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Stockholms stations förflyttning. 

(Forts. fr. häft. 4, sid. 237.) 

Myndigheternas yttranden . 

över 1929 år s fl.otts.ta.tticmsutr.edningls fö.rsrlia,g Törande 
Stooolicholms f·lottstat.ioon s förflyttning Ifrån huvudstaden harva 
1ttlå tnnd en inihämtats från n11arinförvaHni•ng·en, chefen iför ma-
1·irnstahen, •Slationsrbeifälhavaren •i St·oakhohn, högste hefä1hiava
'l"en öve.r ku·stflottarn, che.fen tf·Ör g<enerallstaben, armefö.rvalt
n.ing.enls fortifikatio ns- och int<endentdeparte:ment, väig- och 
valtienbyggnadsstyrd .s·en, :stats·kontoret, bygrgm:aodsstyrelsen, j<u
stitierkanslersämhetet. kamrmar,k,oll<egrimn, ddurgård:~licormmis

s,ionen ·Oc!h kron ans fastigih·etskommi<ssi•on. Skri1ve•lsoe i ärendet 
~har även i,ngått tfrån akti.eboloag<et L'id:i·ngö·staden. 

Myndigheter, vilkas yttrande begränsats Ull viss del av 
f örs laget. 

Vis·sa arv de 'hörda mynd•ighde.rna hava ans·ett. •att sär
·skilda delar 1av !fö,rs<l:aget fö'Ue :u toan derrus ämbetsubö,m·ing, ' ryar
för d e begränsat .sina yttranden ti[I vissa avsnitt :j, försl·ag·et. 

Sålunda .an·föra cheferna för a<rnH~föiwaltnin1ge.ns fart:iJfi-
1«abions- •Odh intendentsdeparteme111t, att av ode ~ det a·emiot!Je
rade förslag·et j ngående frågo.r.na .prövats endast de, .smn •röra 
·d·e runder fortiof~i<kationsdepaortements förvaltning stående, tiliH 
atunens intendenturförråd i Stocklwlm upplåbna !byggnaderna 
å Skeppsholmen. 

Tidshift i Sjöväsendet. 18 

Armeför-
valtningens 

fortifika
tions- och 

intendents -
departe

ment. 
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Dessa 'Utgöras av ·en exped itionsbyggnad , en förrådsbygg
nad, en besi'ldningsbygg.n:ad och en uthusbyggna d. Förråd ~

ooh bc.s-irldnin gsbyggnaderna och i v i'ss mån även uthusbygg
nade n an ses vara av stor bctydel•se för .irnbendenturtj ä n sten in
ti)[ dess .andm :byggnader i d eras stä lle blivit :Uippförda rför in
tendrCinhmförrådets räkning. Då å tminston e ·en d el av S·agda 
byggnader bl,~v,it ;uppföJ·da ,av till lanUförsvaret under tidern as 
Jopp •anv1isade 1nedel, synas .de v-id .en överlåte[.s,e till annall 
äJga r·e forHarande höra utan kos,tnader för 1anHörsvaret få 
nyttjas i.ntiU dess 1för lH lendentm~f,örrådrc t nytt eta:blissement 
b'livit 'Uppfört å Järvafältet. öv.eren slwm:mehe angående sa
dan ·f:ortsatt dispos.ition srätt föresla.s ·bliva linrymd i ·e tt bli
vande avtal m ellan ·kronan och Stockihohns stad. 

Väg- och Väg- och vattenbyggnadsstyrels·enr,. som ansett ,sig hö r:a tb e-
Vattenbygg- .gränsa rs.ilt yttrande Hll att omf·atta endast 'förslag·e ts ekon o-
nadsstyrel- . . . . . . . . t d t . d · .c .. . sen. m111sk a ·Och t ekm·s'ka sidor, 1fH1n cr •l lhkhe 1ne ru I•e mngslt oJ-

sl:ag.e t, a tt v i'd jämförel,se mcl1la:n d e fyra på Lidingön rundcr
·söllda pJ.atserna. Skärsä lr.a-Möhl·aförslagtet är rur tekni:sk-ekD
,nomi-sk rs-ynJpunrkt att för edraga 'fram·tör de övriga. 

Betr.äflande de i ,samtLiga Ifö-rslagen ang.ivna spårförbin
del&erna anmärJ,;,es, att 'lni:nsta kurvrad-ite å huvudspår bör vara 
125 m . 'Och å birspår 40 m. ,j s täM-et -för av utredningen för c
Sil•ag-na l 00 m. •respektilve 30 m. S tyr-el-sen fö-rordar a tt pår

:a•nordiTin~arna ut:f•öras exempelvis entl~gt patent » Vögele», och 
a tt .spårsy;s.t•eanet över hu\~ud ta.gd omm<beta,s. tiH s.tön·c plml
mässighet , enl<ceLhet och säl<cerhet mot öde,sdigra tra:fikavbro! t 

Det rf.ör·esJ.agna vatt-endjupet v.id kajerna (7 m. ) synes sty
rell•S•On Iför -lritet m 'ed hänsyn tiN .förreko•mm1ande lågva Uen och 
Ntlil de -stö-rPe p'an-sar.s•keppens djupgående, S•Om vid full u trust
ming ,t•ond-e närma sj.g 7 m. Hänsyn ans-es ·vidare böra ta·ga -; 
ti>H, att .nä:mnda fartyg k unna belhöv.a fö.rtöjas v-i•d ~,;,aj i m er 
elJ.eT mindre hruv·er er-at t iHst>ånd. 

De vid ik·o•stnadsberäkning:arna använda enhetsprisen (ulr.. 
s.id . 109 ) s)nna,s f.ultlt til]lr-äclktlrig;a. 
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J{amm arko,Jlegiums yttrande a·vser .närmast en gransk
ni:ng av det m eHan :kron an -och Stockholms stad ingångna p r·c
J.i•minärav.t-alet. 

Seträfl',ande äganderätt-en tiH. de 'för öve-rlåte~ls-e ifrågava
ran·d'e områdena >fi·nner k oJ.I;cgiluJn, .att d enna ick e kan vara 

0 m,stridd i al11!m t 'f.a]ll än b eträfl'and e -ett område längs stra nden 
av det •S. k. Nöj.e.sfältet. Denna f.råg:a är för närvarande på 
d,ru nd av r•cm:iss .från ko llegi>Um -h.ä.111visad tirll :l.antmäteri.sty-., 
relsen f·ör utredning. 

Ko.Jlieg ium har v id stu>ditum av de ti.U tledtnilng 'för besläm
m~mdet av k öpesk uNings.beloppe t vm,k ställda värderi ng~anu 

fu-nnit, att d es-sa -grwn:da .s.ig på f.ö1~11 tsä btnin.gen , -att e n bety
dandre dd av de för.sålda områdlcna sku·Ue h!i:beh å.Uas p:ark och 
iC'l"e bebyggas i vidare m~m ä n smn r edan skett. Ti,]J följd 
h ärav hava icke obetydliga n edsättnirnga.r av värden a vidtagits . 
Em e•l•lertid ha va inga b es tämnTel•s,e,r -om park•ernas bibehållan
de intagits i diet preil•iminära avta le t. Detta ·s•ynes tlwHeg~um 

mindre ti.Jiifr.edsstäUan dc, då d el j>u måste ans,es vara av :stort 
in•tness•e 'för ,]uonan sås·om ägare av åtski-Hi,ga ömtå l-iga fastig
hete-r i grannska~p-et, att S.J<iepp>S lw lmen -och Kastellho lmen be
v•ara ·s-itt 'lluvamnd-e utseellJde. :KoLI:egimn ,för.ord<ar för den 
skul·l, aU .sådana- bestämmels-er infogas i 'det d.ef.initri.va arvta.J-et. 
Bes,tänunel's·erna t,orde -då ·bliva bi-ndande för st:adlen så ~älllge 
SO'lll denna ä-r äg:are till pa.rlwmrådena ; skuH:e •staden emeltl-er
fid säl ja dessa, b!.eve bes tänwne-lserna .j.c;ke bi•ndanrde för den 
nye ägar-en . Även •C'Inot en 'dyH'k evrentuaEtet borde kron:an 
skydda .sig.. Det erinras v-ida r e därom, att ,f;Öl4behåill bör gö.ras. 
-aU 'ino!J11, områd,ena belägen 'kyr.Jw@år-d och uppstäHda monu
ment skola bibehållas i värdigt skick. 

I fråga om försäl jni111.g-sp·r ise t säger ·sig lkoUegli•um sakna 
111öjrlig;h et att ingåend•e g ranska 'och Jwntr-ollera de värderin,gar, 
~om åber-opats tiH .stöd :fö-r dess bes t.ä•mmande. K-oltJ.eg.i·um har 
dock ·erh åHit det :intryck et, :a l t "\~ä,rdening.sbeloprpen Jri,g,g.a täm
ligen lågt. 

Kammar· 
kollegium. 

Justit·i,ekans,J-ersämbet,et påv,ism·, .att det av utredningens Justitiekans
försla'g framgår, alt ä-g-a nd crä tt e111 ti-ll •visst område läng-s slrn.n- lersämbetet. 



stats
kontoret. 
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den av Nöjesfä ltet (1,200 m.2 ) är oll11stridd. Det hade därfö r 
varil •lämpEgt, om kronan i avtalet fT i tag its {rån hemu'l·sskyl
dighct, i Ya.rje fa.l\ heträtTande detta område. 

I l~khet med vad flera myndigheter anfört (.se nedan) 
konstaterar kansJ.ersämhetet, alt ett -relativt oans·enl.i.gt ib·elopp 
beräknats såsom köpes:l<:iH·ing för den stma u:tan.f,ör v:aTvet llc
lägna deJ.en av S:kep•pshoh111en m.ed tiEhörande kyrka och andra 
byg.gnader. Vi:sserl>ig:en hade utredning·en framhMl.it, al l 
nämnda stö:rre del av Skeppsb . .ol:men ·ej borde exp1loateras fijr 

rby.ggn•adsändamål utan bibehåiU.rus lj, hruvudsa'kligen ·Oiföränd ra t 
sk>ick.,, m en i d•et urprprätbade arvtarlort i·nnehåHes dock .icke m't
g.0t för.behål:l härom. Ä wm .om •st:aden 1kan anta•g•a•s kom ma 
iakttag:a aH önskvärd pidet i ifråga mn S1lmppshoim.ens u tse
ende, skulle det enligt ämbetets .f1örmenande yarit önskvtirl , 
att .ett förbehåll :a·v nyss anfö.r.t •s•lag rbkve intag'et 1 avtal et. 

Ur de synpunkter ämbetet ifråga h ar att företräda an ses 
·emeiU.er~i·cl icl.;e föreligga anledning a.tt avstyrka, vad utr ed
n ingsmä.nn.en f ö r es la-g.i t. 

statskontoret •anser det av utt,edningsmännen fram·lagda 
preJii:mi.nära avtalet meHan kronan och Sto·ckhQilrms. •s tad var 'l 
•ur ekonomisk synpun1kt .godtagbart och förordar, ur d e S) n
p un•lder ä mbetsve'l'ket ha•r ratt för-eträda, ·a·vtalets definitiva an-

ta•g•ande. 
Med utgående från det 1wel•iminära avtal•e:t ans·er sig stats-

kontoret böra närmar·e ingå ·på 'frå•gan •0'111 behovet av m .edcl 
å :rirkssta•ten för ·OTdnandet av ,frlobts.tationens för.flyttn.iHg. iD ilr
·vid ,f•Ö'rubsätt.er ämbets!Verkd, aU fö:rflyttningen skaU kom ma 
att draga •en samilnanlagd ·k·ostnad av 3·8,000,000 kron.oT, el le r 
un.g.efär:J.ig.en det belopp, <SOim urtr,ednirngen beräknat fö:r det 
•biUi•gaJste av de framlagda alter.nati'VIa lförs:lagen, nämligen 
Skärsälm-Mölnaförsla.gd, vilket .ä'nen ·erhå.Jrlit rutwdningsm än
n en s förord. Under förutsäbtni:ng av en tbyggnadsp·er.iod av 5 
a •6 år 'l~Wd ]-.oShlla<der.na ,fördelad·e på 6 :budgetår framlägg<'f 
stats.J<~:mtor•et p:lan för upptagaJndet :a<v utgi1fterna föT den n~~ 
f:Lotbstationsanläggningen. I stor•t •sett upptagas härvid u tg• [-
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terna för de sex budgetåren ·sålunda: 8,000.000 •luonor f.ör det 
först:a b udgdårret, 7,000,000 kr.onor för d et andra, tredje ocl1 
fj är<de, 6,000,000 kr.onor ·för det femte och 3,0•00',0.00 kronoT 
för ,c] et sj.ätt.e budgetår•et, eJI.er hUsammans 38,000.000 'kronor. 
;imbet·sv·erket fTamlägg·er äv.en plan för täckandel av ovan
nämnda kostnader ·och tiBäggeT, att för den händelse ordnan
det .a;v .m.ottsbationens förflyttning ~ä·g@es i ihänderna på en 
särsrkrild f.lyttni;ng•s·kom'lU'is·s•i.on, .och denna, ~ J.i:khet med k a
sern:bygrgnadsnämnden ·Och andra för st:ön.e :byggnadsm·hetens 
utförande särskilt inrättade organ av 1li'llfälHg art, direkt un
der.stä•l:les Kungl:. Maj: t, d et synes: Ö'll'S1lnr:ärt, aH särskilida be
stämmels er ubfärdas ifråga om ko:mrrnissionens medel•s.förvalt
nin.g. S~mHe v.id regierandet :av m.el,lan:havandena m ed Stock
hoJ.m s. stad öv.erskott uppstå å de ·fö r 1filottstationens fö,r.flytt
ni•ng t~Hgä·ng·l •ig:a medlen, hor·de sådant överskott tilJföras 
Stoc'ldwhns va:rvs byggnadsfond. 

Utredningsm:ännens förslag, att -ett belopp av en millrion 
Jmonor ·sl<'alll stä.Uas tirH förfogande fg,r b eredande av hyg,gnads
•lån åt persona.J•en vid örlogsstationen, 1finner sig statskontoret 
bö:ra t.HistyTka. 

Djurgårds·kommiss.ionen ha.r begr.ä·nsat ·sitt yttrande till Djurgårds
att O!m·fatta e ndlast den eld av ofråg•an. s.o•m avser :beredande kommis-

~ sionen. 
a.v rmede•l .för den nya fl.ott s.tat·ionsanläggningen genom försälj-
ning av nuv.ar·ande f.Jottsta tionens. m:at,lmnH··åd.en och anlägg-
ningar. 

Kmnmis si·onen an s•er ·det påt·ag:li·gt, att det stör s ta utbybet 
av ·en. {.ör sälj n in g av dessa o·mråden ·sk all ernås geno'lll deras 
·för sälj ni.ng t.ill' t.c:mter 'för hos tads·ändamål och till någon de1l, 
.beträffande Beckholmen, för ind:ust•r.i.ändamM. Sådan exploa-
1eri:ng a<ntages kunna ske :anting<en ·så, att staten själv genom 
något si tt organ, ·efter det stadsplan bli•vit fa·stställd, försälj er 
t o:mter , eHer ode, att staten överlåter ·områdena i nuvarande 
· o~·.eg,l erat skick ti:Jil någnn .annan att av d e111ne exploat•eras. Vil
rken 1metod, ·Som Jwn antagas giva för staten förmånl:ig.aste 
l'·es·u ltat , Mi r i var j e f aH heroende på konjunkturu tveeklin.gen. 
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Då kommission en anser, att Stockhnlms ,stad onekligen t orde 
rfå a ns-es såsom mest intresserad s~p ~kulant. ,synes principi ellt 
ri1khgt, att Sto Ciklw!uns slad och .förwt.lrni,ng finge plan era ord
nandct av områdenas hebygg,e.Js.c och deras uppdelning på p ar
k er , a,l,lmänna platser och 'byggnard,somnåden . Särskildia skäl 
synas d.ärför före;hgga att i detba .faH ~ernå en öv;erenskomm else 
med StockhoJms ~ sLad, varig,e n~om ~denna öve rtager områd~ena 

i dess hellhet och ombes-ö~rj e r deras eX'ploatering. 
Kommissionen övcgår här~efl er till ,en granskning av i vad 

mån köpes1bl'lingen, 3-0,000,,0:00 :kronor, kan ans•es. svara e1111 ol 
o'mråd-en:as i'fråga värde i d et ·skidi., var,i de ·k·omma att he
,finna sig v~i·d .f.lJigörandet från deras h!ittiH·svarande använd
n i ng. .Ehu.ru d e i hetäl1'krundet fram.la:gda v.ärdrer·inrgs,berärl\ 
ni,n cra rna betecknas, ·såso1m ~nyd<.et summariska, f,i,nner ,D jill r-

o f . 
.g.årdskomm.issionen dock 'anmär:kning,svä:rt, att d c trenne . r an 
olika ,utgångspunkter gjorda värder.ingarna ,giva e tt i det h ela 
gan s:ka .s.am11nanhäng.ande ,r es uiltat. Konunissi,onen ans lu ll' r 
s-ig närmast tilil överstelöjtnant Pebers,sons värdering,, som 
·kommer tiH ,ett bclorpp av 36.500 ,000 kr·onor, och . .som sMcdcs 
med 6,500,000 kronor övers.tiger -l<öpeS'kiUi'n'g,en .enli g t det m ed 
Stoc'kh olrn~s stad uppgj O·rd a .fö.rs,J.ag·et tirll fö.rsä1lj ningsm rla l. 
Kommis·srionen erinr·ar dock ·därom, .att i d enna vär.de·r·ings
sumuna ing,år 8,200.,0,00< kronor ,för områden, som skuHre läm
nas öppna för pa:r,]<Jer och .a,J,lm änna platser, och att frågan om 
utfåend et av dettia senare helopp nät,mast skulrJ.e hli•va heroende 
på h'llirlll myc1i.et stad,c·n kan finnas: v,ill.lig betala för förv.änd 
av desa,mma. Vitdare erinra s om. a tt öv.erstelöj tnant P eter s,son 
i.cke, vi,l:k et han även framhållit, tagit ihänsyn hll r äntor och 
,f,örv,allni 111gskostnader und er 'ex•prloat eni·ngslid en. Med ihän s:-, n 
tiJ,j d et amförda och ti],[ d e t .ri s'kmoment , so'ln a:J[.t,id får ansl's 
.fö.re·ligga vid ,en s törre exploat.cring.saffär , a nser dock d j ~~ r
.cråJ,dskomllni.ss-ionen att el en köpesk~i,Hing . som errbjllldes enligt 
b . .. 

d et för erNg.ga nde förslaget tm avtal med Stockholms stad, hor 
kunna ,g.odl.agas och tiH styr:ker försä ljningen av nuvarand~ 
f l attstationens områden p å d e i det prel'iminära försälj n i ng-.,
avtalret angivna viLlkoren. 
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]11yndigh eler, vilka yttrat sig över förslaget i dess h elhet . 
H elt eller delvis ti/llstyrka,nde. 

C.lwfen för marinstaben bar intet alt ·erinra emot försla- Chefen för 
marinoet. Med h 1änsyn icke mins.t t·ill dc oJ,ägenhcter GV sk i Ida S'lag, staben. 

;om äro föd<nippade m ed den nuvarande ör:lo,g,sstationen, 
,framhå,Be.s rvikten utav, att där.est ett bes,lut om förf·lyttn.ing 
kommer tiH stånd, :arbetet härmed måt•te i möjl'igast e mån på-
s'kynda s. 

Högste b efä-lhavar,cn över ·kusbflottan 11illstyr•k er ulred-
11 ingens för Silag i vad mån detta berör sagde b efäU1avar es verk
s:amrhet. Därv:id förutsätt es .a tt vissa j ämkningar få vidtagas 
vid ut.förand et av arbet-et m ed en förflyttning. S<luHi·gen hem
stä·Hes med hänsyn t.iH det 1bristifälil'i,ga· skick, i 'VIilket stock
halms nuvarande ~ station och varv ibefinna sig, saa.nt dess:a an
Jäggningars .stora ;betydelse .för 'l<Ju stfottans vi,kt,igaste b;asom
Tåde, Stocklwlms skärgå:rd , att sådana åtg,ärder vid tagas, att 
d en 'fÖTe S'lagna ,förflyttnin,gen kalll snarast och på ikor t a~st möj
liga tid verkstä,U.as. 

