ment m. m. ställer sig ju i allmänhet betydligt billigare än 
nyanläggningar. 

Ur r ekryteringssynpunkt är däremot organisation på två 
kårer att föredraga , åtminston e under sådana tidsperioder, då 
arbetstillgån gen på den allmänna arbetsmarknaden är god , 
och r ekryteringen till krigsmakten till följd härav mindre ef
terfrågad. Att märka är likväl, att fördelen ur rekryterings
synpunkt m ed två k årer i hög grad reduceras, om ej sådana 
platser väljas för k årernas förläggning, där rekrytering från 
den närmast omgivande orten är att påräkna. Sker ej detta , 
torde rekryteringssynpunkten som sådan ej få anses som till
räckligt bärande motiv för en uppdelning på tvenne kårer. 

slutligen har den åsikten framförts, att en delad förlägg
ning skulle medföra en i utbildningshänseende nyttig tävlan 
mellan de båda k årerna. Även om detta påstående måste an
ses riktigt, torde detsamma ej kunna betraktas såsom en hu
vudsynpunkt vid denna frågas avgörande. En nyttig tävlan 
mellan skeppsgossarna kan mycket väl åvägabringas även in
om en och samma k år, vilket erfarenheterna från den tid, d~'\_ 

det blott fanns en kår , tillfullo bestyrka. 

2. Olika alternativ för organisation. 

skeppsgossekåren torde sannolikt komma att organiseras 
efter något av följande tre alternativ. 

Alt. 1. Bibehållande av två kårer, en större i Karlslerona 
samt en mindre i Marstmncl eller å annan plats. 

Alt. 2. Kurlskronaförslaget. (Fö rläggning till Kmlskrona 
ov samtliga skeppsgossar). 

A!t. 3. SBK·s (Stationsb efälhavar ens i Karlskrona) för
slag. (En årskurs på långsegling samt övriga skeppsgossar 
förlagda till Kurlskr ona). 
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Enligt samtliga dessa alternativ är anställningstiden för 
skeppsgossarna ävensom omfattningen av deras utbildning 
ungefärligen densamma, som i den nuvarande organisationen. 
Enligt alt. l och 2 är den nuvarande fördelningen på tre läs
;'\r vintertid i rekryt- och skeppsgosseskola samt två sommar. 
expeditioner å segelfartyg bibehållen. Enligt alt. 3 äro r e
kryt- och skeppsgosseskola fördelade på två något längre 
läsår vintertid, och sjömansutbildning är förlagd; dels till en 
längre expedition till avlägsnare farvatten, dels till två kortare 
perioder sommartid med förläggning i land. 

A.lt. 1. Bi!Jebållande av två kårer, en större i Karlslerona 
samt en mindre i Marstmnd eller å annan plats. 

Den nuvarande kårorganisationen, en större kår (c :a 7;1 
av antalet) förlagd till I\arlskrona och en mindre (c:a lfs) för 
lagd till Marstrand infördes år 1907 i samband med, att det 
dåvarande antalet - 500 gossar - ökades till 600. Huvud
sakliga anledningen, varför :Marstrand valdes till förläggnings
ort, var en förhoppning, att man härigenom skulle kunna 
tillföra flottan rekryter från fiskar- och kustbefolkningen :l 
västkusten - en förhoppning -, vilken dock slagit fullstän 
digt fel. 

Då sålunda huvudanledningen till Marstrandsförläggning
en bortfallit, och även andra allvarliga erinringar framställts 
mot förläggning till denna plats, har det under årens lopp 
:Hskilliga gånger varit ifrågasatt , att flytta Marstrandskåren till 
ett lämpligare ställe. Kåren har ju hittills varit förlagd till det 
åldriga logementsfartyget »Norrköping >> . Undervisningslokaler 
hava funnits , dels i den gamla fästningen, dels i det s. k . 
Strandverket, varjämte stadens gymnastiksal har stått till fö r
fogande för övningarna i gymnastik. Samtliga dessa lokaler 
hava befunnit sig i mindre tillfredsställande skick och utbild
ningen, särskilt vad beträffar modern materiel, har m.åst lida 
av allvarsamma brister. (Detta har bl. a. föranlett reglements
föreskrift - SRF: V § 2: 3 -, att en del a v äldsta årskursens 
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utbildning må förläggas till Karlskrona. ) Dessa missförhål
landen kunna naturligen avlägsnas, m en detta drager dryga 
kostnader. 1912 års sakkunniga hava underkastat Marstrands
förläggningen en ingående granskning och bl. a. funnit , att, 
trots de provisoriska och billiga förhållanden , under vilka 
kåren f. n. är inhyst, har genomsnittskostnaden per utbildad 
skeppsgosse i Marstrand uppgått till c:a 50 % mer än mot
svarande kostnad för en skeppsgosse i Karlskrona. Detta be
lyser väl, hur oekonomiskt det är att anordna >> Små» skepps

gossekårer. 
En annan anmärkning mot förläggningen till Marstrand 

bar varit platsens avskildhet, vilket gör, att gossarna efter 
karlskrivningen hava svårt att komma sig till rätta i Stock
holm med dess frestelser av olika slag. Enligt av nyssnämn
da sakkunniga uppgjord statistik hava icke mindre än 9, 7 % 
av de från Marstrand karlskrivna skeppsgossarna blivit ut
strukna ur rullorna på grund av bestraffning. Motsvarande 
procent å Stockholm station under den tid de karlskrivna på 
denna station erhöllos från Karlskrona var 6, 7. I Karlskrona 
har samma procent varit blott 1,4. Av ovannämnda siffror tor
de det ej vara felaktigt att draga den slutsatsen, att Marstrands 
avskilda läge --- åtminstone för den tid denna statistik avser 
-- bidragit till att höja utstraffningsprocenten med c:a 50 %. 

De här omförmälda, för Marstrandsförläggning ofördel
aktiga förhållandena, böra på intet vis tillskrivas sådana om
ständigheter, som att utbildning och fostran av gossarna vid 
{].enna kår skulle handhafts mindre samvetsgrant eller skick
ligt än i Karlskrona, eller att rekryteringen skulle tillfört kå
ren ifråga sämre individer än vid den andra. Undertecknad, 
:l;OlU vid olika tillfällen haft ingående beröring med skepps
gossar från b åda kårerna, anser för sin del, att ehuru det nog 
Inåste erkännas, att kynnet mellan gossarna från de olika kå
rerna företer vissa olikheter, kan det ej sägas, att den ena kå
rens gossar genomsnittligt taget kan anses vara den andra kå
rens överlägsna. Nackdelarna av >> Systemet Marstrand >> fram
häda i allmänhet först efter det karlskrivning ägt rum. 
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De förut anförda s tatistiska exemplen avse å ren 1909--
1912 ; någon motsvarande statistisk utredning h ar den \Vi
dellska kommitten ej ansett behövligt att verkställa. K0mm a 
de projekterade n ybyggena i Marstr and med ty å tföljande h ög
re årskostnader till stånd, är det högst sannolikt, att »Mar 
strandsgossen >> kommer att ställa sig b etydli gt mer än 50 5,~ 

dyrare än sin Karslkronakollega. 