Högste be
fälhavaren 
över kust-

flottan. 

Generalstabschefen .anser. att ur :riksförsvar.ets synp·unkt Chefen för 
generalsta-intet finn es aLt allldrag,a emo·b 'si<a tion.en.s -för.f.lyttnin.g från nu - ben. 

varand e plats, dock under föruts-ä ttning .att den föd•ägges tirU 
pilats 'inom Stockhohns skärgård . En av anledn,ingarna tiH 
Jutftwnfalrl mot huvudstaden bleve däri,g,enom eiimincTad. Så-
·som 1en fordran på den bl:ivand c .stationen anför,es, Gtt den-
samma hör erhMla en sådan .omfaHning, att huuuddelen av 
f,[,ottlan •S'kaH wd behov därav 'kunna has-era:s på d ensamma. 
Pr!atsen bö r vidar·e v.ä,ljas så, .a lt :jok e ,g,enom hruv uclstade-ns eller 
a~ngr,änsande •orbers tiEväx t krav inom e n nära ,fran1'hcl 'kan 
'Uppstå på ny .förf,!yttning av .staLionen . UT denna synpunkt 
Hr·ågsättes lämpligheten av en .föl"läggning tiH Lidingön. Skulle 
det oaktat bes1ut fatttas om ,stabionens fönläggnnig tiJ!l Udingön 
anses Elvi,]<s,försbgct vara al t föredraga framiför övriga a lter-
na,ti v. 
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Chefen för Med hänsyn tm f.ientli§a flygan'f·aU bör ·Hottstation.en icke 

flygvapnet. - anser ohefen .för f,Jy.gvapnet - förJ:äggas till området S k iir

sätra-MöJna. Sedan Ladugårds,gärdet och nmra Djurgård en 

bh vi t bebyg,gda, ,skulle en flottstahon rin.om det JöT.stnämnda 

Olmrådet komma aU ·l'igga i omedelbar näThet av huvudstad en. 

Genom Hyga·nfaill emot en f.lottstati·on vid Skärsätra- Möl nu 

kunde av·s,evärda s:kador ti.Ufogas de planerade st•adsd'elar nu 

ävensom S.t·oc'khoJms frihamn, föTbind·elserna meHan Stock

holm och Lidingön m. m ,. 

Byggnads
styrelsen. 

Ur 'l:uftförsvra.ssynpunkt ;ans•es, att en föpflyttning av sta

tionen längre ut från huv;udstaden vore lämpli•gast. 

Byggnadsstyrelsen uttalar sig hH en början .i frågan, hu

ruvida Stoc:khohns •flottstahon lämpLigen bör kvarbliva •på sin 

nuvarande plats .ell,er f·lyt.tas utanför huvudstaden. På gru nd 

av den för.eJiiggande utredningen •OC h •tidigare yttranden fdn 

vis.sa m:arina myndigheter anser .styrelsen ,fra•mgå, att den n u

varande .st;ationsan,I,äggningen ic'ke .är i sådant ·s•kick, att d en 

kan up'P'fyl·la moderna fordr.ing:ar. Sålunda påtalas lbrisrerna 

i •avs·eende å kas,e.rnf.ör:hMlanden och varvsdrift. Även om er1 

modern-is·eri:ng 'enlligt marinförvaUn.i.ngens t idi§are .förslag 

s'lm.J:le ,s:l(!e av nuvarande stati·on och varv, kvarstode alltjämt 

stora olägenhete.r. särskilt bretT·äfT,ande varv•et. Det er-inras orn 

•utr·ednn~ge.ns utta>lande angående varvets belägenhet på ömse 

sidor av en Evl~gt trafikentid farled, avsa'knaden av jänwägs

förbindels•er; va.rjiämte stationens hclägenhet i hjårtat av h u

vudstaden, .omgiv.en av de ur ihyr.essynpunkt dyras.te staod"

dc.larna, ·ubeshtter möjligheten abt välj-a bost•ad i arbetsplatsens 

närhet. Med hänsyn hr.l ovans,[>å.ende och under fö,rutsättnin g, 

aU en förf,Jyttning av stationen ,jcJ(!e ·sku.liJ.e .för kronan medföra 

störr.e di·rekta utgifter ·än vad som sl<1uUe erfordras för en 

O'undgänglig.en nödv·ändig Inoderni.seri·ng av nu:vm·ancle s.la

tion och varv, finner byg;gnadsstyPelsen sig böra tJil:lstyrka en 

fÖT·f,lyiltning av ~lobtstationen från h>uvuds.taden. 

StyreJ.s,en verks1täUer härefter •en granskning av den förT

,slagna köpes.killing·en . Vid d en 1arv utr·ecln i111gen verks,täll cla 

- 2€3-

upp skattningen .av i·frågavarancle områden hade utr.Cidn.ings-

1uännen utgått från den ·synpunkten, att det vor·e en medbor

cr.erH'g angelägenhet av största bctydels1e att ,förhindra ett för-
" störande ·eller eU fäTminskande av stadens skönhetsJVrärden ge-

nom 'för lång•t driven exploater·i,ng av dessa ur könihetssyn

pun'kt emin ent värdefulla områden. På denna grund vad<.en 

finge el ler kunde markvärdena 'UPIPS,k.abtas på ebt sätt, som 

föru-tsatt e ett afTärsmässigt utnyttjande i det·ta bcgr.epps '\'IC' 

dertagna ;mening. Proportionen meUm1 parker och bebyggda 

områden bo.rcle vara en h elt annan och till de öppna plat,s·ernas 

1förmån än v id normal >cxploaterin,g. ·Styre]s.en anshtter slig tiU 

de av utredningsm'ännen sMu;nda uUa·lade synpunkterna och 

anför, att diet 'l111åst·e vara av s:tö.rsta intresse för såväl staten 

som ·hu v,udstaden själv, att dessa sympunkter h!.iva vederbör

Jjg.en tiUgoclosed'da. Enl'igt byggnadsstyrels•ens mening har 

vid bestämmandet av den ,föres•lagna köpes1<..iHingen, 30 mil

lioner •kronor. ett emel·lan staten ~och staden ön1s·esidigt hll

mötesgåend:e ådagalagts. 
Vid 1bestämmandet av den för·cslagna kö,peskiHingen hade 

utredningsmännen utgått ifrån en av arkitekten Ah.lberg upp

rättad, såsom alt. H betecknad 'I_H"•eliminår plan Iför exploate

r•itng av ·Områdena ,i{r,åga. Enligt s.tyre·ls•ens mening kan denna 

plan ick·e betraktas .innehära en •ur ekonomisk synpu111kt obe

hör.igen ,J,ångt dri·ven begränsni111g av expl·oaberi;ng rutan må,ste 

sn:ar.arc anSies ang'iva den yttersta ·grän s, inom viH\Jen exploa

teringen skälig.en får bedrivas. net tillämpade a-priset å 0111· 

råel ena anser sig styrdsen kunna godtaga. 

Genom ·exploatering av stationsområdena i enlighet m ed 

arkitekt Ahlbergs pl.an, alt. II, hava utredni·ngsmännen beräk

nat, .a l t s ta>d·en sku1J.I e ,e-r· hålla en nett01behMl111ing av 'O'l111kring 

25 mrillioner kronor, Y·ar.för ·sålunda av det totaoJa . värdet om

kring 5 milEoner .Ju·onor •skuUe .be1löpa på den ut.anför varvet 

belägna delen acv Ske'P'psholmen. Detta s·enar~ belopp måste 

styr.erls·en ·betrakta såsom ganska ,lågt; det framhåJ.Jes dock, at t 

det toride bliva cnforderligt att begräns.a 'exploateringen utörv.er 

Vad so'm angivits i arki•teldens ovannämnda förslag. Ka·stell-
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holmen bör helst ·Jämnas obebyggd, och vid Galärvarvets be

byggande bör lämnas mera parknHLl'k öppen .än vad i arkit ekt 

Ahhnarks f·ör.s,Jag förutsatts. Den del av tköpeskill'ingen., so m 

a·vsåge park•område å Skeppsho,lmen samt därstädes befin L!iga 

h)rrggnader •m. m. skulle därigenom proportionsJVi•s ökas . 

Styrds·en ;berör äv.en frågan om uppstäJ,Jande av 1kra.'\· på 

garantier 1för att ·exploater.ing,en ve.rldigen s'kahl genomföras 

med beaktande av de synpunkter, so1111 ,f.ör kronan va·ri l le

dande vid 'är·endets avgörande. Ett ·sådant fö,rfarand·e fi n ne r 

styrelsen ·emellerNd icke påkal'lat och svår.Joigen genomförb ar t, 

då på utr·ednin:gen.s nmnarande ståndpunkt ifrågan om en de

·finitilv stadsplan .för områdena ifråga icke torde kunna u pp

tagas ti,l,l a'vgörande. 

I ans,kJtn.ing bH vad sålunda b:l·ivit anfört tillstyrker bygg

nads,styrelsen ·att .f,J,ottstat!ioneons nu•vara nde områden m å llc 

övedåta·s tiH Stocldwlms sta'd \för den i det framlagda .fö.r sl a

get tiJ,[ avtal ·angivna iköpeskiHingen. Sty.relsen anser sig emel

l·erLid icke böra 'Undedåta att ,fmmihMla, att en exploater ing 

genom Slackholms stad av ifrågavarande om'rå:den kan tänkas 

komma .att ogynns.amt inver'ka på blivande .föTsäljningen aY 

tomter •å LadugåricLsgärde. '\1arför det också kunde tän;ka s för 

staten .ekonomiskt m era 1förde.lakti.gt att 1åta a·nstå med ,fö r

säljningen av stations·områd,ena i a'vva1ktan på genomförande t 

av exploateringen av Ladugå.rodsgärde, sa:ml att hnansiera flot t

sta·t·ions.för.flyttningen med de medel, sollll in1flyta gen om sis t

nämnda ·exploaler.ing. - Vad ,s·lutJ.igen angår utr.edningens ' 'i r

de ring av det t:iH förvärv avs1edda mankområdet å Skärsät r:J

Mölna, anses det därvi·d .beräknade pris·et såsom rimligt. 

Helt rller delvis avstyrkande. 

Marin för - Marinförvaltningens yttrande J1ar huvudsakligen inrilda ts 

valtningen på en grans'kning av behovet och l·ämpligh:eten av örlo.gs,stat i o-

(med från t•·· fl t · f" o l d t l d l · l f'" · 
SBS, ves nens ' or · y tmng · ran 1uvu s ·acen •samt · e e \.Ono.miS' \.a ,)J -

och ess in - ut sättningarna därför. Ämbetsverket har från .stationsbef: il
fordr ade 

y ttrand en ). 

- 265-

]Javaren i St:oc,kholm, varvsche·fen i Slackholm och cheifcn {ör 

sjökrigsskoJan infordrat 'sär·s'kild a yttrand en. 

~~·Ied avs1eende på av utredningen givna »aLlmänna syn

jJ'll'Jl'kt er och förutosättnin.gar », JVar,i utroedningen !Uttalat, »atl 

övervågande s'kä•l tala för en utHyttning av örlogsstat ionen 

från Stcckhohn », åberopar maninförva-ltningen s•tationsbef.äl

]lavarens ut·låtande, vari bl. a. säge·s: »IDet ,synes mig ioke vara 

något statsintress,e, att floHans station i Stockholm flyttas från 

s.in n ,uvarande pl a ts ». __:__ Stationshefä,lhavat'en har heller icke 

,fu nnit anledn ing frångå sin tidigare uppfattning i denna fr å

ga, 'varom yttrande år 1928 avgaYS ti.U ämbe tsv·erket, och vari 

då anfördes, a tt därest varvet utbyggeles enli.gt tilltänkt plan 

cch om kas·ernfrågan bleve ti.llfredsst<äll,lande löst, station och 

yarv lord·c 'komma - und er mobilisening •och i knigstid tiE

sammans med de privata varven i Stock'holm - att fylla. sin 

uppgift. Nå,gon önskandler anledJTi·ng .från .flottans sida. att 

.flytta stahanen från stockhalm ansågs så·lund a icke .föreligga, 

men vä·l an{öi·de s tationsbefälhavaren sa'mtidigt, att om någon 

sku·lle vilja tfÖI'V'ärva stat.i·onens •område, •ett dylikt m.e.cJ.g,ivande 

bor1de lämnas ·endast om köparen .förbu n de sig b e tala ko.stna

den för 'Uppförandet av elen nya ·stationen ooh flyttn.ingen till 

avsedd p.lats. 

I sitt ti,ll mar i nfönaltningen av,g.ivna yttrande anför vaDvs

chef en, att, med hänsyn till vi•ssa lokala och organisator.i~ka 

olägen'hcter hos det nuvarande varvet, .ett utby te .av detta mo t 

'ett nybygg~ och beträfl'ande utrymme :och ändamMsenlighet 

IT!I'lilt tiHfredsst.ä ll ande val"'v vore •önskvärt. På vissa anförda 

skä·l ans•er emeUertid varvschefen icke det av utredningen för

ordade Skärsätra- MölnaförsoJa.g.et ,fylla målbet i b erörda hän

seend en. Därest de delta ·förslag vidlådande bristerna elimi

neras tiJ,lslyd{cr ldock varvschefen, att stati·on och varv för

flytt as f t ån huvuclsltaden. 

Chefen ,för sjökrigsskolan har till 'mai\införva.ll:n·in,gen an

ifört ön·skvärdihcbcn .av, att 1 e tt avta1 m ed Slackholms stad 

inrymm es bestämmelse om .att •luonan, dä r est {ör sj.ökacl etter

ILas inl<as ern ering så sku.l le anses lämp ligt , m å på egen he-
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kostnad utföra förändring ·och ombyggnad av västra länga n 

i Långa Rad en. 

Marinförvaltningen anser anläggandel av en hc'lt n y ör

logsstation i första hand innebära .fördelen av att er:hålrla i or

ganisatoris•kt och hygieniskt avs•eer1de fullt moderna a nord

ningar, samt - y,aJd yanet heträtfar - att få eldsamm a ord

nat J11'era m·odernt och med ·större möjLi.g,heter •ti>I.l Tat ion 0 ' l 

drH't. I hu:v·udsaldig överensstämmelse m •ed utredningen :ln

ser marinförvailtn'ingcn, att <Starka sl,;.al tala för en ubflyt t ni ng 

av ör:logsstaHonen från Stocl<holm. men att de ekonom iska 

ynpunkt•erna böra vara utslagsgivande. Utredningen had e an

fört, att föruts,ättningarna för örlogsstatione ns ut•flyttnin g Yo re 

1för handen, därest de ej oväscnNi.ga belopp, som måst e ned

l:äggas å den nuvarande stationen för att försätta den smm a 

i •ett god laghart s 'k:ic1k, om den skulle behållas å sin nu Ya rand e 

plats·, vore t>i!.lräcldiga, om de, tillsammans med vad f ör de t 

nuvarande ·Områd et st·ode .att eThåHa, utgjorde en summa til l

räc:ldig att i stort s•ett bekosta nyanläggningen. Till d enn a 

uppfattning har marinföf!vaHningen ånslutit :sig, om m ed de 

nedlag·da he•loppen för station•ens ,försättande i godtagbar t 

sk~ck avses nettoutgiJfterna härför. Sagda nettoutgift h ar av 

utrednin.gen her,äknats t.ill i runt tal 8 miHioner kronor, Yilke t 

:bel opp •emellertid av i marin.f.örvaHnimgens yttrande anförd a 

s•kä,J ans·es 'kunna mins'kas med 2 111'iU!on•er kronor till i r u nt 

tal 6 :1111illioner kronor. 

BeträiTande värderingen av ör~logsstationens nuYaranrlc 

område jämte tidigare av Krona·n >förv·ä,rvadc O'l'nråden i Dj ur

gårdsstaden oc'h ·å Beckho.Jmen, synes i till äm:bets·verket in

komna yttranden enighet råda om, att utredningen av s e v~ir t 

undervärderat vissa områden. För egen räkning .ans·cr sig 

mar,in.förvaltn.ingen intet väs•entligt hava att erinra• emot u t

redningens värdering av ör.J.o.gsstation•ens .områden - kyr,ko

gården och Skeppsh.olmen utom van·et dock icke inräknade. 

Värd et av dessa sistnämnda .områden, :;;,ärs:ki.Jt Skeppsh olnH'!1 

utom varvet synes av utr·ed ningen v·a•ra .aH t för ·Mg t he räk n~t t. 

:Med tutgångS]J'lmkt från av utredningeil fö rcs,Jagen tota l för -
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säljning.ssumma av 30 mi·llioner 'kronor samt från utredn.ing

ens ·värdesä>ttning .av övriga områden till 28.274,000 kronor, 

f.i:nner ·ämbetsYerket att utredningen för hela Skeppshohns

oiJ11l"å·det utom Yarvet samt .för dockor, kaj er m m. beräknat 

endast l, 726,000 •kronor och yttrar i berört hänseende hl. a. 

»S·åsom en jämförelsepunkt vid bedömandet av Skeppslwlms

o n råldet•s värde kan tjäna det p.reliminåra .avtal, vi;lket d en 27 

.apr.il 1917 ·avs•löts m el'lan 1917 års flotts.tati·ons.kommitte och 

·delegerade för Stockho,lms stad, enligt vilket Stockhohns s tad 

·s•ku;lle betala 4,000,00>0 'kronor för Kastellholmen och e n 

strandremsa å .Skeppsho1mens väs l ra ·och södTa sh· and m e d 

tii]]hörancJ.e vattenrätt. D-et må därvåd erinras, att utredningen 

nu angi:v;cr värdc·t av enbart Kast•eHihohnen, som ut.gör en ' 'ä

sent.lig del av nämnda .område, i e n'li.ghet med arkitekt Ahl

·bergs ·och Djurgårds,kommissionens 'berätkningar till c :a 

750,000 a 1,350.000 kronor». Marinf·ö·r-vaH·ningen erinrar vi

iiare ·o~n ·att bland andra v.ärderingsolbje•kt, som ingå i det ovan

nämnda beloppet 1,72·6,000 kronor, ingå .fyra torrdockor, av 

vilka enbart Gustaf V:s 'docka 1l,;.o,st.at omkring 2.,85·0,000 •kro

nor . - Ämbetsverket ,fortsätter: » Utr·edningens värder:i•ng av· 

SkeJ)pshohnen "utom varvs•området .för ·OSÖ1kt trunken på, att d et 

för kronan vor'e fördelaktigast att endast avträda den övriga 

delen av ö:rJ,ogsstat.ionens •område, värderad ti'll 28,274.000 kro

nor, oc'h behålla Sll<'epps:holmen utom varvet, dit marinens cem

tra.la myndi~heter kunna förläggas. På så sätt skui·le Jakal

fr ågan för ·marinens oentrala myndigheter säker'ligen kunna 

ordnas p å dl m·era ek•onomis:kt ,säH ån vad nu är .fallet. » 

B eträffande läget av en ny örlogsstation .ansl•uter s.ig m a

rinförva:Hningcn i allt väsen:Higt t1i.Jil utredningens synplllnkter 

och anser s:rlunda i likhet m ed utredn~ngen, att 'Under nuva

rande förhå'll.anden och Jöruts.ättningar e ndast en plats å 

Lidingö bör 1komma Mråga för en ny ö•rlogsstati.on. 

Såsom ·inledn:ing tuH sin gran~kning av utredningens fyra 

·o·lika förslag ti,][ ·öri'ogsstationens. ut~lyHning till Lidin.gön gör 

lllarinförvaltning.cn följande aHmänna erim·ingar, vilka gäll a 

samlll,i.ga för.slagen: 
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B eträffande stationen våvisas, att .utredningen icl<'e upp
tagit församlingsfrågan li.ll behaniClhng. I likhet m ed amira li
tetspastorn anser marin{örvaltningen , att denna fråga bö r gö
ras hH föremål för .utredning. - Ä'mbetsver,ket ans·er vidare 
att avloppshågan icke til'lräckli,gt tbeaktab, J3l,and övriga dä r~ 
med sammanhängande åtgärder måste avloppsvattnet på läm p
li g t srätt renas innan det släppes ut i sjön, 

Vad varvet beh·äfl'ar anmärl<'er varvschefen i siH till lll a
rimförvaHningen ing,ivna yttra111de, aH dockningsmöj1ligh eterna 
äro ot>iHfreds·st·ä~Uande. En ytterligar·e prövning av d etta sp0rs
måll anser å ven marinförva.Jtnilllgen v,a,ra erforder.Jig. 

Ä'mbets·veTik>el anmärker å utredningens mindre ingående 
behandling av brandviäsendet och anser v.ida•re. att SJor e ~er

vens kas,ern icke tillgodosetts i avseende å utrymme och t id s
en/liga anordningar. 

Ehur.u någon i'ngående deta~lj gTrunskning av kostnaderna 
•icke kunnat medhinnas, synes det ·likväl marinförvaltnin grn, 
att d essa i sin helhet betra·ld,a:de äro för ,lågt beräknade. Den 
deta,ljgranskning., .som den till buds stående tiden il:nedgiYi l, 
har ägnats Skärsätra-Mö,lnaf'Örs.Iag>et, vilkd för~lag >ämbetsver
k et i likhet med utredningen av ;flera sk.ä l anser va,ra att före
draga framför övriga försbg . 

Sticklinge- och EZ.viks{örsl'a.gen b liva av marin:förvalt ning
ern icke unerkast1ade någon närmare granskning. De m ed 
dessa försilag förbun dna längTe sjöförbindelserna med huvud
sladen smnt de s'törre 'lwstnaderna 'anses pedan vara tiHrä ck
hgt vägande sfkå,[ för avstyr,kan. Beträffande Sticklingefiir
S'la,get å:beT·opar 'ämbetsverket äv en s·itt i januari 1929 gem en
sam t med GMS avlåtna underdåniga mblätande öv,er erbj u dande 
O'm Uipp.Jåteise av mark å ifTågavJa>rande plats. 

rS,kärsätra-'M6lnaförs:taget har, som ovan nämnts, av ma
rinförvalbningen ägnats 'en m era ingående granskning, och äm 
betsrverket !a>nföT rörande statiol1'en, att området m ·eHan Stu re
vä,g,cn och }ärnväg,en hör 'inkövas 'samtidigt m'ed övrig auark 
för att clärigenon1 säkerstäTia eventueUt kom!lnande .utv id g
ningSJbehov för stationen. De förut påtalade ,bristerna i <J\' -
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seende å av_lopp anses i särski,]t hög .grad vara för handen just 
j d'e tta .förslag. Varvet anses hava erhå/Hit för ringa kaj l,ängd 
och vattendjupen äro flerstädes otiJ;lräcld:iga. Byggnaderna 
för m ateri.:ilförråd, virkess,kjul m. H. anses för smått hUt.agna. 
Spår systemet anses olämpligt, enär 'a/Htför .st·ora 1]u tningar före
k01lNna. Ändring häri samt 'ubfö·mndet m r vissa nödvändiga 
s~ha:Jdni ngsarbeten komma .att :1nedföra ökade kostnader. Var-

. vet ;ligger inklämt m ellan ber,g, j>ärnvägen och stabonsområdet 
och sakn>ar därigenom va:rje möjJighet tiU utvidgning. För 
den skuH böra de å sbationsonu;ådet nännast varvet .J.i,ggande 
byggna der na fUyttas västvart. viH<'et hU föijd av t~errän,gen s 

beskafl' enhet medför ökade 'kostnader. 
RöTande ko~1tnadsberäknin.garna åber.opar marinförvalt

nringen delar av chefens för byggnadsdepartementet tiH varvs
chefen avgi,vna yttrande. Häri ·erinras bl. a. emot de benäk
nade kostnaderna för muddring och grusfyHning, schaktnings
aTbeten m . m. Kos,tnaderna Jör fyllning till rpirar 'har ej 1mn
nat bedömas, enär ·borrni ngar ·saknas vid dessa. Samme chef 
;har vidare anfört, aU l<'ostnaden för dockan iC'l<'e rkan fackmäs
sägt bed ömas utan ytterligar.e undersökning på pa,atsen och att 
Ö'kat vaUendj,up utanföT s,lipen !kommer att medföra ök1ad 
muddringskosbnad. Ohefen ~f~ör byg,gnadsdepartementet har 
ingående granskat fråga n om avlopps,Jedningar m. m. och an
för, ·att 1k ostnaden härför blir så 1avsevärd, att den icl-.e kan 
·ingå i någon 'klumpsumma, utan ibör underkasta·s särski1ld ut
redning och infogas såsmn en sär,s'kild punkt i f·örsl ~a,get. 

Maninförva.Hningen bedömer, att kostnaderna för virl-.es
skjul , m eta'lllgj uteri , värmecentral :med tOTkrum, målarev.er!k
stad med .f.ärgförråd, arbetsmaskiner {ör ingenjördepaTtcmen
tet, 1luftkompr essm·anläggning. brandmateriel och sj öres,e.rcv
kasern äro för 'lågt uppt.a,gna. För o,förutsedda utgifter har 
Utred ningen >beräknat 7 % % av anläggning,skostnaderna, v il
ket :av ämbetsverket anses böra ökas hll l O %. MarinförvaH
ning·en h er,ä'knar att den totala !kostnads·ö'kningen sanno~~ikt 
illppgår till {lera miHioner kronor. 

Beträffande Gåslwga-J{äppalai{örslaget an f,ör ämbetsverket 
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intet väs·entligt utöver de tidigar·e >anförda allmänna eri nring. 

.arna. Sådana .I ramstämas ·dock 111ot de alltför stora valle n. 

djupen utanför såväl stat·ion S·om varv, liksom även statione ns 

och v>arv·ets för ·v.issa vindar os1kyddade läge, mediförande olä. 

genhet•er för den ·flytande materieclen. 
Vid en jämförelse mellan Skärsätra-Mölnaförslaget och 

Gåshaoa-Käppa:laförs,fag et påvisar ämbetsverket den fiirs t

näimnda iplats·ens ,fördclm· g.enom dess närmare belägenhet, så

vä'l I~and- som sjövägen, till huvudstad en, det mindre va l!en

d}up·et på redden, .som .gör denna synnerligen 'lämpli,g, samt 

örJogsstahonen s för vind, sjö och ·insyn mera skyddade liige. 

Skärsätra-Mönaförs•laget, :omar.bebat med iakttagande av gjor

da ·erinr ingar torde, tortsätter mar·in:förvaltningen. 'kunna giva 

en i ·stort sett tiHfredssbäUande 'lösning av örlogsstationsfråga n. 

'Gåshaga-Käppa,Ja.fö.rs,lagets främst a fördelar ligga enligt 

ämbetsved"ets mening i vaTvets lhi1ngre sjöfTont, i område ts 

bättre avgränsnin g på ~la•ndsidan samt de större utv.idgn~ngs 

m ·öj'li gll eter.na. 
Marin.förva'ltningen ansh1ter sig till utredningens föror

d'ande av Skärs·ätra-Mö.lnafö·rsJaget men anser att förs laget 

-ici;;ce är genomförbart inom den 1av utredningen beräk nade 

ko.stnaden ·Och att en revidering av utredningens försl ag är 

o.f.råm'lwmlrrg. 
Betr-äffan de förslaget till avtal m ed Stocklwlms stad a·n

gående försäljnino av örlogsstationens nuvarande område på
visar marinförvaltningen, att den {öresl,agna köpeskillingen av 

30 million·er kr01nor måste 'ans,es för >låg, .saiU't att såväl! ..;l a

t.ionshe.fä.lhavaren som varvschefen ·i Stoc'khohn avstyrkt ett 

godkännande av sagda förslag. Ämhetsverket anser d el vi

dar·e anmärkningsv·ärt, att avta.lct .i·Cl-.e inrpnt några besl inn

lne'ls·er, som sä'k.erställa Öll1Sik,emå:let att förhindra fram ltda 

.olämpiH,g ·exploatering >av Skepps- och Kastellholmarna ehuru 

j ust .detta förhåUande för utJ·edningen mo.tiverat den Jåg.a yär

dePingen av området. Vidar·e ans·es vissa jämkningar i avta

let höra vidtag,as i häns1ee:nde till kronans .r·ätt t.rH förhyr ande 

eU.er övertagande av vissa byggnader med mark å det öyer-
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]åtna området, varvid särski1lt mnnämn·es frågan om sjöka

detternas inkasernering . 
Med åber.orpande av vad i det .för·ogå•ende anförts hemsbäJl

Jer marinförva ltningen: 
»aH nya .förhandlingar m ·ed Stocl<'holms stad omedelbar t 

upptagas för vinnande av för Kronan antagbara v,i.lllwr fö,r 

övedåte ls·e •av Kronan nu ticllhöriga områden inom örlogssta
tionen, D jurgårds s ta.den och Beckholmen ; 

att, där·est sådana förhandlingar •an~es 1kunna !leda tiH 

åsyftat resu.Uat, ·det av utredningen förordade fö-rslUJg.et Skär

slätra-Mö1n.a underkaS'tas ·en över>arbetning med an:led.n'in,g av 

de mot •förs,lag•et i dess nu föreligg.ande skick gjorda erinring

arna, varvid kostnadsberäkningarna .mer ingå•ende ·revidera>s 

och kontro!Heras ; 
att, därest efter förnyade ,förhandlin,gar med Stookholms 

.stad ·en jämförds·e mellan de enligt ·ovan öv•erarbetade och med 

avs.eende å ·kostnaderna reviderade Skärsätra-Mä>lnaförslaget 

samt det i det föregående av 1uarinförva1tningen framlagda 

försla>get tilil örlogsstationens ordnande å nuvarande plats gi

v·er vid handen. att de ekonomiska föreutsättningarna för en ut

f1lyttning av ör.Logsstationen ti>U Skärsätra-Mölna förefinnas, 

propo~ition där.om av1åtes ti>ll Riksdag•en ; 
att, där·est ytterligare förhandlingar med Stookhollrrns stad 

anses eller visa s·ig icke kunna leda ti'll åsyftat .r.esultat, pro

pasit:i on måtte avlå:ta•s till i•nnevamncle års Riksdag om m ·oder

nis.ering av den nuvarande öriogs.staho.nen i huvudsat{!li,g över

-ensstämmelse 1ned det i det för.egående av lämhetsverket fram

lagda ·förslaget, samt aH tiH på·börjande av denna modei'.nis·e

ring måHe få använda•s tillgäng'l.iga medel av Stocld1<o~ms 

varvs \byggnadsf.ond. 
Där·est det ans·es lämQ)h.gt, att marinförvaltningen ve1'k

stäH.er den ovannämnda överarbetn:iil!gen och •lwstnaclsrevide

;rin.gen •beträffande Skärsätra-Mö.ln.aföTSlaget, :hemstäU.er äm
betsverket 

att er.forderliga medel!, :för,sl.ag·sv'is 8,000 kr·onor, måtte :för 

änd'a:mMet ställas tiH ämbetsv,erkets disposition. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 19 
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Stationsbe- Statim1sbefälhavaren i Stocldwlm anför i sitt tiU Försvars-
f~~~~~:l~ . i departementet avgivna yttrande, att det icke synes vara någo t 

stat·sint.resse, att örlogsstationen flyttas från sin nuvarande 
plats. Därest ikasernfrågan ble'\'le Iö·st på ett ti ll freds.stäUande 
sått. och under förutsättning aH varvet utbyg,gdes enligt elen 
b!Hänkta planen, torde stabon och varv- under m·obilis·ering 
och krig.shd 1ti.Usmnmans med de ·privata varven i Stock'hohn 
- vam tillräddiga för att fyil!Ia sin uppgift. Att frågan 0111 

·stationens förflyttande ånyo tagi.ts llip'P anser ;stationsbefälha
var,en få tiEskrivas stadens int:res~s·e av stationens nuvarande 
o:mrrådc. Sngde ibefälhavare erinrar om, att det jämvä·l fJ:am
hå!Uits, att stahonens nuvarande !läge skU'l1le utgöra en fara 
för StoekJholm·s stad vid anfall från luften. För 1atrt emeHm·lid 
s1äkerst äHa huvudstaden för denna fa~ra anser st·ationshefäl
havaren, att stationen s•ku[ile behöva flyttas avsev~ärt ~ängre u t 
i .skärgåtfden än til'l Lidingö. För övrigt påvisas Lidingöbron 
såsom ett begärli,gt mål fö.r luftanf~aH. 

.Därest staden önskar .kom11na .i ibes<i.Uning av stahonens 
nuvarande område bör ddta 'Jnedghnas endast under förutsätt
ning, att .staden .förbinder sig aH beta1la hela kostnaden för 
uppfö,randet av den nya .stationen samt kostnaden för f1lytt

ningen. 
Den av utredningen verks1täl!lda markvärderinge~1 anses 

av ·.stat.ionshefälTI:avaren utgöra underpris och d.et synes honom 
dessutom onödi1gt aU avyttra 117 ,00•0 kvm. å Skeppsho1men 
utan fuH ersättning för tomt1området och utan fuH garanti, 
att detta område ej .i framtiden bebygges. Här påvisa~s vidare 
det ansenliga värde, som Iigg.er i ·en del :å detta område !Je
finNiga byggnader, s·ådana s:om t. ex. kyrkan, S•kepps'holms
br·on etc. Det förefaHer stationsbefäHuva:J·en desto angeläg
nare att nuvar,ande .områdena ·icke .r,ea:Jis,era1s tiH underpris, 
som det synes kunna hefa<ras, att en ny flottstati·on ej skulle 
kunna uppföras till det av rutredningen beräknade pri set. 
Bleve st>a:tsv,er'l"et ·så'Lunda nödgat he1slrida de öv~erskjutanue 
l\lostnaderna. ·skuLle detta kanske komma >att ske på bekostnnd 
av den ,f.lytande materielen. 
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stationsbefälhavaren avstyrk-er försäljningen av de nu
varande områdena och stationens förflyttning till Lidingö på 
de av utredningen föresla,gna villkoren. 

Vad heträlTar platsen f·ör en eventueH ö·rlogsstation å Li
d'ingö förordas Sli<ärsätra-Mölna under vissa förutsättninga~r. 
BL ·a. anses erforderligt al't ~särskilda medel redan fdn början 
aV·SeS fö.r inikÖp av Området mellan Sturevägen och järnvägen. 
Vissa olägenheter påtalas med avseende på de beräknade 
tj ,ä~nsteb0istäd1e!l·na varjämte ·erinras,, att i förslaget saknas varje 
antydan angående den mycket v~iktiga frågan om av~loppens 
ordnande. 

Därest egen .flottans församling ej sku.r.Ie ,Jwma11ia till 
stånd å Lidingö, anser stationsheflälhav.aren i likhet med kyr

~J~o'herden i Sl{lep'Ps'holms :för;s:amling, att noggrann utredning 
bör 1göras, hur det :skalll förfaras med ISkepps,holmens försam
lings fonder, inv,entarier, vården av Ga~lärvarvskyrko:gå·rden 

och ·enskilda gravar därstädes . 
En grundligare utredning och mera detalj er ad kostnads

·henä,lming av ·förslaget Skärsätra-<Mölna anses erf:orderlig samt 
att nya underhandtingar uppta·g:as med StockllwLms stad. Kan 
förde'lakblgrure vi!Hkor därvid ic~ke vinnas ~anses J'.i>ktigare att 
stationen be1hålles å nuvarande pl:ats; detta skru<l<le medfö.ra 
ett underlättande av administrationen av utbildn'ings.arbetet 
därigenom, att intim kontakt 1kan hMlas 1ned de m·Mina· organ, 
som ibefinna .sig i huvudst~aden. Även för personalen innebä~· 

detta enligt stationsbefä;lhavareus mening fö:rde1ar såvä~I ur 
IniHt1är som ur allmän .samhäUel,ig synpunkt. Denna uppfatt
ning delas också av utredningen. 

I utredningens uttalande, att det är en påtaglig oläg·enhet, 
att ·en så ,stor militär och industrieN anLäggning, som den 
-varom här är fråga, är belägen i h:uvuds'la.dens centrum. kan 
stationsbefälhavaren ici{Ie instämma. Utredningen har icke 
angivit vari dess,a olägenheter slmHe bestå. Stationsbefälha
va:ren kan ur miE,tär synpunkt ej finna några andra sådana 
olägenheter ~än de, som !kunna lhäl'J'öra från a:tt aU.mäniheten 
tHI'åtes ~att under vissa tider uprpehå>lla s.ig på holmaTna. 



- 274-

SlmHe detta medgivande missbr·ukas, kunna lämpliga m otåt. 
gärder vidtagas. Ur .rekryt,erings.synpunkt anses en utfiytt. 
ning säkerligen mindre fördelaktig, och vad heträfl'ar den in
dustriella anläggningen påvisas aU drenna är väl avski•ld f.rån 

staden och flankerad av Stockholms ström. 

Varvschefen Varvschefen erinrar mn att del från Jn:arin ·sida, såsou11 
i Stockhol~ tidigare vid upprepade tiHfäUen .fr.amh:Mlits, alltjämt icke före-
(yt t rande till . . " . 

SBS). finnes något 'behov utav att stahanen flyttas f,ran sm n uva-
rande plats. Den av mar.införvaltnin·gen föreslagna moderni
seringen av station och va'rv skuHe, på föres:laget ,sätt tförbätt
.rat, .f.uHt tiH.fredsstäHande fylla irimliga anspråk på utrymme 
och .ändaanåJlsenLighet. Utredningen hade franrhåHit att, även 
om marinförv:altningens förslag genomfördes, :en del beaktans
värda olägenheter .skul>l·e komrrna att :kvaTstå dels på grund av 
va.rvets belägenhet i stort, dels på grund av des-sibrist på j ärn
vägsförbindelse, dels ock på grund av svårighet fö,r arbetarna 
att välja hostad 'i arbetsplat·sens närhet. De tvenne s enare 
·ors·alkerna anser varvschef·en v·äga mycket lätt i hänseende till 
att frånvaron av järnväg icke har så stor betydelse ri dessa 
Iasthila.rnta•s •tidevarv och till att arhetarebostadsförhå:Handena 
på ,grund av den goda ,förbindelsen med S:lussen !knappast kan 
använda:s s·om argument för varvets :flyttning till Lidingön. 
Det första av sakkunnigas skäl tiEmätes där·emot av varvs
clheen s•tor betyde,lse. De lokaJ.a förlhMlandena å såvä:l det n u
varande som å det enligt marin.förvaHning.ens ,fö•rsJag (alt. I) 
ändrade varvet medgiva ej den rationahsering av varvsdr.ift en. 
som vid anläggandel av ett :helt nytt varv horde efters'irävas . 
v .arvsche•fen anser på grund därav ·ett ubbyte av de•t nuvarande 
ö.rll,ogsvarvet mot ett nyhyg:gt .och beträffande utryn1itUJe och 
åndamå!ls·enlighet fullt tiUfredsställande varv vara önskvärt 
·och tillstyrker de sakkunnigas förslag, att Stockholms ärrdogs
station och varrv måtte förflyttas från huvudstaden. 