1912 års sakkunniga avsluta sin utredning vad an går Mar
strand sålunda: 

>> Vad slutligen angår Marstrand , så vidlåder platsen så
som förläggningsort för en skeppsgossekår sådana väsentliga_ 
olägenheter som brist p å vattenledning, ingen järnvägsför 
bindelse, dåliga komunikalian er under den kalla årstiden samt 
ett allt för avskilt läge. Dessutom har en provisorisk förlägg
ning till denna plats icke medfört det resultat i r ekryterings
hänseenden, som myndigh eterna haft anlednin g att hoppas. 

På grund av dei nu anförda måste de sakkunniga avråda från 
en permanent förläggning till Morstrand av en sk eppsgossr 
k år». (Kursivera t av undertecknad. ) 

I detta avstyrkande hava samtliga de marina m yndighe
ter, vilka yttra t sig i ärendet, instämt, nämligen Chefen för 
marinstaben, Insp ektören för fi oltons övningar till sjöss, bådu 

stationsbefälhovarna och båda skeppsgossekårch eferna (KMF 
har vid detta tillfälle ej uttalat sig i förläggningsfrågan l . 

Åtskilliga platser såsom Göteborg, Uddevalla , flera olika 
ställ en i Stockholms skärgård, Fårösund, Härnösand m. fL 

hava varit ifrågasatta såsom fö rläggningsorter för den mindr e· 
skeppsgossekåren, utan att dock n ågon fly ttning - huvud
sakligen av kostnadsskäl - konnnit till stånd . 

Denna fr åga r åka de i ett n ytt läge genom 1925 års fö r

svar sbeslut, enligt vilk et sk eppsgossarnas antal minskades från 
600 till 450. Att överhuvud taget bibehålla en uppdelning pa 

t venne k årer av ett så rin ga antal gossar som 450 h ar pä 
olika h åll och, efter va d unelertecknad k an finna, med rätta 
ansetts mindre .lärnpilgt. Myndigheterna (KMF och CMS) 

höllo em ellertid före, att en sk eppsgossek år vid västkusten 
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alltjämt borde bibehållas, och ansåga i yttrande 1925, att d e 
enda två platserna, som kunde ifrågakomma för en dylik för
läggning, vore N ya vorvet eller Uddevalla. A v vissa skäl an
sågs Uddevalla olämpligt, varför Nya varvet förordades så 
-som enda alternativ. (Kursiverat av undertecknad. ) 

Riksdagens representanter h a va tidigare anslutit sig till 

en sammanslagning av de r ed ucerade skeppsgossek år erna. 
Såväl 1923 år s försvarsr evision, som 1924 års försvarsutskott 
och prop. 50/ 25 föreslogo denn a frågas lösning genom en 
koncentration till Karlskrona av samtliga sk eppsgossar . Sedan 
1926 års riksdag avslagit prop. om förläggning till ::\fya varve t. 
unelerkastades frågan uy utredning. Den vVidellska kommit
ten tillsattes och erhöll i uppdrag a tt verkställa en allsidig 
utredning av fr ågan om Marstrandskår ens blivande fö rlägg
ning. Kommittens b etänkande avgavs hösten 1927. 

>>Allsidigheten >> vid denna utredning torde lindri gas t sagt 
få anses omtvistlig. U tan m era ingående undersökning av
färd as Stockholm eller dess närhet såsom tilltänkt förlägg
ningspla ts. Betr äffande Karlsh on a omräknas 1912 år s sak 
kunnigas kostnadsberäkningar för förläggning till sagda plats 
i gällande dagspris , varpå detta alternativ, huvudsakligen a v 
kostnadsskäl, avs tyrkes. Att härvidlag en blunder b egåtts är 

uppenbart. 1912 å rs berä knin gar avsåga en förläggnin g av 
600 sk eppsgossar , då det nu är frågan om 450. Vidare in
gingo i dessa b eräkningar en h el del moderniseringsarbe to:~n 

såsom utvidgad badinrättning, varma duschar och \VC i k a
sern m. m. , vilka ej hade n ågot direkt att skaffa m ed inloge· 
randet av ett n ågot större antal sk eppsgossar . 

Sedan Nya varvet däreft er underkastats en n ågot n ler a 
ingående granskning, avstyrkes även detta alternativ på den 

grund, att denna förläggningsplats ansågs ur moralisk syn
punkt olämplig. Därefter förord as det återstående alterna
tivet , Mar strand. Kommittens ende militäre sakkunnige ],,_ 
damot , k ommendör I-lägg, h ade dock r eserverat sig till förmån 
fi:ir en förläggnin g till Nya varvet. De h är förut berörda all
varsamma a nmärkningarna mot Marstrand såsom förlägg-
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ningsplals för en skeppsgossekår förbigås utan vidare i denn :\ 
utredning. Ingen undersökning anses nödig att företaga för 
att utröna, huruvida det av 1912 års sakkunniga bl. a. genom 
statistik bevisade i förhållande till kostnaden mindre gynn 
samma utbildningsresultat vid kåren i Marstrand möjligen 
förbättrats eller eventuellt försämrats , om utstraffningsprocen 
ten bland de karlskrivna fortfarande är onormalt stor eller 
dylikt. Kan en sådan utredning verkligen göra skäl för b e
nämningen >> allsidig >> ? 

Det Widellska b etänkandet utmynnade i ett förslag , om 
l\l[arstrandskårens inkasernering i en träkasern påbyggd den 
södra donjonen av Karlstens fästning för en b eräknad kost 
nad av 230 ,000 kr . Denna kostnadsberäkning visade sig emel
lertid alldeles otillfredsställande, och har det senare genor 
myndigheternas försorg utretts , att erforderliga nybyggnader 
m . m . skulle betinga en kostnad av kr. 480,000 m ed och 350,000 
kr. utan exercishus. 

I infordrade yttranden över det Widellska b etänkandet 
h ava b åda stationsbefälhavarna förklarat , att ur utbildnings
synpunkt vore en till Karlskrona förlagd kår att föredraga . 
ä vensom att en dylik förläggning ej skulle möta några b e
tänkligheter ur rekryteringssynpunkt. SBK bifogar kostnads
beräkning och på visar , att en förläggning till Karlskrona skulle 
ställa sig avsevärt billigar e än kasernanläggning i Marstrand 
ävensom medföra b etydan de personalbesparingar. SBS giver 
mÄrkvärdigt nog uttryck åt den uppfattningen, att en förlägg
ning till Karlskrona skull e bliva >> ur ekonomisk synpunkt 
knappast tänkba r» . Sannolikt torde väl vara, att de vilsele
dande kostnadssiffrorna i kommillebetänkandet beträffande 
Karlskronaalternativen av SBS tagits för goda. SBS avslutar 
em ell ertid sitt y ttrande med anslutning till :tvlarstrandsförsla 
ge t. Myndigheterna vidhålla i sitt yttrande fortfarande det fö
regående förslaget om förläggning till Nya . varvet, m en gå n 
även alternativt m ed på en förläggning till Marstrand i en
lighet m ed det \Videllska förslaget , därmed övergivande sin 
två år tidigare intagna ståndpunkt i denna fråga. Godtagan-
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det av Marstrandsförläggningen står ävenled es i strid m ed elen 
enhälliga m ening, som samtliga de marina myndigheter om
fattad e, vilka vid föregåend e ut red ni ng, 1917, uttalat sig i el ett o 

ärende. 
1928 års riksdag anslöt sig i princip till Marstrandskå -

rens bibeh ållande. 
Det kanske kunde tyckas, som om denna fråga härmed 

borde anses a vskriven fr ån dagordningen , och att flottan , i 
många år framåt skulle få dragas m ed en ur flera synpunkter 
sett otillfredsställande och onödigt dyrbar skeppsgosseorgani · 
sation. Detta är dock ännu ej fullt säkert. Då kostnaderna 
för Marstrandsförläggning väsentligt komma att överstiga de 
Widellska beräkningarna, är det ej uteslutet , att riksdagen änd
rar ståndpunkt och finner m era b ehag i den lösning, som dess 
representanter i så väl förs varsr evisionen 1923 som 1924 års 
försvarsutskott tidigare förord at. 