B~etråffande fö.rsä•ljningen av tflottans stations nuvarande 

område rsynes d et varvsc'hef.en att den över·enskomna köpe
slöllingen är ·alldeles för [åg. Det anföres att de s. k. K)"h•l-
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bergska t•omterna år 1922 värderades• till 177: - kr. / kvm. 
och att de av staten .inlöstes till ·ett pris av 123:- kr. / kvm. 
Då d e sakkunniga nu föreslå att ör•logsstation·cns nuvarande 

01nråde - utom kyrkogården .samt S:keppshohnen med un
dantag .för vm·v.et - skaH rsäljas tiH ett pris av 100:
Jo·./kvm., uppstår en skillnad jämfört med det förutnämnda 
priset av öve-r 6,5 milli.oner kronor, ·enär marl{>en ikåga torde 
få ans·es min st lika värdefull som de •s. k. Kyhl>bengSika tom
terna. Varvschden påvisar vidare, att de sakkunnigas föl'
sä<ljningspr.is för hela Skeppsholmso:nl'rådet utom varvet sl@Ue 
utgöras av endast c:a 1,700,000 ·kr., •ett helopp .som av sagde 
chef anses ·betydligt understiga områdets verkliga värde, även 
om ·endast skonsam ·eXJploatering av områdena ifråga avses äga 
rum. l C'ke heller delar varvschef,en de sakkunni,gas 1nening, 
att en snar uppgörelse med staden skaHanses vara av ytters.ta 
vi,kt. Varvets och än mer stationens modernisering är vi:sser
l·igen av stor betydelse, »men så stor br.ådska härmed f~ötl'•e

li.g.g·er dock .ictke, att man skulle viija avhända sig den nuva
rande stationens ytt-erst värdefuUa områden til:l ett pr,is, som 
de .sakkunniga sjärlva (utredningens försrlag. 'sid. 3,6) satt så
som underkant, sedan de först r·educ·erat tomt·pri·sd för den 
för explo:ater in'g avsedda :marken <till J:Jelydl:igt under vad kr·o
nan själv fått betala för .Jiknande mark och sedan mera silump
v·is t.agit tiH en ·obetydlig rsumma fö,r det övriga området». 

Emot sakkunnigas ,förSilag ang>ående Stoc'kholms va·rvs 
byggnadsfonds disponerande för an:Iäg,gniug av ny örlogssta
tion 'har varvschefen intet att ·erinra (utredningen har av 
sagda ;fond i sina kostnadsberäkningar upptagit 950,000 kro
nor). 

På ,grund av rden korta tid, som stått till förf,ogande för 
Yttrandets avgivande har varvschefen icke medhunnit gr.ansk
l1ing av andra ,för.s:la'g 'än Skärsätra-"Mö·lna, och kontrollen av 
de sakkunnigas beräkningar har av samma ·s•käl nödgats bliva 
'l11ycket rsummarisk. BeträtTande förs.Ja,get Skärs·ä tra-Nf.ö,Jna 
synes diet varvschef.en mycket sannolikt, att den ifrågasatta 
p.lat sen kan lämpa sig för anläggning av örlogsstation och varv. 
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Emellertid anses de sakkunnigas förs•lag i vissa delar Eda av 
så <betänkliga brister, att detsamma under inga förhåHanden 
'kan anses likvärdigt med mari•nfönraHningen•s aH. I. 

De huvud·sakli·ga olägenheter, som. i h1ä luseende till van·e ts 
a•llmänn.a ·an ordnande vidlåda det av utrednin·gen uppgjorda 

förs·J.aget, äro 
o tmräckliga dockningsmöjlighet·er, ol·ämpiligt kommu ni

kationssystem, ot ill räcklig kajlängd och -ot.i.l•l räddigt djup vid 

slipen . 
Stockholms varv -med dess stor.a antal små fartyg m asle 

förutom en docka för Sverige-fartyg disponera minst en docka 
av den nuvarande ga-lärvarvs-dockans •kapaci't<et. Flytdocka 
•bör, ej minst ifråga om k·ostnader .för underhåll, väljas e ndas t 

0111 -möj.lighet sa'lm as att åstadkomma en torrdocka. 
Utredning·ens förs lag UH spårs.ystem bör tiU st.ora d elar 

1rtdömas på grund av lutnin,gar. som under .inga förhållan de n 
kunna godtagas. En ·omläggning av spårsyst·emet !lwmmer a tt 
medföra •betydande scha'ktnin•gar utöver de av 'Sakkunni.ga för 
utsedda. Varvschefen gör vi·dar•e .för varvets rä'lming anspråk 
på minst 2·50 m. kaj av den kajlängd, :som ti:l>lmät~s ,för sta
•tionen (u t.om varvet).- Det för slipen upptagna dJupet aY 3 

m. hör 6kas till 4 m. 
Rörande kostnadsberäkninga.rna ins·krän'ker sig van·s

chefen till ett påpekande av de mera f,ramträdand.e faH, där 
d essa icke anses hålla streck Härav .beröras den förut p åta
•lade ökningen av dockningsmöjligheterna, spårsytsteme ts om
läggning samt ö·kningen av djupet vid slipen, allt medförande 
betydande och av de ·sakkunniga i cJk·e föruts·edda kostnader. 
P å cr rund av dessa erinringar anse s att ·en örlogsstation vid 
Skä·~sätra-M•ölna i enlighet med det av d e sakkunniga avgivna 
.förs.Ja,g.et sannol.ikt icke kan erhålllas för av dem beräkn.~cl 
kostnad >liksom ock att över huvud taget .ett .godtagbart for 
s]a.g t.ill •en örlogsstation därs.t-ädes säkerligen ej kan förverk
Ji.gas ·inom den av d e sakkunniga uppd·ragna kostnadsram en. 

Dc sakkunniga hade vid ar e vid utarbetandet av si tt fiir-
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slag till örlo·gsvarv vid Skärsäh·a~Mölna tydligen utgått ifrån, 
att o,rganisationen vid det nuvarande ö,rJ.ogsvarvet v·o.re bra 

50m den är, och att någon närmar-e utr.edning av denna fråga 
ej skulle tarva:s. Sammanförandel av va.rv.sche,f.ens och d e
pa·Dtementens kontor .j en .byggnad innebure givetvis ett steg 
i rätt Tiktning, men varvschefen •ans·er det fullständigt otänk
ba,d, att nu besluta byggandet arv dl nytt örlogsvarv utan att 
för·slt noggrannt utreda frågan huru ett sådant varv bör se rut. 
Miilitä·ra ·oc:h driftekonomiska förhålrranen stå vid •ett örlogs
varv i visst motsa.tsförhåHande bill varandra. En stark kon
centration av verks,täder och förrådsby,gg.n:ader ger den bästa 
{ki·Hsekonomien, men därig.enom ökas även riskerna vid ett 
Jufthombardement. Sakkunniga 'hav.a i .sitt försLag förordat 
en relativt s>tor sp,r.idnin g av verkst·äder etc. Denna fråga är 
em e.U ertid av så sto·r vidd. att elen ovim.korligen måste grnnd
Jigt utredas, innan man kan göra klart för si.g huru det bli
vande örlogsva:rv·e't ·ska.Jl komma att ·se ut. De loil~a·la förhål
landena hava å det nuvarande varvet •lagt 'hinder i väg·en fö·r 
mera vittgående rationa.Jiseringsåtgärder. Det silmiLle där·för 
vara ett s1tort miiss·g.repp, ·a1tt •organisator:iskt göra det nya ör
logsvarvet till •en mer ·eller mindre •trogen kopia av det nuva
rande. Vi3rvschefen lämnar även •en ·r·edogörds·e för uppkom
sten av nuva·rande ·mganisation ·Och f,ramJ.ägger vissa riktlinj.er 
för -en rationrulisering vid anläg,g.ande•t av ett nyH Vi3•rv. 

Såsom en samman.fa:ttning av varvschef.ens yttrande an
för·es 

att de t em el·lan sakkunnige och Stockholms stad upprä.t
tacle prelim:inäravtalet icke bör av stabsmakterna godlkännas ; 

a-tt nya .förhandlingar med Stockholms silad ·omedelhaTt 
böra upptagas i avsikt att uppnå •för staten anrtmgliga vilTkor 
för f.ör sä•ljning av örlogsstationens nuva•rande område; 

att frågan om örlogsvarvets anor·dnande och or.ganisation 
samt kostnaderna för örJ.og·sst•ahonens .f•lyttnil11g hör nännare 
Ub··edas ·av ·i frå•gan sakkunniga pers.on cr. Denna utr·edning 
hör göras på basis av den .preliminä1ra utredning beträffm1de 
Skärsä tra-Möl naförs·laget, som av de sal~kunniga framlagts 
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eller , om sagda förslag ·sku l.le visa sig olämpligt, på basi s av 

Gåshaga-Käppalaför~s,l aget. Det uppskov, som skul1e upp slå 

genom a t t försä,lj nings.fJ·ågan· ·i~ke nu I~öst·es, anser varvschefen 

icJke hehöva inverka på tiden .för den nya stationens ifä·r dig

ställande, då det ändock id<.e •torde vara möjlligt att utan n är

mare utr.edning besluta ,j ,frågan om anläggning av ny station 

och nytt varv. 

Amiralitets - KyrkOherclcn's i Skeppsholmens församling framhåll er al l 

~;:~~~ner~~~ utredningen visserEgen kke upptag:Lt församlingsfrågor ti l l 

i Skepps- behandling, men anser det dock tydligt fmmgå, att man fö ru t

~~:Jie;s /~~: satt wtt Skepps:holmens .församling S1kall upphöra efter a lt i 

randeg thl öv,er 300, år hava intimt varit anknuten till örlogss~tat.ionen . 
SBS). Huruvida en ny örlogsstation på Lidingön skall bHda egen för

smnling eliler icke, ·synes där·emot •ed ·så 1tydligt av utr·edningens 

ail·bete framgå, 1nen kyrkoherden understryker som sin be

stämda mening önskvärdheten av. att, därest •besltl!tet om en 

,fö!rflyttning :av ,stationen blir detirri·tivt, flottan bör av såväl 

prrukbiska som ideena ·skäl bi,lda egen ,f,örsamling. Det fram

hållles vidare att en så S'tor och markerad enihe1t som en ör

Iogsstation behöver sin egen församling>Sorganisation i och för 

prakti'sk 'OCh för S'tationsmyndigheterna tjänlig civilboMöring. 

Vidare er·inras att örlo.gsstati~onen har eget prästerSikap 

och klockar~e på nrdi·narie 'stat, aU den äger värdefulll kyrka, 

hostäMe m. m., .aMt t~Mgångar, som otvive~laiktigt skulle m ed

giva ~en ,god lösning av frågan om . .församlingens flybtand e. 

Härtill torde även kunna bidTaga en eventueH överenskom

m else angående disponerandet av d e betydande sjäilvständiga 

fond er, s·om ä,g.as av nuva11:ande församling,en. Här al1'för es 

även att den filantro,piska verksamhet, s.om forna tiders di sp o

sitioner möjliggör inom Hottans f,örsamling,, i sin mån kräver 

flottans egna församlings·organ. 
I s.itt fortsatta ytt>rande angr.i:pcr ·kyrkoherden särskilt ul~ 

r edningens ·ut:ta,J,ande om d et nuvarande sbati,onsområd ets 

byggnader, att de måste hetra·ktas ~som »i en ny ägares h and 

a v 'mindre värde» . Beträffande skeppsholmskyrkan b estrider 
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1,y,rko>herden hestämt riktigheten av utredningens ovannämnda 

uppf,attni ng. Byg,gnaden ifråga !]"ostade år 1842 110,000 Riksd. 

Bco. ?ch •torde numera otvivelaktrigt kunna bax~era,s if:iU det 

fyrduhb1a. 
Yttr.andet utmynnar i ett understrykande av m·eningcn, 

att den ifrågasatta stail:ionen på Lidingö bör vaJ·a knuten till 

egen församling samt att aHsidig •utredning bör verkställas 

angåend e möjhgheterna att på gynnsammruste säH lösa denna 

fr åga i samförstånd med Skeppsho!lmens församling i d ess 

egenskap av ägare ti]il ·betydande fonder och kyrkliga inventa

rier. Ubrednng påyrkas vidane angående uppförandet å d en 

nya s tat~onen av .kyrka och boställe Jned expedition för v.ärdet 

av nuvarande kyrka och bO'stäH:e, samt en undersökning av 

villl<oa för måner. som stå att vinna från Lidingö församlings 

s·ida, vilken förrsaml~ng lär ha vissa kyrkaplaner ifråga om 

södra Lidingön. Utredning påyr:kas sh1tligen angående tryg

@andet av de f.ör,J:}indelser, •s,om S•keppshohnens försmnlings 

kyr.koråd ingått ifråga ~om ·enskil!da gravplatsers f·ramtida vård 

och .om 'kyrkogårdens .pietetsfulla sköhe:l. 

KT·Onans fastighetskom.mi·s·s.ion anför :beträffande den av Kronans 

utredningsmännen framlagda historiken, att denna torde giva fastig.he~s-
kommission. 

vid handen, <aU tidigare från mili:tä:raJmyndig;heter och särskilda 

kommitteer el ler sakkunniga uttalats, att en fäTflyttning av 

fl.ott stati,onen föwrdacles endwst under förutsättning, att sba-

tionen fönl~ades ti'll områd·e å norra Djurgården. Mer och mer 

sadgade s·ig emellertid den åsikten, aH militära skä'l :iC'l<.,e •kunde 

anses på,fordra ~en förflyttning av stationen, utan att denna 

borde bibehållas å :i huvudsak de områden inom Stock!holms 

stad, vi:lka av ålder varit uppJ>åtna ~och sedermera ytterligare 

Uppl'åtits ti<ll flottans dispositi-on. Det tord e icke heller kunna 

förn ekas, alt ·sistherörda åsikter vunnit i styrka genom de av-

ba,J år 1917 och 1918 mellan kronan och Stockho:lms stad, vari-

g·enom å ena sidan staden tilläts förvärva de strandområden 

Vid Lilla Värtan, ~som förut Hrågasa'lts tör flottstationens för-

läggning. ooh å andra sidan kronan å ubbyle förvärvat från 
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stad·en den s. k. Djurgårds·sta.den jämte BeC'kholmen m. 111.. 

Sedermera hava yttel'hgare miUion·er utgivits ·för omr åden, 
vil,ka skuHe tillhöra ·området för fl.ottstationen, därest de n. 
samma hibehåHes inom 'huv,udstaden. 

f',astighetslwmmis.sionen erinrar även om strävandena att 
till f1lottans nuvarande stationsområde söka koncent•r era de 
sjömilitära myndi.gheter, vi>lka nu äro l•okaliserade utanför 

sbations·området. 
Såsom ett .belysande exempe1l för, att de sjömi.litära myn. 

digheterna alltmera stannat .fö<r den å<sikten, aH några mili
tära skä:l icke kunde 'an<ses påfordra stationens ·förflytt ning, 
anf,ör fastighetskommissionen delar m r marinförvaltningens 
och chef,ens för marins~ta.ben •gemeniSamma yttrande d en 11 ja
nuari 19'29 över A.-B. Herseruds •erbjudande av vissa områden 
å Lidingön .f,ör ·en bLivande d:llottstation. Enär sagda yttm nde 
fåT ·förutsättas va<ra av denna tidskrifts <läsekrets .känd, m å här 
endas•t anföras dess tyngdpunkt: »F·ör<f.Iyttning 1av station och 
vm·v ·är sålhmda numera ett staden St•ock:holms ~ntresse, och 

därför .bör oc'kså staden fra:mkOilllm·a med förslag till finans
plan ·för utflyttningens genomförande, uflan att sjöförsvare ts 
ans l,ag därav beröras». - I •samband 'härmed erinrar fastig
hetskommissionen om att mar.inf<örvaltniing.en ·samtidigt med 
nyssberörda yttrande tiU .J{.UJng<l. Maj :t inlämnat .förslag a ngå
ende Galärv.arvsområdets up;pordnande och om de därvid fr·am
la,gda tr·enne alternativen, f,ör v·Hka Tedogöre~se återfinnes i 

u tredningen1s hebänkande (sid. 20 ·och 21 ). Kostnaderna för 
de olika altern,a:tiven b eräknades. av Mar.införv•altniing·en tiLl 
6,325,000, 8.390,000 l'Oespe'ldiv·e 12,639,000 ilnonor. 

De synpunkter ifråga ·om Hottstationens bibehåHande 
inmn eM·er .förflyttning ,fr ån huvudstaden, vilka angåvos aY 
marinförvaltningen •OC'h chef·en för marinstaben i januari 1929, 
framhåHas jämväl i utlåtanden, >som avgåv·os över ·i ä·rendet yid 
19•29 års riksdag avgivna mohoner, och som ledde tm den n.u 
Yerkstä•llda utr.edningen. Fasti.ghetskommissionen ·er.inrar om. 
a tt Riksdagen i sin m ed anledning av berörda motioner aYlål
na skrive<ls·e framhållit, att någon förflyttning av flott statio-
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n icke vore nödvändig ur vare sig Tönsvarssynpunkt eller för 
n e 
varvs·driftens bedriyande på ett ändamMsenligt .och ekono-
Jni·s.Jd s·ätt, •ej h eller med ·hänsyn ti!ll risk för luftanfall mot 
]Juvu dst,aclen -el>ler · brandrisk f.ör v·issa närhelägna ku:ltur.el<la 

institutioner. Riksdagen ville emellertid icke motsä tta si.g en 
fö•rnyad utredning mn flottstationens förflyttning men b eto
nad e, att vid en dylik utredning SYJntes framför a llt höra un
dersökas de ekonomiska förutsättningarna oför ·en u:tfllyttning 
av .f]ottstationen oc:h hur.uv,ida Sboc:kholms stad vore villig att 
mot öYer:tag•ande av st·ationcDJs nuvarande o·mråd.en b estrida 
de med utfyttningen förenade kostnaderna. 

Vid sin .granskning ·av d e utav ·utr·edningen ,framlagda 

oli•ka förslag en hl!l .flotts.t.ationens ordnande dröJer f,as:tighets
kommissionen vid förslaget om stati:onens och varvets kvar
blivand e inom huvudstaden, och a nför, att u:tredning·en beträf
fand e denna del av ·fö,rslaget :hänf·ör1t sig - vad varvets ord
nande heträlTar - .enbart tiH det av marinf,örvaltningen ut,ar
betade. som alternativ I 'betecknade fönilageL NeUoutgiften 
för ö·r'logsstahonens bibehållande å nuvarm1de plabs 'hör där
vid b eräknats ti<ll å runt tal 8 m •i<Uioner kronor. Faslti.g:hets
kommi ssionen anmä1'ker på, att uredningen icke .framlagt för
slag 'beträtlande van·e ts ordnande enligt Inari·n·förvaltning·ens 
,bägge övriga alternativ, vilka bådla.dera och alternativ III i sär
sk<ilt hög grad bättre än alternativ I anses tillgodose såväl N or
diska mllseets intressen som önskemålet a.tt varvet k.oncentre
ra·s i möjligaste måtto i och för en ek.·onomisk dr<ift. Fö·r er
'hå:U.a•nd e av möjlighet 'att ful'lt r·ilktigt <kunna bedöma samtliga 
olika försl•ag har kr·onans f.astighetskmmnission <för d en skull 
fnnnit lämpligt att framlägga motsvarande 'ber:ä:kningar även 
bebräffande · alt·ernativen II och III ·och har därvid utgått från 
d·et värde å .frigjord mark av 100 kr ,/<kvm., varmed 1929 års 
litredning sj.älv räkn<at i •altern·a tiv r. vilket värde icke synes 
vara för högt tilltaget. De <sMunda verkstäUda utg,i<fts- och 
·inkomstposterna visa då för örlogs<stationens kvarbliva<nde i 

St·oC'khohn och m ed varvets ordnande ·enl·i·gt marinförv.altning
ens •a lternativ II och III en n ettoll'tgift av i runt tal 7,2.50,000 
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res,pe'ldive 4,900,000 kronor. Av dessa beräkningar och på 
grund av gjorda sammanståilningar ranser fastighet,skom lnis
sionen fr·amgå, att det av utredningen beräknade alternativet 
I .är det alternativ, som är ekonomiskt mest ofördelaktig t och 
smnticligt minst tillgodoser Nordiska museet·s intressen och 
·fordringarna på en ekonomisk koncentration av varvsdriflcn, 
ävensom att alternativet III är det ur nyss angivna synpun kter 
det mest födelaktiga. 

EnJigt utredningens föPslag skutle Kronan för sjökrigs
skolan och sjökartever·ket i framtidren förhyra och underhål·la 
de av dem nu disponerade l'okalerna, varjämte Kronan slw He 
för sjökrigsskolan av staden f,örhyra ytter.Jigare kasern II I. 
Fashghetslwmmissionen anser då vid en jämför·else mell an å 
ena sidan Stockholmsalternativen och å andra sidan Lidingö
a:lternativ·en . att dessa senare börrra belastas med ika,pitalYärdet 
av den hyra för berörda lokaler ,för sjökrigsrskolan och sj ö
karteverket, som Lidingöförsrlagen .föruts.ät:ta. Huru högt d etta 
värde borde ber.äknas är icke angivet, men kommissionen be
farar att det kan komma att rÖ·l"a .sig om högst betydande be
opp ·efter som 'storleken av de ifrågavarande utrymmena är av
sevärd. Kommirssionen påpekm· vidar·e att de av utredningen 
vid Lidingöalternativen såsom årskostnader betmktade ti tgirf
terna för vattenanskaffni'ng icke skulle komma att uppgå t ilrl 
så stora belopp, därest stationen kvarst,annar i Stocklwlm. 
Det erinms om naekdelen av Lidingöfönslagets broavgiftm· och 
kommissionen bdrarar även, att Lidingöalternativen skola 
komma att draga med sig merkostnader för församlings- och 
skolfll'ågor, 'Om vi·lka rfl·å,gor utredning·en enligt uttalande icke 
ansett sig böra göra några bertäkningar. Såsom merkostnader 
för Lidingöfö-nslagen rär]mrar kommissionen även den fö r lust, 
som !]ilronan åsamkas genom ratt ber,övas möjrligihet·en att y tter
ligrare för militärra och eventuellt även för civila myndigheters 
och ä·m:betsverks J.okalbehov utnyttja Skepps- och KasteJrlrhol
mens mark. 

Den ·ovan anförda kritiken !kan srammanfattas så, at t 
Stoekholm:sförslaget torde kunna (a:Hernativ III) nedbil·i ngns 
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till en nettokostnad av c: a 5 millioner kronor, varemot samt
]igra Lidingöalternativen rlära, i förihållande till de av utred
ningen angivna slutsiffro.rna, bö.ra höjas med fl.era !lni·lilioner 
,10.,0 nor för att man skaH få .fullt jämförbara s-luts·ifl'ror för 
stodzholmsarlternativen å ena, samt Lidingöalternativen å an
dra sidan. Även det .bil:ligaste Lidingöfö:rslarget torde därför 
i förhållande tilrl det billigaste Stockholmsarlternativet ställa 
sig .ungefär dubbeilt dyrare rför staten . Härtill komma de för
Jraster kronan vid Lidingöförslagen ·orsakas genom hortfaHande 
av nuvamnde möjlighet till Skcpps- och Kastellholmens ytter
]igane utnyttjande :för kronans egna ändamål. 

Redan av ·det anförda ansrer sig :kommissionen berättigad 
utbwla, att Lid.ingö.förs.Jagen, med dräJrvid befintrliga förutsätt
ningrar irfrågta om del vris finansiering genom det a:ned Stock
ho.lms stad ingångna preliminänuvtalet. stälrla sig .ekonomiskt 
avsevärt mycket sämre för kronan än Stockhohnsalternativre n . 

Härefter ingår kommissionen på en granskning av de i 
preliminäravtalet framlagda maDkvärder,irngarna m. m. Vid 
denna granskning har av kommissionen värdeobjekten upp
defats sållu:nda, att områdena å njllr.gårds,sidan jämte Beck
~wlmen behandlas sås·om en erlh·et och Skeppshohnen jämte 
Kastellholmen såsom en annan. Värdena å Djurgårds-s:tardens 
samtliga värdeobjekt s'lml:le ·cnli:gt arkitekt Ahlbergs atlternativ 
I (rlägi·e hus) utgöra 19,681;600 kronror uch enligt atlte:rnativ 
II 22,681,600 kronor. Fastighetskommissionen ihar i dessa 
summor inkh1derat översla:gsvis ren .tredjedel ( c :a 2,, 180,·000 
kr .) av det totala nettobelopp, va~rtiU utredningren värderat 
kajer, dockor, vattenrätt m. m. äv,en :inbegripet d en utom var
vet liggande delen av Skeppsholmen. 'En av fastirghetskommis
·sionen verkstäUd sammanstäEning av djurgårdskommissiro
illrens värderrin:g i vad avser Dj.UJrgårdtss'idan slutar på en suJm
llla av 18,489,000 lkr·onor. - För bedömandet av dessa värde
ringar rerinrrar kommissionen om att. däil··est man i .Jikhet med 
litredningen åsätter områdena if:råga dt :råmar.ksvärde av 100 
kr .. /kvm., rså skUJUe Djurgårdss·idan (·exktlusive kyrkogården ) 
Värderas till 20,435,000 kronor. Häil'tiH kommer av tUk:ed-
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ningen kalkylerade värden å dockor, ·byggnader, valtenr~itt 

etc., varigenom Djurgårdssidans slutvärde en1igt sådan J)er~i k
ning.sgrund skulle uppgå tiH ung-efär,ligen 22,000,000 kronor. 
Taxeringsvärdet utgör f. n. 16,031,000 kronor. Konlln is
sionen hänvisar vidare t·ill vissa specia!lvärderingar, so111 

tidigare v·erkställts vid flörhandli·ngar me:Han fastighets

kommissionen och Lundbergska :sterbhuset om förvär v av 
ster.bhusets fastigheter i Djurgårdsstaden. staelsingenj ören 
Påhlman an,såg sig därvid böra räkna med ett ddstadsv ärde 
a:v dcke mindre än 4,293 kronor pr el.dstad, varemol arki tekt 
Sjöqvist i byggnadsstyrelsen rä<lmade med ett ddsladsvärde 

vwr.ierande mellan 1,800 ti-Ll 3·,000 luonor, beroende på den 
ol.ika •ka·raktären av bostadshus. TiU jämförels.e erinrar kom
missionen, att a·rkitekt Ah<lberg ,utgått från eldstadsvärden lig
gande mellan 2.,000 tilll 2,300 kronor .och Djuil·.gårdskommissio
nen .från ett eldstadsvärde av aUenast 1,750 kronor. De t vill 
synas kommissi•onen som •om ingenjör P.å'hlmans värderings
normer äro alltfö:r höga och att djurgårdskommissionen u tgått 
från ett aUbför 1lågt eldstadsvärde. Fa,stighetskommissionen 
anser att de värden, varti·lil arkitekt Ahlberg 'kommit i sitt al
ternativ II, 1ig.ga inom fö:rsikhga gräns·er och äro grundade 
på skäliga e].d.stadsvärden. - Ä ven vid en .försiktig värdering 
av ifrågavarande ·områden <skulle man således komma up1) tiH 
ett be•J.oprp av c:a 23,000,000 kronor (enl. Ahlbergs aH. [l c: a 

22.700,000 kronou:). 
Vid .grans•kn'ing av ar'kitekt Ahl<bergs värderingar ä 

Skeppsholmen med J(astell'lwlmen anser kommi<ssionen att tiH 

de angivna beloppen enligt alternativ·en I och II bör läggas de 
resterande två tredjedelarna av det av utredningen beräknade 
totala nettovärdet för dockor, <kajer, hyggnader, varbtenrätt, 

rparker m. m., ·eLler 4,360,000 krono11·. <De bägge Jl'ämnda wlter
nativen :sluta då •på en sum1ua av 10,318,000 respektiYe 

11,932,000 kronor. ·Djurgårdskocmmissi·onen !haT värderat sam
ma områden till 18,096.00.0 kr·anor. Dessa vä.s.entliga skil lna

der i värderingen bero på, att arkitekt Ahlherg, i enlighet med 
utredningsmännens tiH honom givna direkt·iv, v.id värderingen 
av Skerppsholmen icke m edtagit mera än varvson1Jråclet ; <len 
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ärriga de.len av holmen borde .förbliva i ·ung·efär nuvarand e 
skiclc Vid den av djurgårds-kommissionen ver<k<stäHda värde
ringen ha11· ·det å Skerpps- och Rastellholmar.na t.illtänkta pa.rk-
0111rådet åsatts ett värde av 50 kr. / kvm. - tFas:bighel::skommiJS
si·on en anser sig .icke kunna •g:odtaga u'tl·edningens åsikt, att 

från värderingen i det .föreliggande faUet undantaga t. ex. herla 
skeppshoimen utom va.rvet, varfölr djurgårdskommissionens 
princip för värder,ingen synes rHdi;g och ol'rånlkomlig. Däre
mot anmärker .fashghetskommiss.ionen rpå det sätt, varpå djull·
dårds1wmmis·srionen utfo.nnat värderingen. Utgående från att 
" ' en väntad sta.dsplane1agstiftni,ng slmll komma att ,förpliktiga 
exploatören att inom område .för slutet byggnadssärtt utan ell·
sättning avs<tå från 40 % UJV 1hcJa exploateringsområdet t.Hl 
gator, parker och öppn•a plaif:ser, räknar fastigh>Ct.skommissio
nen m ed, att högst 40 % av Skeppsho.hnens och Kastellhol
mens totala a,r.ealer skall utan ·ersättning avstås tiH staden, 
men att vad därutöver u.trlä,gges tiJJ: rparker m. m. hör iö.sas 
mot viss ersättning. Med en sådan be11·äkningsgrund och med 
ett lösenpris av aUena·st 100 0\:.r. j kv,m. (jmf. A1hlbergs v.ärde
ring. som angiver ett pr·is för rpai1kmatrken av 100 a 200 
kr./ kvm. ) kommer kommissionen till dt totalvärde av 
20,945,000 kronOT; lägges härti<ll värdet för 'kaj er, vattenrätt 
etc. höj e s totalvärdet tilil c :a 23·,000,0.00 krono11·. TiU jämfö
rdse nämner kommissionen, att dt råmarksvärde av 100 

kr./ kvcrn. simU.e rgiva ett markvä.rdc å hela Skepps- och Ka
st.ellho~marna av 19,532.,000 kronor. L·äg.ges därtill värdet av 
kaj er, byggnader, v•altenrätt etc., så to,rde man även med den
na b eräkningsgrund komma bLI ebt värde •av c: a 23,000,000 
k,r·onor.- D e nuvarande taxeringsv·ärdena äro 23.150,000 •]()ro
nor.- F'.astighetslwmmissi.onen ans.er såilunda så:som skä·ligen 
\'isst, att .även med en mycl{!et .förs-i·ktig urprpskattning skepps
Och Kasilell<holmarnas värden iCJke kunna ·sättas lä.gre än till 
c:a 2:3,000,00.0 kronm:. 

Sammanlagt för Djm·gårdssidan .och Skeppsholmssidan 

kommer .så<hmda kommissionen vid ·en försiktig och ilåg värde

ting av el e objekt, som avses i preliminäravtalet, t.irll ett värde 
av nugefär 45,000,000 !kronor. 
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Det :erinras om, att 1929 års Riksdag i sin skrivelse i flo tt. 
stationsfrågan förutsatt, att samniga kostnader fö,r en even. 
tuell förJlyttning skuHe täckas genom de nuvarande om råde
nas försä,ljning. Kommissionen erinrar vidare om. att det bil
ligaste aHernativet för stationens, kvarblivande i Stockholn1 

torde kunna genomföras för en kostnad undersbigande 
5,000,000 kronor under det att även det billigaste av Lid ingö. 
alternativen tm·de komma att kost:a åtskiUigt mem än vad u t
redningen angivit, sålunda säl{Jerrligen mer än 40,000,000 

kronor. 
Även i hänseende hU Riksdagens anförda merring och tUt 

ko~tnUJderna för ~en utflyttad flottstation anser fastighetskom
mi6s,ionen, att en försäljning av de nuvacrande områdena ej 
rimligen bör kunna ,tänkas ,tiH ett \lägre pris än 40,, ~000,000 a 
45,000,000 kronor. 

Emot preliminäravtald riktar kommi,ssionen yttel"lig:are 
mnnär'kningar. Ga,rantier saknas såunda ,för dt ovilHwrligt 
sä'kerställande av den skonsamma exploatering, som u tgjort 
grunden ,för hela prissättningen. Av.La,lets bestämmelser om 
fö11·hyrande för l{!ronans ,räkning ~av vissa Jolmler å Skeppshol
men anse1s :icke tillfr,edsställande. Om dessa ,lol"aler beh övas 
för frmntiden böra de icke avyttras, utan undantagas från för-

sältj n ingen. 
Tiill S'lut anför 'lwmmissi~onen vissa principiella skäl emot 

en försäljning. Kronan skulle eljest avhända sig marktiH
gångar, tSIOln lmnna antagas ibliva aclltmerra värdefuilla. varefter 
de erhåltLna valutorna skulle placer<as b:uvudsaldigast i anliigg
ninga'r, vitlika nödvändigtvis successivt minska i värde. Även 
om staLi,onen anses böra .filyttas, an1s,er kommissionen, aU de 
föTnämsta och avgömnde skälen kvarstå mot en förs älj ning 
av de nuvar·ande omTådena, .skäl, som sammanhänga 111,ed 
orunderna för statens fasHghetspol1iti1k i Stockholm. Utred
b o b t o oT!l 
nin<~en hall' .för en födlyttning av st,ati·onen icke a er.opa nab 

b f" 
vägande militära skäl. Kommissionen ·saknar motiv~ering or 
utredningens uttalande rutt det vor:e 'en påtag~lig oläg.en'hei, ~tt 
en .så stor miU:tär och .industrieH ~anläggning som fl.ottstatio
n en vore bel-ägen i 'St:adens cen'til·u.m, och \kan för egen d el icke 
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fiJrn a, att belägenheten, dä~·.est å Djurgårdssidan avsedd om
,f,Jyttning äger rum, bör kunna giva anledning tilJ mera vä-
6ande invändningar. Fastighetslwmmi,ssionen anser det även 
:vårligen kunna påvisas att Skeppsholmen och Ka1stellhoilmen 
för närvarane behöva hUgodogöras ,för huvudstadens :ticLs·en
Jiga utv,eckling, fö11· så vitt därn:ued avses, att ;marken skuHe 
erfordra,s fö·r kommunalt ärrdamM 'eiHer för tillgodoseende av 
för efin tli:gt behov av tomtmark föi· enskild bebyggelse. TYärt
O<Ill h ar från kommunalt hMl tmed skärpa gjorts gällande. att 
det V'ore ett både 'kommunalt och :ruHmän·t intresse, att dessa 
'hohnar i stör,sta möjliga utsträckning bevarades mot varje 
sl::t:gs exploatedng. 

E f·ter u tfötrl!igare motivering av sitt princi-pielila ställnings
tVJgande ~emot avyttrandet av områdena i,fråga anför (kommis
sionen , att för tiEgodoseende av statsv.erk:ets behov av bygg
nadsmark, in,klusive r·es·ervat för fl'lamtida behov, 'man i:nmn 
de cenh·aJme delarna av •staden för .L!'amtiden faktiskt är hän
visad h uvudsaMig,en just till Ske,pps- 'och KasteHhoJmarna. 

Kronans fasrtighetskommists,ion ,förildarar slutligen, att d en 
ic:}{Je kan t<illstyrka utredningsmånnens för,sJag ti:ll :avta:l med 
Stock lwlms stad. 

Som inlednin gsvis omnämnts ha.r till Konung,en från A.-B. (AB L idingö-

L.d. .. t d . .. d . . 't k . l D t .. staden. 1 1ngos' a ·en 'l aren et IngiVI s s T·IVe s•e. enna u goll'es arv 
en j ämförande granskning meHan Stickling·eförs,lagd och 
Skär sätra-Mö,lnaförslaget. Med stöd av bol-agets verkstäMda 
särskitida gmnskning, som utfötrs med bikäde av hl. a . fram
lidne stationsingenjör Holmgren, anser ,sig boJaget kunna b e
träffande såväl ·elmnomis'ka son'1 andr-a synpunkter ställa 
Stick lingeföTS.laget vål i pari,tet med Skär.sätra-Mölnaförsla,get 
och framihålller i ett fl ertal fall det fö-I,stnämnda förs·lagets för
del,ar. 

Tidskrift Sjöväsendet. 20 
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Den vidare behandlingen au utredningens förslag. 

Stockholms stadskollegium har, ·eft.er framstäilning dii r 

om av Chefen för förs·varsdepartementet, medgivit sådana än d. 

r.ingar i det mellan kron an •och Stockholms ,stad ingångna prc

limHJäravtalet, att giltighetstiden fö>r avtalet blivit utsträekt 

på sådant 'Sätl, att ä•renclet skaH kunna för.eläggas nästa a rs 

riksdag. 

Genom Kungl. Rr·ev <av den IG .april 1931 har åt Marin fii r

valtningen uppdragits aU vedzs•tälla överarbetning av d e utav 

1929 års Hott.stationsutreclning firamlagda aHernat~va fö r sla

gen beträffande förf.lyltn ing av Stockholn1s ·f'ilottstat.ion ti ll 

Sl<Järsätra-Mö.lna och till' Gåshaga-Käppala, varvid de av ru t

redn,in,gen för ifrågavarande alternatiiV uppgjor·cla ·kostnad<S;he

räkningarn•a skoJa ingående revideras och koll'trol·leras . Fiir 

hä,rmed förenade 'kostnader har anvisats ·ett beiop.p av ihög~ t 

åttatusen kronor. 
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Det nya reglementet för marinen, del l. 

I dessa dagar överlämnas. efter mångårig väntan, det nya 

reg:lementct fö·r marin en, del I, till flottans personaL Arbeolet 

med ·detsamma tog sin början 1921 ·och har sålunda pågått i 

icke m indre än 10 år. »GenombroUet » 19·25 förklarar delvis 

denna lid sill tclräkt. 

Det nya r-eg.J.emcntet, som träder i kraft el en 1 juti 1931, 

avviker .j mångt och mycket från det ursprungliga förs.Iage t, 

såväl i avs·eencle å •uppställning som innehåll Enär i ett mi,li

tärt r•eglemente de .rent mi'litära .föreskrifterna såsom de grund

läggande själ<vfall e t måste ·givas främsta rummet, börjaT det 

nya reglementet med or ganisation och tjänstgör.ingsföres<lui<f

ter. Indelningen flV reglemente för marinen i tr·e delar, I, II 

oc'h III, h ar . såsom hävdvunnen, ·bibehållits. Liksom hittiUs 

omfattar del II sjötjänstgörilngen. Del I, Flottan, och del III, 

Kustartilleriet och l><ustfästningarna, hava vardera uppdelat's' i 

2 band: A, omfattande organisation och t j änstgörings,fö,r·eskrif

t·er, ·och B, 'huvudsa:kligcn omfattande .förvaltningsföreslkrifter . 

I de1 I B ärojämväl .in tagna föreskrift e rna om hälso- och sjuk

vå.rd, vilka där 'Sammonförts till •en avdelning. Incl eln<i.ngen 

av d<el I ä r så lunda: 

Del l A. 

Avd. L Organisation. 

» II. Tjänstgöring. 

A!.lmänna tjänstgöringsföreskrifter. 

Särs kilcia tj änstgöri ngsför.eskrifter. 

UppYaktning och anmälan, Hä lsning och annan 

honnör, K·läds cl och ·utmärkel seteckens bä
rande. 
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Del I B. 

Avd. III. Förvalt ning. 
Gemensamma best·ämmelser för marinen. 
örlogsstationer och örlogsdepåer. 
örlogsvarv. 

Avd. IV. Hälso- och sjukvård. 

I del I A äro samt!iga •lvapitel utfärdade ,i kommando\ äg 
utom »Antagning. utnämning och befordran» •sHmt »Avsketl» , 
vilka fastställts 1 ·konselj. Del I B är i .sin h elhet fas ts lällL i 
konselj utom »T j än s tgöringsföreskrifter» iför häls,o- och sj u k-

vården. 
I mots·ats tLl.l d·el I A avses del il B icke utdelas till pe r

sona,len, utan tryckes endast det antal .exemplar, som an set ts 
erfo.rded.jgt för expedition er och fartyg m. m. 