Slutomdöme beträjfancle alt. 1. 

Ur utbildnings- , kostnads- och personalbesparingssynpunkt 
är bibehållandel av tvenn e k årer m ed ett så ringa antal skepps
gossar som 450 olämpligt. Skola det oaktat två k årer bibe
hållas , bör en plats m ed bättre r ekryterings- och utbildnings
möjligheter , än vad som i Marstrand kan åstadkommas, väl
jas, även om kostnaderna för en dylik förläggning bliva högre. 

Alt. 2. Karlskronaförslaget. 

Som förut är nämnt föreslog SBK i sitt y ttrande 1927 
över det vVidellska betänkandet, att samtliga skeppsgossar 
skulle förläggas till skeppsgossekasernen i Karlskrona. Ut
rymme borde enligt SBK :s m ening b eredas icke blott för del 
ordinarie antalet, 450, utan även för de 100 nummer , som 
enligt 1925 års försvarsordning m å antagas i händelse av 
motsvarande vakanser inom sjömanskåren . Kostnaden här
för beräknades uppgå till c:a 315 ,000 kr . Hade man nöjt sig 
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m ed att beräkna utrymme för blott 450 skeppsgossar, skulh~ 
kostnad erna sannolikt stannat vid tredjedelen av denna summa. 

Att en dylik förläggning skulle m edföra avsevärda för
delar för utbildnin gen är r edan framhållet. Förutom att en
h etligheten skulle bä ttre tillgodoses, är ju tillgången på lämp
liga utbildningslokaler , materiel och fartyg m. m. ojämförligt 
rikligare i Karlskrona än i Marstrand. En betydligt rationel
lare indelning i instruktions- och undervisningsavdelningar 
skulle även möjliggöras. . Nian m å betänka, att utbildningen 
av äldsta årskursen skall bedrivas på sex olika yrkesgrenar , 
och att undervisningen i skeppsgosseskolan inom varje års
kurs är uppdelad på tvenne linjer. 

Att betydande personalbesparingar skulle bliva en föl jd 
av kårernas sammanslagnin g är även förut framhållet. Vad 
officerarna beträffar skull e l komn1endörkapten , 2 kaptener 
och 3 subalternofficer are kunna frigöras , och avsevärda bespa
ringar av övrig personal skulle även ernås. Särskilt i dessa 
tider av ytterlig personalknapphet borde väl utsikten till en 
dylik besparing h älsas m ed tillfredsställelse. · Att årsunderhål
let för värme, lyse, bespisning m. m. även skulle ställa sig 
mera ekonomiskt är ju påtagligt. 

Det h ar framhållits , att svårigheter skulle möta, att h ålla 
en Karlskronakår på 450 nummer fulltali g. Härtill m å gen 
mälas, a tt Karlskrona kåren under åren 1903- 1907 m ed obe
tydlig vakanssiffra r ekryterat 500 nummer ; sannolikheten a tt 
knnna b esätta 450 tord e d~i rför få anses ganska stor. Ansl~ls 

det en n ågot rundl igare summa till r ekryterin gskostnader , än 
vad f. n. är fall et , torde anledning knappast finnas att b e
kymra sig för denn a fråga. 

Man kunde tänka sig , a tt ordna det så, att det r edan vid 
antagningen till sk eppsgosse bestämdes, till vilkendera stat io
nen karlskrivningen sedermera skulle äga rum. P å så sä tt 
kunde ju önskemålet, att vardera stationen fortfarande finge 
behålla sin egen sk eppsgossek år, bliva till godosett, även oJH 
samtli ga gossar förlades till Karlskrona. 
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stutomdöme beträffande alt. 2. 

Ur utbildnings- , kostnads- och personalbesparingssyn
punkt skulle betydande fördelar vinn as jämfört m ed alt. l. 

Alt. 3. SJ-U<.·s förslag. *) ( En årskurs på långsegling och 
övriga skeppsgossar förlagda till Karlskrona). 

För c :a 4 år sedan av g a vs a v ka pten en vid flottan H. 
Muhl m. fl. officerare ett förslag till ändrad skeppsgosseutbild-

, ning, vilket förslag innebar förbättrad sjömansutbildning p ~l 
bekostnad av utbildningen i r ekryt- och skeppsgosseskola och 
även medgav bättre utnyttjande än hittills av övningsskeppet 
, af Chapman >> . 

Förslaget innehöll i stora drag, att 3 :e årskursens skepps
gossar skulle utgå på långsegling med ,, af Chapman , under ti
den 20 aug.- -10 april, och att 3 :e klassen i rekryt- och skepps
gosseskola skulle genomgås under tiden maj- juli. Första 
årskursens skeppsgossar skulle såsom hittills utbildas å dc 
mindre övningss keppen . Marstrandskåren skulle indragas, 
{)Ch skeppsgossar ila skulle, m ed undantag av 3 :e å rskursen, 
\intertid vara förlagda till Karlskrona skeppsgossekasern, vil
ken ju utan svårighet inrymmer ett dylikt antal gossar. 

Vid granskning inom marinstaben av detta förslag er
kändes förbeh ållslöst, att avsevär t förbättrad sjömansutbild
ning skute. vinnas, om försl aget r ealiserades, emellertid ansågs 
det, att olägenheterna, som skulle bliva förknippad e härmed, 
skulle bliva så stora, a tt förslaget m åste avstyrkas. 

I huvudsak anmärktes mot detsamma, dels att det skulle 
bliva svå rt, delvis t . o. m . omöjligt, att bibringa 3 :e årskursens 
skeppsgossar föreskriven yrkesutbildning ombord på ett segel-

. *) Riktlinj erna till detta f örslag avgåvas av SBK höst en 1929 
1 samband med yttrande över de organisationssakkunnigas betänkan
de Del. V. Myndigheterna hava - med anledning av 1928 å rs prin
cipiella ri ksdagsbeslut om Marstrandskårens bibehållande - ej an
sett sig haft anledning att ingå på någon prövning av detta förslag. 
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P 1 a n e r f ö r s k e p p s ~ 

SBK ·s 

Tid 
Ungefärligt För_lägg-antal Utbldning m. m. 

veckor 
n mg 

1(10 - ' /o 31 Rekryt- och Skg.-skola I land 

2/o - 15/ , G Sjömans- och R ekrytskola » 

'"/,-'o/s 3'/2 Tjänstledighet -
11/s-20/s l' f, Rustning >af Chapman• -
" /s- 10/o 40 Sjömansskola Ombord 

11/o- 20/o 1' /2 Avrustning >af Chapman» -
2 l j ()- 15j7 31/2 Tjänstledighet -
'"/,-'o/s 5 Sjömans och Rekrytskola I land 