De nya reglementsdelarna bliva ganska tunna böcker , del 
I A omkring 300 &idor och d el I iB omkring 175 sidor; regi.slret 
bhr li,ksom nu ·ett särski:ll. 'häfte , so·m dock icke ut·kom mer 
förrän senare, enär tiden icke medg~vit at.t ännu utföra re
,gistl,erings,arbetet. EmeHertid ha.r va·rje par•agraf försett s m ed 
särskHd rubrik, vilket ur uppslagn,i;ngssynpunkt ökar i nne
håll s.fö.rteckning ens värde. Å va.r}e . uppslag är vänsters idan 
upphM försedd med ikapiU.ets nummeT ·och rubrik, högersidans 
m ed de ol.i!ka l)aragr,afernas n :r och nihri'ker. Skä·len för upp
delandet av del I i två band hava varit dels den oUka utdel
ningen, d els, .främs·t, önskvärdheten att, då rättelsernas ant al 

b!l.ivit besvärande, lätt kunna bryeka -om en del för :s<ig. 
Det minskade ·omfånget ha•r främst möjliggjorts genom 

kra,f.ti.g r e duk l;i.on av antaJ.et bi·lagor och .formulär; bi,lagorna i 
I A ä.ro 3 och i I B likaledes 3. ,formulären i I A .äro 18, ·i I B 
ing1a. Jag återkommer härtiH senare. D-e uteslutna :bilagorna 
avs·es tiH stor del intagas i den planer:acie »Marinens f ÖI'fatt· 
n:ing,s·smnEng», men då denna ej kan förväntas utkon'1ma fö rr
än så småningom, ·böra de gamla r ·eglementsexemplar,en föl' 
hillagorl1!as skull ·eft er omdöme oCJh behov tiilsvldare b ehållas ; 
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de torde ·hunidsakligen hava värde ·fö.r myndigheter och expe- . 
di'tioner . 

DeHa om de yttre konturerna, nu till innehå.Jlet. 

Den ursprun.g,l.iga planen med allmänna, för f.l.ott:a n och 
kustartilleri e t gemensamm a bestämme.Jser har deh~is mås·t: öv·er
giv•as. Den på så sätt utformacl,c reglementstexten visade sig 
nämligen bliva alltför tung och .sv.ånlä·s't för att kunna god
tagas beträfiande tjänstgörings.fö-re~skrifterna. De allmänna 
fö.rWiltnin gsföreskrift erna åter hava ansetts ·lämpligen kunna 
bliVa gemensamma för .flottan och kustartiller·iet. 

I Peglementet ha·r •genomgtående införts uttrycken »örl.ogs
station» och »Örlo-gsvarv» i stället iför ,förutvarande »f.lottans 
station » och »flottans v'arv ». 

Alla .myndigheter med av Kungl. Maj :t utfärdade in
struktioner är.o uteslutna ur reglementets org.ani•sationsram, 
detta fTämsil: med hänsyn till önskvärdheten av att r.egl.ementet 
sk·all i möjli gaste mån ku nna förbliva oberört av den .slutLig[!. 
utfo.rnmingen av marinens högsta ledning. I detta samman
hang må nämnas, •a t.t »högs,te befälihav!aren över kustft.otl!:an» 
hädanefte.r ska:Jl benämnas »chefen ·fö1r kustflottan», enär d•en 
förutv•ara;nde benämningen ic·ke anset·ts Jämplig vid sidan 
av HB. 

Då det ur många synpunkt·er :befunnits önskvärt, att giNa 
mer ofl'entlighet åt marindistriktsbefälhavarnas ställning så
som jämväl under hedstid ,a.rbetand.e myndigheteT, hava de&s.a 
befälhavare jämte mar.inclish·ikten ansetts böra .giva s plats 
regJ.ement·et. 

Beträffande personalens organisation är icke annat att 
0111f.ö.rmä·la än ·att benämningaTna »artiUerikonstapel» och 
»·kvartersm·an » utbytts mot »ar t,illeristyrman» och »kvarters
Jnäs·ta•re », varigenom man vunnit cnhet·lig~a benämningar inom 
'Underoffi cerskår·ens avdel.ningar: styrmän, konst•aplar, mas1ki-
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uis·tcr och mäs,tarc. En bidrag•ande orsak har varit att »kon
stapel » är en manskapsgrad inom armen; en lämplig ny he
näm.ning å ekonomiavdeln.ingens underolTicerare har dock ej 
kunnat erhålla s. 

EckJes•i'asti·kstatcn· h a r öv e•r.förts till civil personal. 'likaså 
adv·okatfiskU'len i Karlskrona och valdmästarna vid stati one r
na. En övergångsbestämmelse bibehå ll e.r dook den nuvarande 
advokatfiskalen vid förutvarand e rältigheter. 

T j äns tetid sJord.ran för befordran till ·löjtnant i flottan ha r 
sänk ts fr å n 5 till 4 år . Und-erofhocrsbefordran har tillrätta
l <a~ts så att b efordran sker efter tj änst eålder, d. v. s. efter tlc n 
or~ning Yederbörande st å•r i ruUa n, varmed ett länge n iirl 
ön!>kemål bJi.vit tiHgodosett. Någon övcrgå ngsbestäm m d se 
härvidlag finn es icke. .. 

Uppförande- och tjäns.tbm'hetsbety;g för >flaggund:er otl t-
c·eral"'e h ava borttagits. 

Såsom kompet·ensdag för tuppflyttning i sjömansklass ha r 
fUJststälHs oden 31 oktober, alltså i 'li>kl1C't m ed .för befordran. 
BefoTdran av 'kompetent l. kl a,ss sjöman och korpral har före
skri'vi t s kunna äga rum ej blott vid utgången av månad ula n 
när lön hliv•er ledig. . 

Bestämmels•er m11 befordran a1v civ~lmilitär tj ä n·sleman I 

v.eclcrbörande kår och i marinen h ava tUlhrulits Ur kårchefe r
nas ins truktioner ·och intagits under ol.ika ·kårerna i reglc
m·ent et. För mar inunderintendent har inföds 2 års konsti tue
rin n och motsvarand e bestämmelser som för fänrilk. Bestäm-o . 
m eJs er om tillsällande av musikdirektör h ava ansetts lJiira 
inf·lyta i Tcglem ent et. 

I J.- apill et om personalens fördelning samt : förordn a1~de 
och ·kommendering har eftersträvats att få den segslitna tra: 
gan om vikariatsersättning till d en mi.litära personalen lösl pa 
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ett tillfredss tällande sä t t. Det nuvarande oeHerrättlighet s till
ståndet torde främst bottna däri, ·a.tt dels smnmankopplandel 

9
,v b efattning och be s tällning i de flesta fall är alltför Jöslirg, 

.:~>els att bestämmels.erna äro sådana a tt de l ön ebe.ta lande myn
{!i.ghderna icke våga sig på att själ1va avgöra om vikaria<tser- . 
sättning skall utgå ell er icke. Något •s töd härutinnan har hel
ler icke vunnit1s gen01n de beslut, s•om i d.cssa avseenel en m ·ed
.del'ats. 

Beträfl'and-e hitbö·rand e bcst·ämmelser i! avlöni ngsr-egle
mentet är det a'lt 'hoppas <att vid en blivande revi·sion av ifråga
varand e föl'fattning dessa för·cskrifter givas en tiiHredsstäl
lande formulering, var.om bl. a. Sj öofficer,sföreningen ri sin t~ll 
Konungen nylirgen ·avl<åtna skrivels·c hemställt. Med avseende 
på k ombinahenen befattn·ing-beställning har ·i det nya regle
mentet in förts en, om jag så får kall a det, »koncentrerad» be
sättn'ingslista, upptagande de befattningar ombord och i kmd, 
som man på goda grunder ansett böra bestrida.s av beställ
nings.havare inom viss lönegrad. Av naturliga skäl hava där
·vid en stor del' befattningar måst uteslutas, främst sådan a. 
som avses .bes,tr.ida•s av subalternofiiccrare och av und e·roffi
cenare av 2. graden .eller flaggkorprai er, vilka befattninga r äro 
av d·en art a tt d e med 'hänsyn tiM e.ljest hart när oövcrkomli1ga 
kommenderingssvåri.ghet·er icke kunna fastlåsas vid v is s be
·släl·lning. Icke heller har man kunnat komma :iirå-n att för 
viS<sa bef.attningar upptaga aJt.ernativt två b e·stäUningarr, vilket 
na turligh·is för dessa befallningar avsevärt för·r.inga r värd et u r 
vikariatscrsättningssynpunkt. Men detta har som sagt icke 
l~unnat unelvikas med nuvarand e orga•nisation. Jag har emel
lertid från a ukt oritete r på området ed1ållit föTSäkran om atl 
genom OYan anförda ordning vil<ariats:ersä ttning skull e så lå ngt 
111Öjli gt är tillförsäkras de m ilitära befattningsh av<arna . Lika
berätti gade med civil förv·al tni ngen.s t j äns'lemän ·lwn n a vi i 
detta avseende aldr1g b [,i va, såvida iC'I< e h ela •person alorg.anisa
tion.en oml ä·gges i enLighet m ed citvilförvaltningcns, d . v. s. alt 
varje befa'lt·ning är en bes tällning, vilket emellertid skulle 
111 ecl föra omplacering a r vid vm· j c befordran och i önigt fram-
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tvinga en omedelbar övergång tiH beräkning av personalbeho

vet e fter freds1förhå!landena. 

Beträffande kapitlet om »Av.s:ked » ä'l'O två förbättrin gar a lt 

annotera. Arten av desamma synes ·bä·st framgå av ett direkt 

citat: 
L !Före anställningstidens utgång må avsked beyiljas 

manskap även för det .faH, att :wskedet 1finnes vara tiH gagn 

för tjänsten eller ·eljest främ j a tjäm;t.ens ändamål. 

2. Menig, som visar sii.g •sakna ·förmåga att tillgodogii ra 

sig rekrytutbildningen, ävensom menig eHer korpral, som åda

gaJä.gger .oförmåga i tjänsten eHer el}es-t iJJ.efinnes olämplig fö r 

fortsatt anställning, må ·efter prövning av chefen för u nder

officer.s- och sjöma,nskåreTna meddeloas avsked ·före an ställ

n1ngstidens utgång. 
Beträffande hö.gbåt·sman och flag.gkorpral gälller i fö r l' \'U

mnde avseende vad nu är 1s'ladgat Jör flaggkol'pra:l om 3 års 

provtid . Högbåtsman har i detta avseende .l.ikstäHts m ed fl agg

kor.pral och sålunda erhållit en mera t.ryggaid •a:ns,lällning. 

I •kapitlet om »BefälsTätl» har olika chefers och befälha

Y•ares he.fälsrätt 1sammanf·örts i en över1skådlig uppställning 

och åter.firun·es. såLunda i ck .e :und·e·r de olika befatlningsha' ar

nas 1lwp1td. L·ämpligheten här'av ·torde ku nna diskuteras. 

Roegl.ementssakkunn iga hava som 1skäl för denna av dem för.e

s'lagna ,och 'seclennera av vederbörande goclta·gn'a uppställning 

anfört, att ·enl.ig.t dem meclclelaJd.e direktiv 'aHt, .som rörde s:nn

ma sak. skuJ.Ie samma·nföras på ett stä.H.e i Teglementet. Dessa 

direktiv skulle man }u ·dock även kunna llmva toltkat så att a llt 

som rörde t. ex . . stationsbefä-lohavar.en l:io1'cle sammanlöds 11 11-

cleT stationsbefälhavarens kapitel och ·sålunda även cl·enna he

fälhavar·e.s befälsrätt däT få plats. 
BefälsrättskapiHet har i övrigt förenklats och förkortat 

och det .från armen hämtade b eg.reppet »ständig befäl1ST ii lt» 

ut·eslutits såsom icke passande för flottan med dess för sjö

kommendering splittrade p ersonal. 
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För vinnande a·v mö}lig reda b eträffande tjäns·teställning 

]Ja·r i ·kapitlet härom d.en tjänst·estäHning, .som medfö,ljer flagg

underofi,icer,sgraden, benämn t s » tiMa1gcl t j äns,testäHnin.g», var

jä11l te t j än stegrads- ( t j änsteiStäHnings-) tablån givirt-s en Jämp

J.igare och mera överskådlig uppställning än hittills. SamaT

bete har härvid, 'liksom .j övrigt då så ansetts ·erforderlli·gt, ägt 

rum med lantförsva·rets 11\.0mmand.oexpedition. FuU klaThet 

om tjän.steiS'täl ln~ng och tjänstegrader •!van emellerti.cl a ldrig 

ernås med nuvarande ko.ns.tlade ordning, där dessa begrepp 

korsa och g•ripa in i varandra. 

Av d en i nuvarande reg'lemente ·intagn,a vidlyftiga utred

ningen ·om •land stonuspersonals t j änstes tä.Hning har endast 

medtagits vad som kan vara av betydels·e för flottan. 

Kapi·tl et om »Tjänstemedd1elanden och expecli•Uonstj änst» 

har avsevät·t inskränkts och avkortats, m en det äT ,j mitt tycke 

ändå alldeles för långt. Framhå'Ilas :bör att :i skriv·else tiH 

Konungen .f öreskri f ten att bör j a tre rader nedifrån boTttagits, 

en underdånig skrivelse hks•täll es i detta av·~eende med andra 

skr'i•velser. Rättighet för befälhavare att i viss ulsh·äckn.ing 

lå ta bTänn'a hemli,ga handlingar har i·nföorts. 

Föreskr·ifter om bestraffningar oah .tHlrättavi.sningaT 'Samt 

hithörande handlingar hava sammanfö,rts till ett Iwpitel, va.ri 

även int•agits be:stämmelser om åtgärder rörande saknade och 

rymd a. 

BeträtTande fö r·eskrift.erna ·om tj·änstleclighet har nuvaran

d·e ordning i huvudsak bibehålhts. .Sjösty·rkebefä1havare och 

chef .å en1k eH faTtyg hava erhål·lit rät•tighet att bev.ilj.a under

lydande personal tjänstledighet högst 15 da.ga'l' fö.r varj-e gång. 

Den nu varande rätten att kunna er'håUa p ermission för •viktiga 

angelägenheter 72 timmar har mås·t sbryka's såsom icke över

ens·stämman:de med av1öningsförfattn1ngarna. Föreskrifterna 

om vi s telse ti•llståncl ha va in t·agi·ts i r.eglemen te t. 
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»Garnisons- och va kltj än s t», » Religionsvård 

lingsordning » samt »Militärtransport,er» ä ro tre 

som sakna m·otsvarighet i nuvar-ande •regl emente. 

h e ten av det sista av dc tr·c synes •tvivdaktig. 

och för sa n1• 

nya k apite l, 
Nödvä ndi g. 

Följ er så de sä1.·skillda tjänstgöringsföreskriftern,a vilka 

inledas m ed ett kapitel om marinclis·triktsbefälhavm· e sam t he

fä·lhavande amiralen i Karlskrona'. 

Uneler kapitlet »Stationsbe.fälhm·are» må framhålla s, a lt 

a'!klJ möns·tringar harttagits m ed ·n nidanLag för in- och avmöns t

rin g av fartyg. ·lnmön.string kommer hä·daneft.er alHicl att fii r

rältas av fartygsche1fen s·amt avmönst•ring av stationsbefä lh a

varen . cläT.est fartygsch efen är arv kommendörkapt·ens grad, el

j est av kårchefcn. Tid för såväl in- som a vmönstring besl äm

m es dock av stationsbefä·lhav,a1.·en, 'SiO'ln därvid har att iak t

taga, Yacl som <för-eskrivits beträ[l'antcle besättningens della

g,and.e i Pu.s:tnings- och avrustningsarbetena. 

Beträll'an.d e chefen för .undero!Iicers- och sjömanskårerna 

<h ar möjlighet. b e·r et-ts kårchefen ,att i 'Sin årsberättelse inarbeta 

jämvä.l 'Uppgifter från sådana .skolor och kurs'er, som ej v·aril 

unelerstä-llda honom . 
Den nu lför·eskriv:na uppgiften å militä·rpersonale n ha r 

strukits, va.rmed det sista av de veddigt pamp1ga ·fonnulären 

fö-rsvunnit. Ut-s eendet och inlämnanid-et av kompaniernas d ag

rapporter har ans.elts· vara en .s.talion ens inr·e angelä.genht'l, 

Yadan a•llt<så formulär och bestämmel,ser .fö-r desammas insiin 

dande tiH kårchef och stationsbefälhavare 'h-elt l ag<i's i stations

myndigheternas hand . B e.stämmdserna -om inläm!11ande a r 

vi ssa värnpli'ktsuppgi'fter sås<om t.i'änstgörings,sammand ra g 

m. m . ha va utes'lllltits ur 1·-eg.lementet .och överförts tiH den s. k. 

»cholda,dboken ». Den ·summarisl<a rappm·ten över bestraff

ningar skaH hädaneft·er inl ämnas endast en gång om årel, i 

januari månad. I ·olikhet mot vad nu är föreskriv·et skall ut 

drag ur 'st·mfTjournal för o!Hcerarc cch vede rEka r insä ndas t d l 

förSYaTs·depart.em ente t i förekommande fall , alltså icke p erio-
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di s·kt. Till den myndighe t, rs om för straffregister, skall dock 

sådana utd·rag, såsom nu, månalligen insändas, dock icke .för 

månad, " 'aru!11cl er bes trall'ni ng ej ägt rum. »Bestra!Inin.gar : 

Jnga » behöver sålunda ick,c anmälas vid a re . 

Formuläret Ull 'uppgif.t erna t-iH gen.eralrullan ansluter .s ig 

i 'h uvu d,sak till det sen,ast fasts-tällda. ·vissa förenidingar h ava 

vi·dtagits och formulär e t förtycHigals genom ex·empe1. Fram

hål,las bör, att tid f·ör tjän s tl edigh et och sjukdom ombord, smn 

ej föranl·ctt avpollettering, icke skaH särs·kilt angiva,s, enär b e

hov 'av 'sådan ·uppg-ift icke för,e]i,g.ger och ved er.börande under 

111ämnda hd j u fortfarande ä'r sjölwmmenderad. Sjötiden räk

na's från dagen ,för befä lst.eckn ets hissand e eller embarkeril11gs

dag-en och t. o. m. avmöns·trings- ·eller avpoHelteringsdagen. 

Beträfl'a·nd e s·kepp sgoss·ekåTen har enligt orga nisations.sak

l ,tmniga s förs·lag chefen för ·skeppsgossekåren ·i Ma·r SJtr.and i 

v~sst ekonomis,kt av,seende s·tällts direkt under marinförv,aH

ni.ngen , varjämt·e v1id nämnda k å'r placer,a·ts e n kårintendent. 

Del n uvamnde fon11'ul ä r 34 har utgått. 

I avseende å kompa nitjänstCJn 'ha1r formulär·et tiH 'kompa

niru J:la bibeh ållits i reglem entet, m edan däremot 1h ela bilag,an 

om lförh å i·Ining<sböckers förat11dc utgått för att intagas i »ma

ri nens förfa.Uningssamling » jämte formulären tH! förhål·lnings

bok ·och beklädna dsbok. Up p- och nedflyttning i uppm unt

ringsklas·s har ·lagts i kompanichefens hand. 

Unel er kapitlet »S.ko.Jtjänstcn» hm·,a inlagi-ls för•es kriHer 

angående åligganden för musikdirektör j ämt·e bestämmelser 

angående s tahonens mus.ikuppbörd. 

Kasernbefälhavar.en tord e i kapil,J.e.t »K,ascrnljäns'ten» kän

na igen det m es ta av nLn,arande för·eskrifl er . 