2 ' /s - 20
/ • 31 Rekryt- och Skg.-skola > 

Summa 
l 

N H varande 

'/to-'Df• 25 Rekryt- och Skg.-skola I land l 
21

/ 4 -
4

/ 5 2 Rustning av Skg.-fartyg - l 
s / 5 _31 / s 17 Sjömansskola Ombord 
'/•-'/• l Avrustning av Skg. -fartyg -
Bf9_ 3of9 3 TjänstledigheL -

1/to- 20/4 25 Rekryt- och Skg.-skola I land 

21 /•- •fo 2 Rustning •af Chapman» --
5/5 - 20( 9 19 Sjömansskola Ombord 

2'/s-"o/s l' h Avrustning >af Chapman» -
1/to- 20 /• 25 Rekryt- och Skg. -skola I land 

l l 
Summa 

l 
Anm. 1. En vecka i slutet av vinterläsåret avses fö r verkstäl-

') 13 timmar i ve ckan. 
2) 25 
3) 4 under 35 veckor. 
4 ) 18 
5) 20 
6) Omkring halva tiden anslås till båttJänst m . m . (sjöman ssk ola) 

och den andra hälvten till huvudsakligen praktiska övningar i rekry t
skola samt ich·otts- och simövningar. 
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g 0 s s e u t b i 1 d n i n g. 

förslag. 
;o- Antal underv.-timmar 

A n m. (veckor) 
Anm. 

Rekryt- ~ Skg.-sk.l8jöm.-sk. sk. 

4 veckor äro frånräkna- 390' ) 
de fö r ferier. 

7502
) - 30 arb .-veckor 

1866
) - (3 veck:r) 

- -

- -

2 veckor äro frånräkna· 1403) 1403) 40 
de för ferier. v eck or 

- -
- -

31/2 veckor äro fr ånräk- 906) -- 2 
nade för ferier . veckor 

5404
) 6005) 30 ar b.-veckor 

9'/• veckor . 1268 1490 40+ (5) = 
- 45 v:r 

organisation. 

31/2 veckor äro frånräk- 336 576 24 arb.-veckor l 
nade för ferier 

17 veckor l 

31/2 veckor äro frånräk- 384 528 24 ar b. -veckor 
nade fö r ferier . 

19 veckor 

3'/2 veckor äro f rånräk- 528 384 
nade för ferier. 24 arb.-veckor 

lO'f, veckor. 
l 

1248 
l 

1488 136 veckor! 

!ande av slutrepetition, prövning och examen. 
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far tyg, dels att det vore ogörligt, att på tre sommarmånader 
medhinna genomgåendet a v skeppsgosseskolans 3 :e klass , so111 

nu kräver en tid av c:a 6 Vz m ånader, även om fordringarna 
i denna klass n ågot sänktes. Slutligen framhölls det, a tt »af 
Chapmans >> bemanning under långseglingen skulle stöta på 
vissa svårigheter, och alt antalet skeppsgossar i 3 :e årskursen 
vore väl knappt för fartygets b emannande. 

Redan vid denna tid ansågs det nog dock, att det :Muhlska 
förslaget , efter vidtagandet av vissa ändringar, skulle h ava u t
sikt att i en framtid k omma till utförande. Flere sk äl tala 
för , a tt tiden nu skulle vara mogen för en dylik organisation. 

En »långseglingsorganisation » m ås te - å tminstone m ed 
nuvarande blygsamma skeppsgosseantal - byggas på de båda 
skeppsgossekår ernas sammanslagning. Det skulle bliva allt 
fö r oekonorniskt att uppdela ett så litet antal sk eppsgossar 
som c:a 300 (det i land kvarvarande antalet) på tvenne k årer, 
när Karlskronakasernen bekvämt rymmer detta antal och m er · 
till. Ett kasernbygge i Marstrand skulle alltså förmodligen för 
överskådlig framtid stäcka tanken på långsegling. 

De smärre övningssk eppens expeditioner avses enligt detta 
l ångseglingsförslag att upphöra. Som under de senare åren 
upprepade framställningar från olika håll inkommit m ed krav 
på moderniseringar i form av värmeledning, b elysning, bätt re 
hytt- och annan inredning m. m. av dessa m er än 30 år gam
la skepp, vill det syn::.s, som. om även denna omständighet ta· 
lade för , att tiden för en organisationsändring nu vore inne. 
Ett varnande exempel, - gamla korvetten Sagas i olika re
priser verkställda moderniseringar för avsevärda kostnader 
kort före hennes utrangering, - bör ej upprepas. »af Chap
man » är visserligen till å ren ännu äldre än de små sk eppc , 
men befinner sig i ett så gott tillstånd, att hon ännu kan be
räknas vara användbar i åtskilliga årtionden . Ett faktum iir 
även , att det i längden ställer sig m ycket oekonomiskt att un 
derhålla tre övningsskepp , vilka utsändas på r elativt kor ta 
expeditioner, när möjlighet finnes, att medelst ökat utnyttjan
de a v ett av dessa vinna såväl längre sjötid för samma an tal 
skeppsgossar, son1 bättre sjömansutbildning. 

- 105-

Slutligen må anföras , att den segslitna frågan om Mar
strandskårens förläggning genom antagandet av långseglings 
förslaget skulle kunna få en billig och enligt undertecknads 

111ening, även tillfredsställande lösning. 
Enligt SBK :s fö.rslag skulle skeppsgos.seutbildningen upp

delas på tre a v snitt, a v vilka två på c :a 9 månaders varaktig
het skulle förläggas i land (Karlskrona) och ett av c :a 10 må
naders. längd förläggas ombord (af Chapman). Uppflyttning
en i hö.gre årskurs bör, för att anpassa sig till dessa olika 
utbildningsskeden , verkställas årligen den 31 juli. 

Enligt planen för denna organisation (sid. 102- 103.) skulle 
läsåren i land pågå under tiderna l okt.-1 juni res.pektive 21. 
aug.- 20 april. Någon läsning under den varmaste årstiden 
skulle sålunda ej förekomma. Under de två kortare perio.der, 
<lå sjömans- och r ekrytskola i land är planerad, skulle båttjänst, 
segelexercis., praktiska övningar i rekrytskola samt idrotts- ocl1 
simövningar anordnas. I ändamål att n eutralisera olägenhe
ten av det rätt avsevärda uppeh ållet mellan skeppsgossesko
lans båda läsår , har planen upptagit undervisning i vissa äm
llen tillhörande skeppsgosseskolan under sjöexpeditionen. Nå
gon olägenhet ur tjänstesynpunkt torde detta ej m edföra, då 
:sagda undervisning ej skulle upptaga m er än knappt två öv
ningstider i veckan; tvärtom torde nog ett dylikt inslag i li
vet ombord vara ägnat att skänka en viss omväxling. Att be
fälet är fullt kompetent, att meddela undervisning i dessa äm
nen - svenska, nratematik , historia och geo.grafi - torde 
få anses ostridigt. Sorn av planen närmare framgår, är an
talet undervisningslimmar i r ekryt- och skeppsgosseskola en
ligt SBK:s förslag ungefär detsamma som i den nuvarande or
ganisation en . Detta har möjliggjorts genom en ö,kning av an
talet veckotimmar med en (fr ån 24 till 25). för den yngsta 
och m ed fyra {fr ån 16 till 20) för den äldsta årskursens skepps
~ossar . 