För.eskrifte r•na fö·r »Civilmili,tä.ra personalc'hetfer 'Vid ör

logs.stati on» : che fsing enjören , chefsintendent en och .förste lä

karen, hm·a u t.brulits u r dc I"L UV·ara:nlde in.stru ktionern a och in

tagits i för enämnda kapitel. [ sambaJnd h ärmed komma nya 

instruktioner för marinövercl ir ~ktöre n , marinöverintendenten 

Och maninöverl äkaren a tt ut<fä rda s. 

Om föreskrifterna rörande örlogsvan·en är ic ke något nyl l 

av större intresse att fö rmä la . O rdningsfö reskrift er och he-
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stämm eJser r örand e ut- och inpass.ering, utfä rd and e av pa ~s e r. 

secUar m . m haYa ti'll ·största d el·en 11ag•bs i varvschefens hand. 
Ut>fO'l'mandd av föreskrifterna för depåchef har ,skett i 

h m ·ud•saklig anslutning tliH org,anisationssakkunnigas f ör slag. 
Benämn~ngen » ubå tele på» harr bibehål.liot·s i stäHet för det före
slagna »ubåtberedskap ». I Hgloem entet har för övrigt gen om
gåe nrcJ.e använ ts den förko•rtade b enämningen »ubåt». 

KapiHet »Uppvaktning och anmälan» er,bjuder intet nytt 

av intresse. 
»Hä,lsning och a nna n honnör » är tyvärr fortfa:r.anclc ett 

långt kaplitel med allehanda be.stämmels·er, vilka man dock ha~· 

svår•t att !komma iofrå n m ed h ä n·syn W1 att öve rensst ämmdse 
med •amH~n och flygvapn et m ås te l'åda b eträflandc största tle
·ien av h ithörande fö.r eskrifter. Honnör m ed »giv akt» li nom
hus har dock in.skränkts hU .för J·e,g·ements.oiTicerar.e ooh högre. 

Et·t par nya hestännneher hava tillkommit, dels att vid så\' äl 
hälsnring som be·svarande av hälsniing d en f.ria h anden ej m å 
håUas insrtucken ;j fickan, d e,ls att i begmvnin:gs,procession del

tagande icke verk•stäHer militär häl,sning. 
Klä·dse11för·eskrift.erna äro Ii h uvuds·aklig öv-eren.ss tämmcl

se m·ed nu gä•l1ande. Vis·sa nytiHlwnH1a bestämmels,er böra 
dock 'Uppmärksammas . Sålu nda är f.ör·es.krif,t lintagen om att 
i huvudstacl~cn utanför flottans ·områden bäras handskar eller 
van1tar till aiJi ·uniform. vid trupptjänst dock en.li.gt vederbö
rande .hefä,lhavar.es bestämmande. Bestämm els·cr om idrotts
dräkt hav•a li nförts för a ll pcrso.111al, d. v. s. smn tilllåt na p lagg. 
PöPeskri'fterna •Om regnkläder hava gjo-rts mera aHmängilt iga. 
Till a ll mässdräkt har fö.rcskriivi t·s skjorta med styVJstärkt yeek. 
Per.sona'l, 'som är sjökomm endeer,ad uneler mobil'isering, är 

därvid skyldig m edför a uniform endast i den 1Ulsträckning, 

som :föreskrivits för •p eTSona·l å ubå t. 

över.gångsstaten och reservst,aten äro icke medtagna i det 
nya reglementet . I dc övergående S'taclganclena har em ellertid 
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för eskriYits, a tt reglementet i tillämpliga delar skall gälla även 
ji[rågavara.nde pers·onalkategor~·er. 

Till .f·öljd av att mariningenjö.rkåTens organisatio n m. m. 
är för emål för utredning har såsom övergående stadgande in
,fö,r ts bestämmelse om atrt ['ör anl'agn~.n.g och anställlning såsom 

111 311·i nin genjör a·v 2. graden, ·extra m a rinin.genj ör samt speciai
ingenj ör nuvarande föJ·eskrifter fortfai·ande hUsvidare skola 

t]J,lämpas. Avsikten är att deHa längre fram s.lmll regleras 
genom sär·S'kilda kungörelser. 

BeträtTande sj öm a,nskårens övergångsbes lämmelser .J ey.er 
natu rli g tvis 'kvar den gamla § 347 Jj2, dock heter den n um eJ·a 

§ 170 : 2. 

Bilagorna hava som sag ts reducerats till sex. Av kan.s1i
'tek ni•sl<a 'skäl hava dessa icke f-as,t'stäHts: ti'llsmnmans med r·eg
·lem entet utan vm· och ·en ,genom särstkilt nådigt beslut eU.eJ· 
generalorder. Detta har medf·ört, att h än·visning i regle.m enbs

•t.exten till.hi'lagorna icke har kunnat 'gönas, vi·lket med hänsyn 
ti.U bilagornas r'inga antal to.rde ·spela mindre roH. ·Sålunda 
htar genom g. {). utfärdats nya »FÖJ:·eskrifter röra•nde avgivande 

av vitsord m. m. för fänrik samt konstituerad ma·rinunderin
tenden t»; genom nådigt bes lut »Instruktion för befordrings
kommission en för avgivande av Iförsolag ti'H befm·dringa·r inom 
fl.ottans officers:kår », »Föreskrifte r a· ör-ande m r,gi vande av be
f ordrin gsfö-rslag ,för underoffic·e.ral"c vid flottan», »Spismdning 
f·Ö'l' m arinens man skap under tjoäns.tgöJJ.iing i land». »Be:ldäd
IIads·stat för sJömans- ·och 'skepps·gossekår.erna» samt »Säng
servi,sstat för inkasernerat manskap v~d mar.ine111», samtHga 
daterade samma ·dag som r eglem e1ntet, den 24 aprirl 1931, en 
llläTkesdag .för dem, som ,långlliga tioder vari·t sys:se1satta med 

clet·ta skäli,gen ot·acksamm•a vch 'tlpps'litande arbete. 
Heträffande instruktionen, för he~fordningskommis·sionen 

för officerare 'har viss ,förenkling vidtagits med avs,eende å 
befm-dra111 i marinen, vilka ,försLag hädanefter aUtid sk·ol1a un
der•s t ä,ll a's kommissionen, varjämte rådfrågandet av che.ter har 
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utstJ·äckts att omfatta den ti1l befordmn ifrågasattes chc l'e r 

under de senaste 10 åren (nu 5) m·ed en minsta tj-änstgörings

lid unel er samme chef av 3 månader i en fö ljd ombord ( n u -l) 

eller sammanlagt 6 månad er i land (nu l år). 

I beslämmel<scrna om avgivande av b e<fordrin.g•sfönlag för 

und·eTotricerare har lillaglis e n .fiör·eskrift om aH den, som på 

gr·und av kommissionens ol·ämplighetsfö·rklar>ing ick·c Yi nnc,r 

ifrågas•att befordran, skall äga rätt att av kårchefen erh al la 

meddelande om s·kälen härtill. 

Om bilagorna i förvaltningsdelen tfinne•s icke 111ågot ny tt 

av intrcs·S·e att anföra. 

FörvaHningsdelen i övrigt, d. v. s. del I B, >i:nn,ehåller i ntet 

nytt av revolutionerande art. 

Den av r eglemen tssakkunni.ga föres•lagna föredragnings

ordningen m·cd föred.ragningsp.rotolwll och delat ansvar i fr aga 

orn förvaltnin.gsbcslut mötte >S·Om bekant ett kompakt m ot

stånd från .snart 'sagt alla myndighetreT och är ej h eUe r genom

förd. Förs,lag•et hämtades från .armen, där förutsättningen fö r 

ett dyikt system är ti'!Miinnal1'des, nämligen loka l anslutn ing 

mellan föredragande och befälhavaT·e. Saknas •sådan, såsom 

vid fl o ttan. torde ·en dy.Jik ordning vara både betungande oeh 

tids·ödande, vartil>l kommer att n ågra vägande .skäl för in fö 

rand.e av densamma: ho.s oss icke kunnat fr.aml<äggas. Så Y·itt 

ja.g har mi;g be·kant ha'l· ocl<'så denna form för ärendenas h antl

lä.gg.ning alltm er övergivits och förekomane.r nu enda·st '~id de 

centra la är11'bcts·v·erken samt, h e lL'äiT ande lokalförvallning :t r, 

uteslutande inom armen. 
Den andra tvi•slepu11'kten, om viH(en ·stridens vågor gillt 

höga, har varit reglemcntssakl<'unnigas förslag t.il•l omläggni ng 

av ka>s·saväsendet, d. v. ·s. illlf•örande efter armens mönsler av 

'kassaförva ltn:i:n,g med kas<sör och ikassakontrollan t samt be

stämda kassadaga.r, -ett system, ~s·om .förordade~s jän1Yäl fii r 

flottans .fartyg. Kassaförvaltning finnes ju redan nu på iir

logsslation·erna och ha•r genom det nya reglementet i111fö rl s 
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även vid Göt eborgs örlogsdepå och skeppsgossekåren i Ma~·

strand. Det är em ellertid beträ fl'ande fl ottans farlyg, som me

ningarna gått isär, d. v. s. sa<lduumiga ha stått på ·ena sidan 

och a·Jl a övriga på den andrra . Fö-r .mig är det ofattbart atl 

yid eH så r örl>igt »hushåll » som et.t fartyg på expedition man 

sknHe kunna fa•st·lå:sa vissa bestämda kassadagar. Och äv.en 

om m an skulle kunmt , så måste man, änd å .fråg:a: Varför? 

Ur trygghetssynpunkt tord·e också det för·eslagna sySILemet 

icke hava erbjoud·it n ågra .fördelar framför det nuv,aranclc. Å 

de ,fle.sta fartyg, el. v. s. alla 'ut:an int·endent. skuUe ,fartyg,sche

fen enl igt förs·laget innehaft -ett s . 'k. stående förskott under 

eget .l ås, varför, om bedrägliga a·vsikter varit tillfi•nnandes, ve

deTbörande icke skul1le 'behövt anlita någon »medbrottsling». 

Uttagandet av en något så när ~stadigvarande •kassakontrol:lant 

bland ofl' icemPna ombord torde ej heJl.er hava bli vit 6å lät.t, 

som man m åhä nda fö.reställt sig, beroende på de skiftande 

tjänstgöringsförhåHandena, vederbörandes frånvaro från far

tyget m. m. Vissedig,en slHI<lle ersäl:itar·e hava kunnat föro.rd

nas g·enom ·sär,skild Ol'der, men va·r}e •ombyte av kassiakontrol

lant slurHe enligt förslaget hava nödvändiggjort avshrtande av 

räkenskapen smnt kassainv·ent.e.ri.ng Ii närvar.o av den förre 

kontrollanten eller ombud för honDiln. 

Jag haT uppehållit mig vid detta, enär jag funnit det önsk

ligt at.t förklara att det inga'llmda varit »•de obotfärdigas för

hinder», som fmmkaHat ställningstagandet emot det föreslag

na kas•saväs•cndct ombord, u:tan övertyge}s.cn att detta system 

i~k·e skuHe hava stått sig vid en konfrontation med de prak

ti ska förhållandena. Förslaget har vad heträlTar fartyg•en för

falli t ·och I<a:ssaväsendct ombord förbl,ir i s,tort sett det nuva
rande. 

Å örJ.ogs s'lationern.a har stalionsbefälhavaren fått frihet 

att bestämma l<assadagarna ·eftl·e·r behovet, vilket är natur,ligt. 

BnNgt min mening borde varj.e befä•l'havare hav1a .tuH frihet att 

bestämma om sin egen kas•sas öppcnhållande. några vägande 

skäl för att denna J.O'kala angel'ägen'het 'S·kaU behöva regl·cr a s 

av R·un gl. Maj :t eHer ens av marinförvaHning.en anser jag ej 



-302 -

hava framlagts. Att annen har det så kan nämligen icke 'ara 
t iMräckhg anledning. 

Såsom ett, om ock litet steg i rätt riktning må annotnas 
att vi1ssa stationsbefälhavaren underställda chder m. fl . er
hållit räU ·att b es.lu·ta om utgift från expensanslag.et ej ÖYe r
s.tig.ande 100 kronor. En annan bestämmelse, som icke utgör 
något sådant st.eg, är att om vid under•sökning beträffande för
komna el1ler ·skadade beklädnadspe.rs•edlar ~·esolutionen lägger 
kostnaderna på 'kronan, är.endet, även mn det sålunda r ör sig 
om ören, ska,ll understäHas ·sta·bionlshefälhavarens prövni ng. 
Detta 1n edför onödigtvi s ökat exp.editj,on\Sarhete och innehär 
ett allde•les .opål<allat misstroendevotum mot vederbörande kar
chefs omdöme i .fråga om pes·o,lutionen, då ·det väl måste bli 
denna, s.om blir fö,remåi för 1s.tationsbefälhavar·ens prövning. 
Ett förs.lag från sta.tionsbefä!lhavaren i. Karlskrona om f örenk
ling j, berörda förfaringssätt har icke vunnit gehör. 

Det •är anmärkningsvärt huru olitet förtroende man i all
.mänhet har till militära ,befälhavare i elwi1.omiska f.råg.or. l lär 
·finnas. ·sjö·officerare, som .efter övergång tiU privat verksa mhelt 
betro.tt'S med handhavandet av miJjoner, men .i aktiv tj änst, 
äv·en i de högsta grade•r, visar man den allra stör·s1ta misst~·o 
aentemot deras el\:onomiska ·omdöme och var}e möjlighet till 
~.jä,lvv•er'ksamhet inom detta område kr·inggärda-s iln~ed o§~; §. 
Såvitt jag kan oförstå b eror myc'ke,t av tunogr·odd'heten 1 var !:U

varande .förvaltningsapparat på den på många håH .förefintliga 
obenägenheten att decentrali1sera. Men man. mås.te väl kun na 
·erkänna att åtmill1stone stationsbe.fälhavare. varvschefer och 
'kår·chefer äro så pass förnämliga ·ämbebsmän att man åt dcl~1 
borde kunna överlämna en 'hel d el, som nu med myckna ·skn 
veri•er .och .0 mgång måste vandra tågordningens väg högre upp. 

o · · o o d ecen-EU led i s•trävandena att atmmst·on.e 1 nagon man 
·· · ·· 1·· be-trah•sera har var.it att å t n1arirrforvaltmngen over amna 

stämmanderätten beträffande de ekonomiska formulären. 
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J.)etta h ar m edfört att antalet .formulär i reglement·et avsevär t 
mJi11'S'kat s. Hr~träffande de kvarvarande formuläTen, .utöv·er vad 
.0 vwn berörts, kan framhållas att .formul'ären till rullorna över 

0 ff.ioerare ·och underofl'ic.erare uppgj·orts' ·enligt olösbladssystem 
aH insäHas i samlingspärm. Jämväl belträffande ·kompanirulla 
'har medgivits frihet aH upplägga densamma på liknande s~ätt . 
Med avseende på de ekonomiska formulären må man hoppa:s 
att des:sa av mar•införval1tningen givas enklast möjliga upp
stä'Hning i syfte aH minska och underlätta det av dem b ero
ende ·skriva•rhetet 'och sålunda för·e·bygga pers·onalökningar på 
eX'ped•rtionerna i land. 

Deltta re glemente blir sä•kerligen lil<cs,om sina för·egångaJ:e 
under,lms.tat förvandlingens lag. Och •utveckl,ing.ens. För att 
möta h l,ivande krav på ändringa•r och t:i!llägg ha planer varit 
uppe att lämna luclwr och lediga paragrafer på lämpLiga :stäi
·Ien i r eg,lement.eJ!:; detta har ·emeUerUd stött på motJStånd och 
måst övergivas . Ett vis·st utrymme har dock vunnits genom 
·att vaTj.e nytt kapite;l .börj.ar på .en högers,ida, varigenom mång
·en sltädes den för·egåeade vänstersidan kunnat l-ämnas bl'anlc 
En del .falsar för infästa nde av nya bl'ad insättas även. Där
emot har förslag om färd;igstäl.land'e av bandet enliogt skruv
ligJgar·esystem ell•ler dyl'ikt icke accepterats med hänsyn tiH bo
kens ka•raktär oc'h b etydelse. 

,Med tanke på det tillstånd, i vii'ket de fortfar ande anvä nd
ba ra ·exemplaren av 1915 år s r eglem ente nu b efi.nna ,s·ig, torde 
hlan kunna utgå ifrå n att d et nya r eglem·entet är ·eofterlängtat 
av personaloen. Men s·äke·rligen kommer detsamma också att 
bliv,a föremåJl.för mycken kritis k granskning. En är missnöjd 
hl·ed det ena, en annan är föga belå ten m ed något annat. De 
8'0ll1 arbeta t m ed r eg,lemen te t h ava ·em ellertid ins·ett, att d et är 
0h1öjligt att göra aHa till !•ags ·och de ha va funnit , att d et exi-

Tidskrift i Sjöl/äsendet . ~ l 
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S>t·emr ett öv·erras1kande sLoi't antall oHka mMingar om det 
verklri,gt rätta sättet att ordna ~tjäns·tens må:ngah~nda ·~eta,lje r, 
1 ·det reglement·e, .som nu överlämnas, har det nl~ha'iti!~a n~a
te~irul. som stått tiN· hud,s, sovrats oc'h tiUg,odog]orts ·l syf'l.e 
och föJ·'hoppning att Tesultatet l:iH.wer det för tjänsten m est 

lämpliga . 

Stoc'khohn i maj 1931. 
M. Giron. 
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Meddelande från främmande mariner. 
Medclelade från j\ifari nsi ahens U trikcsavdelning. 

(Ap riL 1931.) 

Amerikas Förenta Stater. 

Ett nyti" undervattensrekord för Förenta Staternas flotta har 
satts av undervattensbåten V 6, vil ken uppnått ett djup av 102 m. 
under ytan. 

(Utdrag ur The Naval Chronicle, 10 ap ril 1931.) 

Det undras mycket bet räffande konstrukt ionen av do jagarP, 
som amerikanarn a ämna stapelsätta inom närmaste tiden, huruvida 
de skola bliva flush-däckadP fart yg lik a dem, som byggts under de 
senare åren, ell er om de skol a erh åll a det höga fö rskeppet enligt 
engelskt mönster. Amerikanarna gingo in för det höga fö rskeppe t 
i stället för det sköldpaddformade däcket före en gelsmännen ; 420 
tons, 29 knops jagarna av Bainbriclge-typen byggda 1900- 02 hade 
denna konst ruktion fö re lli ver-k l assen . Amerikanarn a upphörde se
dan med byggandet av jagare iör n ågon tid, och nör de åt erupp
toga det, gjordes detta med ett l ångt och uppbyggt förskepp, av
skuret längs bryggan för att erh åll a bättre skjutvinklar fö r 10 cm. 
kanonerna, som voro uppställd a på huvuddäck. Dc for tsatte att 
bygga efter denna princip intill 1916, och f ramställde helt säkert 
många utmärkt a sjöbåtar bland de talrika fartyg, som sjösattes vid 
denna tid, och av vilka många ännu äro i k ustbevakningstjänst 
för skydd mot S[Jritsmuggling. 

De berömda fl ush-däckade serierna börj ade med Calclwell-typen, 
stapelsatt 1916, och, efter att hava erfarit dess fört j iinster och i 
behov av ett stort antal jagare för kriget, byggde amerikanarna 
Uära 300 jagare efte r dessa linjer. 
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Till europeiska k ritikers överraskning hava dessa fartyg Yi~at 
sig som goda sjöbåtar, men de t är många som föredraga det hiiga 
förskeppet, särskilt så som det inarbetas i de sista engelska jagarn a, 
och det ä r ganska antagligt, att amerikanska flottan kommer at t 
atergå till denna konstruktion. 

(Utdrag ur The N a val Ohronicle, 17 april 1931.) 

Engelska amiralitetet har sedan någon tid fö retagit en inga<'ll· 
cle prövinng av slagskeppsfrågan. Den därefter mest förorda de ty
pen är ett fartyg på 20,000 ton med 30 cm. kanoner . 