Den planerade långseglin gen bör erbjuda betydligt större 
lnöjligheter till föt·värvande av god sjömanskap än vad , som 
lind;er den nuvarande organisationen kan åstadkomn,1as. »af 

Tidskrift i Sjöväsenclet. 8 
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Ch apman » beräknas i 'genomsnitt t illbringa m inst % av expe

ditionstiden till sjöss m ed· seglingar a v i allmänhet 3 till 1 

veckors varaktighet. Dessa r elativt långa vistelser till sjöss 

är av stor betydelse för besättningens »sjötrim ». De små öv

ningsskeppen (Najaden och Jarramas) erbjuda ej lika goda 

möjligheter till sjömansutbildning. Av flera skäl utsträckas 

dessa far tygs seglingar sällan över längre tid än en veck a, 

och en avs~värt m indre del av expeditionstiden i:i n den ovan

nämnda t illbringas till sjöss. Under en långsegling gives u t

märkta tillfällen att inlära icke blott segelexercisen, ui<ih jäm

väl grundlig kännedom om fartygets och riggens ändam åls

enligaste skötsel samt olika slags sjömansarbetens utförand e. 

Den långa vistelsen ombord, där gossarna ju uteslutand(~ 

sortera under sina militära ledare och äro så gott som fri a 

från dåliga sidainflytelser av olika slag, är även av utomor

dentligt stor betydelse för deras fysiska fostran . Här bör 

om någonsin m öj lighet finnas att lägga grunden till en verkligt 

god disciplin. Redan de sedan några år tillbaka företagna 

femmånader sseglingarna h ava på dessa områden lämnat lo

vande resultat. 
Stora besparingar skulle ernås, om detta organisations

förslag realiserades. Hela Marstrandsanläggningen k r . 

350,000 a 480,000 skulle, jämte den med omkring 20,000 k r. 

ökade årskostnad en , inbesparas. Genom indragandet av små

skeppen skulle en årlig besparing på c :a 128,000 uppstå, ~l 

andra siclan skulle den förlängda expeditionen med »af Chap

man >> draga en merkostnad av c:a 78,000 kr. Den återståen

de årliga besparingen skulle alltså utgöra c :a kr. 50,000 kr. 

Innan >> af Chapman >> utsändes på en expedition av h är ifrå

gasatt längd, borde hon likväl förses såväl m ed m.otormaski

neri som frysaniäggning ävensom med flera reser vsegel och 

rundhult. Engångskostnaderna för dessa moderniseringsar 

beten, vilka ändock förr eller senare torde komm.a till utföran

de, torde ej överskrida kr. 100,000. 
En ökning av antalet skeppsgossar till 550 skulle inom 

denna organisation möjliggöras, utan att vare sig nybyggna -
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der eller anskaffning av ytterligare övningsfartyg skulle bliva 

erforderlig. 

Slutomdömc beträflande alt. 3. 

Med hänsyn till den förbättrade sjömansutbildningen an

ses alt. 3 i utbildningshänseende vara övriga alternativ över

lägset. Ur kostnadssynpunkt är detta alternativ utan gensä

gelse det förmånligaste. Ur personalbesparingssynpunkt är 

det bättre än al t. l samt jämfört m ed alt . 2 fördelaktigare 

under sommar- och mindre fördelaktigt under vinterhalvåret. 

II. Förbättringar inom organisationen. 

Att vissa moderniseringar och andra förbättringar inom 

den nuvarande organisa tionen skulle k unna verkställas torde 

vara otvivelaktigt. Att beträffande dessa spörsmål här ingå 

på detaljer m edgiver ej utrymmet, dessutom äro de förbätt

ringar, som ifrågasättas, av det slag, att en viss utredning först 
bör verkställas . 

l. Rekryteringen. 

F. n . tillgår antagningen av gossarna så, att ansöknings

handlingarna insändas till kårchefen, vilken bestämmer, vilka 

gossar som skola inställa sig för att prövas. De läkar- och 

skolbetyg, som m edfölja ansökningshandlingarna, hava ofta 

visat sig vara vilseledande. Det knappa r ekryteringsanslaget , 

ävensom föreskriften , att antagningskostnaderna per individ ej 

hör överstiga 55 kr. , har förhindrat eller åtminstone förmin 

skat-möjligheten att rekry tera fr ån avlägsnare orter. Av dessa 

skäl har det understundom måst inträffa , att även ej fullt 

Önskvärda individer vunnit anställning, och antalet n yantagn a, 

Vilka ännu ej fyllt 15 år , är oftast störr e, än vad som kan 

anses lämpligt. Vid anställning av personal, som binder sig 
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för en så lång tjänstetid som nio år, är det dålig ekonomi att 
spara allt för mycket på anställningskostnaderna , huvudsa
ken är, att goda rekrylämnen erhållas. 

Säkerligen skulle rekryteringen lämna bättre resultat så
väl kvalitativt som kvantitativt, om en antagningskommission 
reste omkring i landet och undersö.kte eventuella aspiranter i 
h emorten. Kommissionen borde vara sammans.att av en off i
cer och en läkare, biträdda av en underofficer och en sjuk
vårdare. Med hänysn till vikten av noggrann ögonundersök
ning, sammanhängande med önskemålet, att från skeppgosse
kåren förse sjömunskåren med specialutbildat manskap, bör 
läkaren hälst vara oftalmolog. Underofficeren bör medfölja 
för att biträda vid verkställandel av kunskapsprov m. m. 

Kostnaderna för antagningskommissionens resor m. m. 
skulle sannolikt i det närmaste kompenseras genom inbespa
randet av de utgifter, som under nuvarande systemet uppstå, 
·~enom återsändandel till h emorten av sådana individer, som o 
underkänts vid antagningen, och vilka i allmänhet uppgå t ill 
mellan 20 och 30 % av det antal, som blivit undersökta. In
tet skulle ju hindra , att antagningskommissionen även toge sig 
an sjömanskårens rekrytering, eventuellt då förstärkt med yt
terligare en officer. 

2. Utbildningen. 

De anmärkningar, som framställts mot den nuvarande 
skeppsgosseutbildningen, hava huvudsakligen avsett förbätt
rad sjömansutbildning. Behovet härav torde kunna anses t ill
fredsställt , därest organisation i enlighet med SBK :s förslag 
realiseras. 

Beträffande skeppsgosseskolan har anmärkts, att under 
visningen å högre linjen borde avskaffas, enär densamma or 
sakar flera nackdelar än fördelar. Då för närvarande pr v 
inom korpralskolan pågår, angående lämpligheten av högre 
linjens avskaffande därstädes, torde resultatet härav böra av
vaktas, innan någon ändring vid skeppsgosseskolan i herör t 
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hänseende företages. Att högre linjen framdeles konuner att 
utgå torde få anses sannolikt; åtgärden m edför förenklin:g i or

ganisat.i~men . 
Den uppfattningen har även gjort sig gällande, att en del 

fördelar skulle vinnas, om undervisningen i skeppsgossesko
Jan helt eller delvis meddelades av militär personal i stäl
Jet för av civila lärare. Att vissa fördelat skulle ernås genom 
en dylik anordning är ganska säkert, och då militärpersomi'
Jen anses kompetent att meddela undervisning å högre stadier 
vid sjömanskårens skolor, hör den ju även kunna komma tiH 
rätta med skeppsgosseskolan. 

En uppryckning av undervisningen i skeppsgosseskolan 
vore önskvärd, ty med fog kan anmärkas på, att ej det karl
skrivna manskapet, efter genomgång av denna i allmänhet 
3-åriga skola, visar större överlägsenhet i allmänbildande äm
nen i korprals- och underofficersskolorna jämfört med de kon
traktsanställda, än vad som f. n. i regeln är fallet. Att skepps
gosseskolans rektor har en så hög pensionsålder, som 65 år , 
är säkerligen mindre lämpligt. 

Vad rekrytskolan beträffar, vore det särdeles önskvärt, 
om en rationellare specialutbildning av riktare kunde införas. 
Uttagningen till dylik tjänst bör ske m ed större omsorg, än 
vad det i nuvarande organisationen har varit möjligt att iakt
taga. Av stor vikt är, att tillräcklig tid anslås åt ögonunder
sökningarna, och noggrann uppmärksamhet bör redan på 
skeppsgossestadiet ägnas åt, att till avståndsobservatörer lämp · 
liga gossar tillföras de yrkesgrenar - signal-, torped- och u
båtsmatroser,- inom vilka sedermera utbildning till detta slags 
specialtjänst förekommer. Enligt organisation efter SBK :s 
förslag skulle tiden aug.- sept. före sista läsårets början kun
na avses till dessa viktiga uttagningar. Med hänsyn till de 
många ögonundersökningarna vid såväl sjömans- som skepps
gossekårerna vore det önskvärt, att en särskild oftalmolog
befattning tillsattes vid Karlskrona station. 

För specialutbildningens främjande är det av vikt, att i 
riktarutbildningstjänst erfarna officerare kommenderas till 
tjänstgöring vid äldsta årskursens rekrytskola. 
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Sammanfattning. 

Med stöd av vad här framhållits föreslås följande åtgär
der för skapandet av en ändamålsenlig skeppsgosseorganisa
tion. 

1. Organisation enligt SBK:s förslag . 
2. Ökandet av anta let skeppsgossar enligt stat till 550. 
3. Verkställandet av utredning beträffande föreslagn a 

förbättringar inom organisationen. 
Såframt dessa synpunkter bleve beaktade, är det min 

bestäu1da åsikt, att skeppsgossekåren skulle i avsevärt högre 
grad än förut kunna fylla sin uppgift att tillföra örlogsflottan 
yrkesskickliga och väldisciplinerode sjömär1. 

Karlskrona i januari 1930. 
Th. Flygare. 
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Meddelande från främmande mariner. 
Meddelade fr ån Marinst abens utril~:esavdelning . 

{Januari 1930.) 

Eng·land. 

Amiralitetets å rliga uppgift angående engelska och fr ämmande 
länder s flottor utgavs vid slutet av förra :veckan. P å grun<Ji av den 
nära förest ående flo t tkonferensen uppg jordes uppgifterna tre månader 
f6re den vanliga tiden och hänföra sig till st1älln'ingen den 1 december 
i stället för den 1 fe•bruari. 

Följande· siffror visa de rel ativa styrkorna av de vikt.iga~Ste ldas
serna, som nu äro befintliga : 

Undervat-
Slagslm pp. Kryssare. J agare. tenstbåtar. 

Brittiska riket 16 38 134 53 
Förenta stater n a . .. . 18 14 309 122 
Japan • •• •••• •• • o •••• 6 41 106 64 
F•ranbike .. . . ... . . .. 9 17 58 52 
Italien o • •• •• • ••• o • •• 4 13 63 43 
Sov.jet •• • o • • •••• • o •• 4 4 32 15 
Tyskland ............ 7 7 13 

iFäne fartyg äw under byggnad ä.n föregående år. Endast två 
BlagSik:epp äro under byggnad, ett för Sovjet och ett för Tyskland. För 
övriga fartygsklasse r äro siffroTna följ ande : 

Undervat-
Kryssare. J aga.re. tensbåtar. 

Britti·ska riket ....... . ......... . 8 (a) 2.6 (c) 16 (d) 
Förenta s t aterna ... . ........ . .. . 18 5 
Japan . .. ... . . .... . ....... .. .. . . . 4 13. 7 
Frankrike .. . .. .. . .... . . .. . . . . ... . 4 6 47 
Itaiien .. ....... .. . ........ . . . .. . 10 8 14 
Sovje.t ... . ... . . . . ...... '" .... . . . 
Tyskland .. .... . ..... . .. .. .. . .. . . . 

2 (b) 
2 
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(a) Byggandet av 2 uppskjutet; 2 icke beställda. 
{b) Fortgår långsamt eller avs.tannat. 
(c) 8 icke beställda. 
(d) 6 icke beställda. 

'Alla utom ett av de fartyg, som planeras äro avsedda för FörentQ 
staternas flotta undler 1930--31 års pro-gram. De bestå a.v: 

5 k ryssiare, 
iJ.2 jrugam, 
1 undevattens.båt. 

Det adertonde fartyget är en minläggande kryssare planerad fö1· 
Japan. 

(Utdrag ur The Naval Ohr onicle, den 17 jan. 1930.) 

Den engelska flottan har under 192.9 sjösatt. 16 fattyg nämligen : 
de två hyssarna Dotsetshire och Exe'ter; flottilj ledaren ·Oodringiton ; 
de sju jagarna Aca:s,tai, Achates, Ac'tive, Antelope, Anthony, Arden t 
och Arrow; de sex tundervattensbåtarna Parthl.an, Persens, Poseidon, 
Proteus1, P andora och P hoenix. Antalet .överstiger med två enhe,te r 
detsamma för 1928, men i detta senare ingick fyra kryssare . 

Acasrta har den 1 januari börjat sina prov. Man väntar at t 
denna ldass skall få ·en fart av 35 knop med• 34,000 hkr., under de t 
att den f.ömgående klassen med! ett obetydligt mindre depla.oement 
(1,300 ton i stället för 1,330) har en fart av 34 knop med 27.;000 hk r. 

(Utdrag ur Le Yacht, den 18 januari 1930.) 

Enligt vad amiralitetet meddelar har det beslutats, att bes täl l
ningen ·av de: båda kryssarna, vars byg,gande enligt Mae Do·nalds· med
delande i .juli förra året skulle tills vidare uppskjutas, definitivt skalt 
återtagas. 

'(Utdrag ur Kieler Nemeste Nachrichte·n, den 29 januai:i 1930.) 

Frankr'i k e. 

Det meddelas att marinministern kommer att förrätta sjösätt~ 

ningen av skolkryssaren Jeanne d'Arc den 14 nästkommade fehruari. 
Denna kryssare på 6,600 tons deplacement har en längd av 17"0 m., en 
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b del av 17,7 m. och ett djupgå<Cnd-e av 5,uo m. Totala hkr.-antalet är 

3~~000 odil fart~n bEr 26 lmop. Fartyget i~redes fö r 156 kadetter, 20 
jnstt1wkti.onsofflccrare och 400 mans besattnmg. 

.Den 17 december avgick från .Saint-Nazaire det gamla tyska 
skolfa'rtyget Prinz-Eitel-Friedrieh efter att hava genomg,ått repar a
tion. De.t kommer att köpas för polska flottans rälening för att bliva 
d'ess skolfa.rtyg. 

(Utdrag ur Le Yacht, den 28 december 1929.) 

l tal i en. 

Undervattens'båten Oiro Menotti, vilken sjösattes i Spezia den 
30 december tillhör en klass av sex båtar', som stapelsattes för Italien 
1.927-28. De övriga äro Santarosa, Bandiera, Manara, Settembr1ni och 
Settimo. b e hava ett deplacement på 870~1040' ton. I ytläge giva 
dem det a:s 3,000 hkr. maskiner en fart av 17 1/2 knop; för unde rvattens
gång hava de 1,400 hkr:s motorer, i stånd att giva dem en fart a:v 9 
knop. Varje fartyg h ar en 10 cm. ].;:·anon och åtta torpedtuber. Typen 
är sålunda mycket lik L-klassen, till vilken hitintills stö r re delen av 
de engelska flottil jetna hört. 

.Större undervattensbåtar äro under byggnad i Italien, sådana 
som Fieramosca på 1,378 tons ytdeplacement med en fart av 19 knop 
och bei~tyckade medi en 12 cm. kanon och sex torpedtuber, Denna typ 
är även a.vsedid att medföra minor och ett flygplan. 

(Utdrag rur The Naval Ohronicle, den 10 januari 1930.) 

Ryssland. 

Brest den 22 december. 
De två Sovjetfartygen hava ännu icke avgått. Till en början 

förlades de på andra sidan redden vid R:oscanvel, men det .befanns var a 
obekvämt för reparationsarbetena på slagskeppet och detta hogserrucles 
till efi mera ffi,ydåad del av redden. Dessutom hade det överenskom
Illits att besättningarna. icke skulle få gå i land, men efter 14 dagar 
Och antagligen efter framst.ällnin.gar fr:ån ambassaden i Paris gav 
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marinministern order till prefelden att tillåta matros·erna taga pro
menader i stll!den gruppvis, om varje g rupp stod under o.ffioen~ befäl. 
Alla skulle å ter vara ombord vid solnedgången. D essa föreskri fter 
besvärade tydl igen åtskilligt p ropagandan, som var det ve rkliga sl(älct 
t ill cl!et l ånga kvarblivandet, med. skadorna som förevändning. Det 
vore önskligt, att dessa icke ed'terlängtade gäster avginge snarast 
möjli gt. 

(Utdrag ur Le Yacht, den 28 december 1930.) 

De ryska fartygen Parischskaja-Kommuna och Pro.finte rn som 
anlände den 4 december till redden vi~t Brest, hava, efter att t vå 
gånger, den 6:e och 8:e, gjort min av att avgå!, nu äntligen givit sig 
av. De gjorde sig sjöldara den 24:e efter det att arsenalen försett 
dem •med alla nödvändiga förråd och utfört reparationer å slagskeppets 
förskepp, som s:kad'ats till S'jöss. Detta haveri visar hristd'ällig kon
stl1Uik t ion, som icke hör förvåna i ett land, varest ingenjörerna:, redan 
förut fåtaliga, till stö rs•ta delen und:anr:öjts med våld. Arbetarna, som 
varit ombord, hava dessutom lagt märke tiU, att fa.rtygen voro myclcet 
dåligt hållna och i smutsigt skick, vilket gör, att man icke kan sätta 
deras militära värde, vidare högt. N a turligtvis hava ryssarna för sökt 
att göra kom munistisk propaganda, vilket utan tvivel var den verk
liga orsaken till deras inlöpande i hamn. Men poEsen hade vidtagit 
sina försiktighetsåtgärder och de bolsjevikiska matroserna hava varken 
haft kontakt med befolkningen eller med matroserna. De hava m åst 
nöja sig med att utdela skrifter till arbetarna, som utfört ar·bet e om 
hord', men dess•a hava frivilligt överlämnat dem till myndigheterna. 
De arbet are, som intogo• sin middag ombord, hava konstaterat att kost
hållet i Sovjetparadiset är mycket dåligt. 

De häda fartygen avgingo• sydvart för att enligt uppgift fö rc
taga övningar i Gasoogne-bukten. 

(Utdrag ft]l' Le Yacht, den 4 januari 1980.) 

De ryska pansarskeppen Parisehskaja-Kommuna och Profintern 
hava gått till an:kars i Neapel. De befinna sig på en längre utom
landsexpe.dition och hava t illbringat de sistlidna veckorna i Sardiniens 
f arvatten. 

(Utdrag ur Kieler Neueste Nachrichten', den 15 j anuari 1930.) 
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Den spridda oron över de ryska krigsbrtygen Parisch skaja-Kom
Jllunas och Profinterns· l)ass.age genom Dardanellerna är en smula tank
läs- Turkarna tvingades genom Lansannetraktaten att öppna sunden 
för krigsrfartyg :(vilka tidigare varit förb judna att begagna dem) , och 
detta• har nat1u1rligtvis Sovjet-unionen dragit fördel av. För övrigt sy
nes diet ej vara skäl för n ågon att bliva molig, därför att två So·vjet
kryssare gå från en rysk hamn till en annan. 

(Utdrag ur The Naval Chronicle, den 24 januari 1930.) 

Spanien. 

Den 27 deoetnber s.jösattes de t vå undervattensbåtarna C 5 och 
c 6, vilka bliva likadana som C 1 och C 4, s jösatta 1924 och 1926. 

Dessa far tyg, av "Holland"-typ, cleplacera 950- 1,290 ton. Deras 
fart är 16-10 knop . De äro bestyckade med en 75 mm. luftvärnsikanon 
och sex 53,a cm. tuber. 

(Utdrag ur Le Yacht, den 18 janua.ri 1930.) 

:Spanska marinhudgeten för 1929 uppgår till 2.60 millioner pese
tas mot 280 mill. föregående år. Fartyg unde r byggnad äro : två 10,000-
tons kryssare, en 8,000-tons kryssar·e, t re stora j ag are och två under
nttensbåtar på ·1 ,000 ton. 

'·AJdiva flottan hestår av två slagskepp!, sju kryssare, åtta jagare, 
tjugutvå torpe dbåtar, fjorton undervattensbåtar och ett visst antal 
hjälpfartyg. 

iSpanska r egeringen kommer att kunna offra betydliga summo·r 
på sjöstridskrafternas utveckling, när omorganisationen av kustförsva
ret avslutats. Arbete n pågå för närvarande a de nya luftförsvarssta
tionerna· vid Vigo, Cartagena och Port M.ahon. 

Nybyggnader: Byggandet av åtta jagare, vars fa rt blir 34 knop 
och dBiplacement 1,150 ton samt to<lv undervattensbåtar med 1,000 tons 
deplacement utgör det nya spanska fLottprogrammet. Personalens öv
ning fullföljes• m ed energi. Emellertid synes den spanska marinpo
litiken vara framför allt inriktad på defens:iva mål. Äteruppbyggandet 
av spanska flottan har sin orsak t ill stor del i den senaste Marocko
kampanj en, under vilken reger ingen insåg otilll"'äckligheten av sjö
stridskrafterna för uppeh ållande av en sträng blockad av r iffkaby
le·rn.as, lmtst 

' (Utdrag ur La Revue Maritime, januari 1930.) 
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Tyskland. 

När det tillkännagavs, att de nya Dieselmotorerna, son1. bygg a3 

för Ersatz Preussen hade gått ned i vild t ill 7,7 kg. per bromsad hkr., 
blevo ingenjörerna f.örvånade och kunde icke förstå, huru detta kundQ 
var:JJ möjligt. Nu meddelas det från marina källor i Tyskland, att 
vikten ligger i närheten av 22,7 kg. per bromsad hkr., vilket, betydlig t 
mind:re än hälften av den vi,kt, som vanligen kommer till a nvändning
inom handelsmarinen, är et.t gott framsteg o·ch mycket lättare att 
förstå än den ursp rungliga Sliffran. 

(Utdrag ur The Naval Chroniclei, den 10 j an1u1a.ri 1930.) 

Det tyska amiralitetet har vidtagit en viktig strategisk omänd
ring beträffande flottan. Från den l januari hava Nords,jö- och Oster
sjöeskadrarna förenats till en enda under befäl av amiral Oldek,op, 
vars huvudstation skall bliva Kiel. Tysklands, marina tyngdpunkt h ar 
sålunda flyttats till Östersjön i överensstämmelse med riksvärnsmi
nisterns åsikt, i det denne. officiellt för:klarat, att detta hav numera. 
är det viktigaste maritima områ:d'Ct för Tyskland. 

(Utdrag ur Le Yacht, den 18 j anumi 1930.) 

Omfördelningen av tyska fl ottan, vilken gör slut på den gamla 
fördelHingen med en hmryudstyrlm i Nordsjön och en annan i ö ster-

. sjön och praktiskt taget konoentremr .hela flottan till Östersjön, var 
icke oväntad och den enda överraskningen är, att den dröjt så länge. 
Strategiskt, sett är det icke eld minsta. ,.tvivel om, att Tyskland med 
sin reduce·rade flotta kan ha större. fördel av att behärsk a Östersjön 
än det kan uppnå medJ en liten flotta på ett annat vatten , emedan 
en Jconcentr:ation av k·rafterna dit kommer att hava ett mycket kraf
tigt inflytande p å frågan om: »polska k.orr idorem>, vilken alltid är or
sak till bekymmer, Tyska ekonomer .anse, att Ryssland är på väg mot 
åtminstone någon återhämtning1, och ett ordspråk säger att handeln 
f ölj er fl aggan. Från övningssynpunkt kan de· två små styrkorna icke 
jämföras med den nya enda styrkan. ö vningar kunna företagas i 
stö1.·re stil och .när som helst i stäHet för endast vid de tillfällen, då 
det befunnits J ämpligt att fören a de båd.a styrkorn a, 

De, som gr,anskat N otd-Deutsche-Lloyds linjeångare Bremen, h ava 
icke undgått att bliva förvånade över den lätthet, med vilken den kunde 
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, ändr as till en flygp lankryssare fö r tyska flottans räkning, om de 
:fo:trikticv:a föreSilnifterna i Ve rs1aillestraldaten, såsom varje tysk hopr:s (){;h tror·, s·kc<lle strykas. Fartygets höga fart, 27 knop, skulle till
fåta det .att samarb.eta även med det snabba slagskeppet av E1·s,atz 
Preussentyp, ty en e lle r två knop i r eserv är nödvändigt för en flyg-
Jankryssare; dess storlek skulle tillfredsställ a. även den mest anspråks

~ulla flyg::are. Det är redan, mellan d·e två skorsten arna, utrustat med 
en katapult för utskjutande av flygplan och har begagnat detta för 

oständ:am,ål. Det viktigaste är, att dess a kte rdäck är byggt på s'ådant 
Pa:' tt att det skulle vara mycket lätt att .använda det för landning av .s ' l -

flygplan', vartill dess sto rlek gör det särskilt lämpligt. Sådan över-
byggnad, som n1UJ upptager den aktra delen av promenaddäcket, skulle 
lätt ku.n:na avlägsn as liksom stormasten, och, om det S'å erh ållna ut
rymmet icke vore tillräckli gt, s·kulle det icke alls vara svårt att för
Länga det ifrågavar.ande däcket över de lägre däcken akteröver t ill 
häckel),, Tyskarna veta av h ård erfarenhet att Atlantexpressångare 
för ingen del äro- idealiska såsom hjälpkryssare; den ryktbara Kaiser 
Wilhelm de'r Grosse blev förstörd', då den var i brist på ko·l, men såsom 
flygpla.Ji!]-::ryssare med flottan behövde detta icke inträffa och, ehuru 
myeket dyra i d rift och underhåll, skulle Bremen och h ennes syster
fartyg E'ur-opa, som snart är färdigt, kunna på kort t id ersätta bristen 
på tyska mariua flygkrafter. 

1(Utdrag ur The N.aval Chronicle, den 17 januari 1930.) 

Skolkryssaren Emden, som undergått de nödvändiga reparatio
nerna efter världsomseglingen, som den g jorde förra året, skall före
taga en uy expedition, vars först a hamn blir Madeira. Den skall äve.n 
besöka Antillerna och Förenta Staterna samt vara tillbaka i Wilhelms
hafen i nästkommande maj m ånad. 

(Utdrag IUir Le Yacht, den 18 januari 1930.) 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
mcdtlelnde g·enom Th. ·wawr inskys Patentbyr i\, Stockltolm. 

Datum j Diarie- r 
n tunmer Uppfinn ingens art 

28/2- 29 90 1/29 Av f lera hopdragna rörrader bildad, av smala rör 

17/3- 28 

27/11- 28 

14/9- 29 

8/1- 25 

27/8-25 

3j9-26 

3/5- 27 
5/11-27 

1285/28 

51l7 j28 

4034- j29 

45/25 

2892/25 

2888j26 

J 572j27 
4004j27 

framst älld rö rväg·g för vertikalrörpannor och 
liknande pannor med höga fö 1'bränningsrmn. 
Erie.cJ . Krupp Germaniawerft A/G., K iel
Garden. 

Angpanncaggrcgat för pulvereldning. »B-L >> P ow
dered Fu el Ltd, L ondon. 

Anordning vid ångkammare för r adi alångturbi
ner. Svenska Turbinfab riks Aktiebolaget 
Lj,u.ngst röm, Finspång. 

Anordning vid labyrinttätningar för ångturbiner. 
Allmänna Svens·lm E lektriska A.-B., Västerås. 

Apparat fö r mätning av avst ånd. Submarine Sig
nal Corporation, Boston, 

Anordning vid fartyg t ill fö rhindrande av deras 
sjunkande, C. G. Frid holm och K . R. Blom 
qvist , Stockholm. 

Anordning för att utforska fartygs kurs' och 
hastighet. Gcsellschaft fUr Elektrische Ap
parat e m . b. H., Berlin-Marienfelde. 

Motorbåt. E. Cumbo, Milazzo, Italien . 
K orrosionsfri bronslegering och sätt för dess l 

f ramst äll ande . J. H ärden, JJidingö. 

T h. W awrinskys Patentb yrå 
Innehavare : H . ALBIHN 

16 Birger Jarlsgatan, Stockholm. 
Telegrafadress : WAW, Stockholm. 

Telefoner: Riks 74911, (Växel), 74912, Allm. Ö. 2248, l ng. Albihn privat 7491 3. 
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Ombesörjer uttagning av paten t och registrering av v ar umärk en 
m önster och modeller i Sverige och utlandet . 

Verkställ er t eknisk a översättningar och ut redningar rörande in· 
t rång i patenträtt, patents rättsliga omfattning, giltighet m. m. 