:M:an har kommit t ill det resultatet, att slagskepp även i fram
tiden äro oumbärliga, men att nu befintliga typer äro .onödigt 
stora och dyrbara. Amiralitetet delar icke den åsikten, att 10,ll00 
tons fartyg äro tillräckliga :för a ll a behov. Beträffande för slag2t 
att förpliktiga alla sjömakter a.tt bygga mindre slagskepp framhalles 
fr ån Förenta Staternas sida, att dess åsikt, att man i denna klass 
behöver 35,000 tons fartyg, icke ändrats. 

(Utdrag ur K ieler Ne ueste Nachtrichten, 5 april 1931.) 

Frankrike. 

Belgiska majoren vi d artilleriet Van Holleghem, som har upp
:funnit en anordning för skydd av far tyg mot torpeder h ar ayslu
tat fö rsöken med sagda anordning, som ägt rum vid Ostendc, nr b 
vilkas resultat varit högst int ressanta. 

Efter att hava förevisat modE-llerna t ill sin uppfin ning för ',el-
giska konungen, har han för avsikt att sända dem t ill Paris, yares t 
do skol a utställas under de fö rsta dagarna av maj. 

Marinministern kommer antagligen att utse en särskild ko tll· 
mission för stud ium av denna uppfinning. 

(Utdrag ur J.,e Yacht, 2u april 1931.) 
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Un dervattensbåtell Or·1·on '· d "d OJ , oygg v1 1antiers de Ja Loire, har 
sjösatts den 21 april. 

Dess egenskaper är o följande: deplacement 635 ton; bestyckning 
sex 55 cm. torpedtuber och två 40 cm. torpedtuber samt en 75 mm. 
kanon och en luftvärnskulspruta. 

valt 

(Utdrag ur Le Yacht, 25 april 1931.) 

Grekland. 

F ör de stor~ jagarna, som byggas i Italien har grekiska flottan 
namnen :M:J,aulus, Oanaris, Tombasia och Pablo Oonduriotis. 

(U t drag ur The N a val Ohronicle, 24 april 1931.) 

Italien. 

. Italienska marinministeri et har hos Sperry Gyroscope Compa
ny 1 New York beställt en gyroseap-stabilisator för ett italienskt 
örlogsfart yg. 
. .. Sta~ilisatorn, vilken hind r ar fartyget att rulla, kommer att 
msat t as l. elen ll):a 2,000 tons flottilj ledaren Pigafetta, som är under 
byggnad 1 Spez1a. 

. Gyroscaphjulet kommer att väga 14 900 kg. och bl" · 9 28 · d1a t h 1 ' H ~, m. 1 
Viclme er ; .e a apparaten med s~tt fordral kommer att väga 40 ton. 
f ett ~arvtal av 1,350 per mmut komm er stabilisatorn att hålla 
artyget _mom en maximirullning av 2-3° i det hå rdaste väder. 

l Mannext:erter framhålla, att användandet av denna uppfinnirr a 
<~~~er att g1va en stadigare plattform för eldgivning och avstånds~ 
m_atnmg samt bättre styrningsmöjligheter i sjögång så ·· 1 .. d" for ett bbcrå 

1 
.. .. , noc van 1ga 

sna . ., ·_e m e l att orlogsfartyg. Dessutom kommer bortta-
gandet av rullJ:mgen att minska den trötthet, at vilken en person 
11å1e

1
dvetet eller 1cke, måste lida å ett fartyg under sjögång och att 

8 un da håll a · 1 · 1 ·· ' .. . persona en VJC en hogre g rad av fysisk och andlig 
8Panst1ghet. 

(Utdra g ur U. S. N. l . Proceeclings, april 1931.) 
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Detaljerna angående l'artproven med den nya italienska rl utli\j. 
]C'darcn Ahiso Cadamosto, Yilka meddelats a,· Times' Romkorn •>pot1. 

cl cnt, visa att fartyget uppnådde on maximifart omkring t\·å kn op 
]tögre än Nicoloso da Recco, som i.mwhaclo rckorclC't. Vid prov i ;tpr i\ 
rörra året uppnådde det sistMnnncla fartyget on fart av 41,504 kno p. 
Alvisa Cadamosto uppgives hava gjort on medelfart a,· 4l knop 'lch 
c·n maximifart a,· 43,!) knop. Den beräknade farton Yar 38 knop. 

En på litlig j'imförPlsc mod fart yg i andra mariner kan rj ~·ii
ras på gmnd av YaricranclP förhållanden beträffandt> last, Yin rl '"" h 
väder, vattendjup och dylikt. I rngrlska flottan ha uneler nu•n f\"a 
å r Jörsök mecl l1öga p"rovfarte r icke uppmuntrats: målet har ,-ar it 
ait hygga fartyg, vi lka kunna hålla en säker nwdelfart under tj iin~ l. 
Dc första tre jagarna a,· dPn nya BcaglP-klassen, som unden.a tl 
prov, hava alla utan svårighet överskridit den kontrakterade fa rtt•n. 
De voro konstruerade för 35 knop. Banche gjorde! en fart av :~\7ti. 
Brilliant 35,55 och Boreas 36,70 knop. 

(l'"tclrag ur The NaYy, april 1931.) 

Jagaren Bal('no har sjösatts den22mars i Fiume; jagaren Sl t·al<• 
av samrna typ skulle sjösatts i Genua samma dag, mon det cla li~a 
vädret gjorde att stapellöpningen uppsköts: den ägde rum dPn 2() 
mars. 

Dessa fartyg tillhöra Darclo-typcn, som har 1,206 tons dcp Lic<>
ment, kan göra minst 38 knop och är bestyckad med 4 st. j~ •·1!1 . 
kanoner, 3 st. 40 mm. luftvärnskanonor och 6 torpedtuber. 

Undrrvatt nsbåten Ruggero-Sattima har sjösatts i Taranto. lkn 
tillhör Mcnotti-kl assen på 830 ton, be1·iljacl 1927. 

Lui gi-Settambrini av samn1a kl ass. fullbordar lyck\ igt sitt prov 
i Taranto. Där bar även påbörjats byggandet av 4 nya farty!.(· nv 
samma typ, tillhörande 1930 års program. 

j 0.000-tons kryssaren Pol a har stapt>lsatts i L i vorno. 
(Utdrag ur Le Yacht, 18 april 1931.) 

Portugal . 

Portugisiska regeringen har uppgjort kontrakt för först a tic
len av flottbyggnadsprogrammet enligt följande, i ör 4 jagare llt_c~· l 
Yarrow, Jör 2 stö rre »s loops>> med italienska firman Orlando. I()L 
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2 rn indrc >>sloops» med Vickers och för 2 unelervatten båtar och ett 
bangarfartyg på 6,100 ton för 15 flygplan med en italiensk firma. 

Bestyckning och ammunition till alla fartygen skall levereras 
av Vicke rs med unelantag för torpedtuber och torpeder, om vilka 
beslut kommer att fattas längre fram. 

Det har utlovats att åtminstone två av jagarna skola ],yggas 
Portugal. 

(Utdrag ur The Naval and Military Recorcl, 22 april 1931.) 

Tyskland. 

Fl ottans förhandsövningar undre våren komma att äga rum 
från don 13 april till elen 1 maj i Ostorsjön i närheten av Swine
muncle. I dessa vårförbandsövningar skall nästan hela flottan del
taga nämligen dc fyra slagskeppen Schlesvig-Holstcin, Schl esien, 
Hessen oc h Han over, k ryssarna Königsberg och Köln, 1 :a och 2:a 
jagareflottiljerna och tendem .Hela. Den 18 och 19 april skall flot 
tan ligga i Swincmi.inclc, då tillfäll e till besök å fartygen kommer 
att lämnas. Järnvägarna komma att insätta extratåg till Swine
muncle. 

Fl ottartill eriskjutningar komma att äga rum f rån den 28 juli 
till den 7 augusti. I anslutning därtill anordnas tot·pedskjutningar 
från den 10 till elen 21 augusti. Båda dessa övningar kommar att 
äga rum i Oste rsjön i närheten av Kiel. 

F lottans förbandsövningar unel er höston äro avseelda att äga 
ru m fr ån elen 3 till elen 18 september. I dessa deltager även kryssa
l"en K arl sruhe. 

(Utdrag ur Kiele r Neueste Nachtricl1tc:7:t, 3 april 1931.) 

Ma rineleittuig meddelar i Marineverorclnungsblatt uppgift å de 
fartyg-, som sko la strykas ur krigsfartygslistan efter nybyggnademas 
färcli gställanrlc nämligen: slagskeppen Lothringen, Braunclschweig, 
Elsass; k ryssarna Amazonc, Nymphe, Hamburg; jagarna W 18, S 19 
och T 152; mätningsfartyget Panther och Peilboot I; vidare fyra 
g-am la bevaknin gsfartyg och sju spärrövningsfartyg. 

Utstrykningen ur krigsfartygslistan träde r i kraft vid slutet 
av r äkenskapså ret 1930, alltså den 1 april 1931. F artygen skola på 
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hitintills förekommande sätt j'örsäljas och måste inomlands ned. 
skrotas. 

(Utdrag ur Kieler Neueste Nachtrichten, 8 april 1931.) 

Officiellt bekräftas, att stapellöpning av pansarskeppet "A>>, 
Ersatz Preussen, skall äga rum från Deutschen Werken i Ki el ckn 
19 maj . . 

(Utdrag ur K ieler Neuestc Nachtrichten, 10 apnl 1931.) 

>> Pocket Battleship A>> kommer att utrustas med skydd mot mi
nor vars nrincip hållits mycket hemlig, konstaterar Reuter. 

' Det .påstås, att detta skall sätta fartyget i stånd att p~ssera 
genom vilket minfält eller vilken minspärr. som helst. utan n sk. 

(Utdrag ur The Naval Chromcle, 10 apnl 1931.) 

Innehåll 
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åtskilliga maritima och krigsveten
. skapliga tidskrifter. 

Utrikespolitik i allmänhet. 

Rid clle of the Far East. Danger of Another War. W. Astor. ref. av 
föreclr. N. :M. R. n:r 40/30, s. 627. Skildring av de politiska 
fö rh ållandena i :Manclsjuriet, »Österns Belgien» i det avseendet 
att f lera nationers intressessfärer där mötas. 

Ski ldringen, som är grundad på ialdtage lser på pl t:>.tsen, 
är läsvärd. 

Des Bild Europas zu r Jahreswende. D:r Hans Oehlcr. Mar. R. n :r 
1/31, s. l. En ganska intressant och grundlig utrikes politisk 
översikt. 

Rustningsbegränsning. 

Notes and Comments: Scrapping Battleships och Our Capital Ships. 
Red. N. M. R. n :r 40/30, s. 625. U. S. A. har nyligen medde
lat, att man på grund av London-konferensens beslut kommer 
att slopa slagskeppen \Vyoming, Florida och Utah. Samma 
öde kommer snar t att möta följande engelska slagfartyg, näm
ligen de från världskriget välkända Iron Duke, Malborough, 
Benhow, Empcror av Inclia och Tiger. 

De fem sla·gskeppen av Queen E lizabeth-klassen, vilka ef· 
ter världskriget avsevärt moderniserats, skola likväl, enligt 
London-konferensens beslut, slopas så pass tidigt som å r 1936. 
Detsamma är förhållandet med slagkryssarna 1-tenown och Re
pulse. 

Att dyl. relativt moderna far tyg skola behöva kasseras sy 
nes tidskriftens redaktion synbarligen meningslöst, så länge 
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det ick0 i h0la värlcl0n finn PS mn än ett fåtal fart_qz-. '"!l\ 

iiro dem ÖH• rl ägsna i kampkra[t . 

1\{cddPlandc fr å n främmand e' marine r. K aptajnlöjtn. E . I\L llnh J. 

Ticlskr. för Sovaescn okt. /30, s .. )43~562. Inn<c•håll t> r en r1· 1ln. 

gör('l sc för ckn inkrnationcll a 1raktatf'n för bf'gränsnin g· n1•h 

r eduktion a1· SekrigsmaldPn, Yilkl:' n ayslu tadcs i London I!P n 

22 april 19:30 mellan Amet·ika, :England, Japan, Frankrik1· " c- ~ 1 
Italien. 

Permissib lP Building Program s unele r the l.ondon ~a Y al T r,•n h· 

Lieutenant C'olllmandc r Home r K. \Yallin (C'. C' .) U . S. ); 11-y. 

Proc. clec./30, s. 1074- 79. Författaren lämnar en orient,·•·i ng: 

ang. de tillåtna b~·ggnaclsprogrammen för de tre stater . '0111 
undertPcknat traktaten. Artikeln fört.nlli gas a\' ji·i mfö r;tn l]p 

ta be l ler. 
Fremde :Marinen-Jahresriickblick. Red. M. R n:r l, s. 1l. g, ._ 

traktelse r med anledning av London-överenskomnH'Isen. 

Isbrytning och isbrytare. 

Det rnilit~ra inslagPt. li.cd. Svensk Flagg n:r 42/30, s. 3-4. H"'l. 

uttalar sin tillfrcdsställclse över kapten Hlix 's artikPl i ö ri > ;.!'~ 

mannasällsl.;:atlc ts årsbe rättelse rörande isb r.dningstjänsten. ltPtl. 

anse r emellPrtid, att ett par punkter tarva bPmötande '"''lln 

excrnpclvi s Kapten Blix's påståPndP, att en stor eld av dP n kri

tik, so m i t id och otid drabbat isbrytarledningen är fö ranl,. ,[d 

icke av att denna funktionerat il.ia, utan emedan den är mi

litär. Kapten Blix's :förslag att isbrytareverksamhetens lt •<i:HP 

skall utses bland >>e n rad av förutva rande isbryta rchci'P l'>> kl-i· 

ti scr as av Red., som på pekar, att dPt absolut ickP lir n ågot sj ö

t artsint resse, att befälhavare på isbrytare byta s ofta, Yadör 

just ur denna synpunkt >>det mili tära in slaget» i i sb ryt.artj~li ' leu 

krit.i srras av handPissjöfartens män såsom mcclföt·an ck st;i n.Ji ,.; t. 

ombyte aY lwUihava re. 

l<~ramtidskriget till sjöss. 

Seek ti cg und Luftkrieg. HPtl. :111. R n:r 10/30, s. 407- 439. (),·,• r· 

sättning av e n artikel av Sir Herbert Russe l angående n.~· a: 

vapnc ts utveckling och dess framtida infl y tande på sjökr ig·d, 

införd i N a val and Mi litary Rcco rcl, 16 ap r i l Hl30. 

:Marineflugze ugt~·pcn in ihrcn taktisc hen und operatiYcn Aufgnkll· 

Oberl eutnant Werne r Bartz. hl. R n:r 10/30, s. 446-457. f;,r[ . 

påpekar, att liksom i f lottan edordras varierande fart_,-1-!.,ty· 

per så edordras även i marinflygvapnet olika flygplan l q>Cl' 
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för a tt utför,; marinfl.Y gvapnets olika uppgifter såsom spaning, 

bombanfa ll och torpeda nfall. En närm arp hcskt·i v ni ng på dc 
oJ i k a typc•rna lämnas här P Ete r. 

Strategisehe Th co ri cn (II Del.). I\ apitän z. Sc·c G roos. M. R n :r 

10/:30, s. 4:):3-4·±G. FörJ. behandla r i denna dPl f lyg,·apnPts in
verkan på sjök rigct·s förande . 

Sjökriget i allmänhet. 

Fleets: T hcir Composition a nd 'C'ses. Rcar-Aclmir a l :J. \ ' . Chasr. U. 

S. Navy. l'roc. okt. /:30, s. 89.'5- 9Ul. FödattarPJl. som är che f: 

för amerikan ska flottan, lämn a r en or ic• ntC'l'ing mPd följ ande 
hu vu claYsnitt. 

TypPr a1· stridsrartyg i a llll'rikanska f lottan. 

Type r av stridsfart~·g, Yilka icke åte rfinnas i amerikanska 
flottan. 

strategisk ocll takti sk 3 !1Y~nclning a v olika fart;_,·gstyper och 
dera s taktiska uppg i l' kr. 

Flo ttans kryssart'onuation Pr. 
Uppma rse li till str· id. 
Str i cl.sfo rmcring. 

Staff Organi zation Afloat. Lit•ut f' n ant Comm a nde r Robert B. Carnev 

U. S. 1\ay_,.. Proc. dcc./HO, s. 111:3---2i5. Behaucllar stahsorg~
nisationPn ombo rd och omfattat· fö ljandr huvudavsnitt. 

1. StaiJC'rnas al .lmäuna uppgi lt.cr. 
2. »1\: ä nnl'clomsdctal jcn» (Cognizan cc). 
3. >>Unclcrsökningsclctaljp n» (Routin g). 
4. Taktisk kontro ll. 
G. Ad ministrat i,. kon tro] l. 
6. Stahens sammansättning. 
7. Praktiskka synpunkter på stabsarl,e tl't . 
Artikf'ln innchåll(•r tvcmw ti ll ägg. 

1. ExPmpe l på arbetet inom >> känneclomscletaljen >> . 
2. In st ruktionl'r för stabsarbPtPt. 

Strategir;ka bet rakte lser om unclcrvattt•nsbåta r. H. F . D. Norsk 

Tidskri-ft för sjö1·Pscn jan./31, s. 13~21. Hetera t rJtP r Castcx: 

>> Thcories strato!>giqu PS >> och Gross artikPI i »1Iar ine Runclschau >> 
sept. 19:30. 

Före vä t·lclskrigPt ansåg man att u-båta ma ('lldast hade 

Värde :för eld lokala ku st+örsYarct, men ,-;i rl clskrigd. visade mot~ 
satsen på grund av u-h åtamas a ktionsrad ie. H a nd elsk riget ble v 
särskilt framt r;iclandP. 

Motmedlen mot u-b å tarna brhandl as jämväl. 

U-båta rna, som ic ke unele rstöddes av Ö\'C·rvattcnsfartyg 

kunde icke tillkämpa sig »hcrraYiildet ti ll sjöss >> . Krigserfaren-
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l1etern a giva vid handen, att elen som är belt överläsgen På 

havds yta kan behåll a herr aväldet trots u-båtarna. U-håta rua 

kunna aldrig ersätta övervattensstridskraftern a. Förbättr ade 

kommunikationsmedel mellan u-båt och övervattensfartyg med. 

gav i krigets sen are skede samarbete med övervattensstrids. 

krafter. Artikeln kommer a t t for tsätta. Läsvärd artikel. 

Hhaliserancle rustningar till sjöss. 

Itali ens Stellung im Mittelmcer. Linienschiffs leutn . H. hlazetti. 11. 

R. n :r 10/30, s. 462-461. En jämförelse mellan Itali ens, F rank

rikes och Spaniens flottor fö re och efter världskriget. I t abell

fo rm visas den itali enska f lottans nybyggnadsprogram f rån 

l1yggnadsprogrammet av år 1923 till Londonkonferensen 1930. 

Medan styrkeförhållandet före världskriget mellan de italienska 

och franska flottorna var 1: 2 visas i nedanstående tahell iör

hållanLlet mellan de tre ländernas färdiga och under byggnad 

varande fartyg: 

l 
Frankrike 

l 
Italien 

l 
Spanien 

Kryssare ········· 10 88700 12 91800 5 44000 

Flottiljledare ... 24 60570 15 30000 9 14850 

Jagare ............ 26 35540 32 37600 3 3492 

Flygplankryssare 2 31800 - - - -

U-båtar ····· ···· 63 69810 32 l 28100 18 14400 

Su 1 n ma - 286420 - 187500 - 76742 

För f. påpekar, att enligt ovanstående tabell den franska 

flottan å r 1932 och sannolikt även under de närmaste 10 åren 

kommt>r att var a avsevärt överlägsen den itali enska. I ntressant 

är påpekandet, att denna överläg3enhet i den f ransk a fl d tan 

i någon mån utjämnas gen om event.. övt>rtagande av ijr\ogs

skepp, som befinna sig und er byggnad för utl. marinl'rE räk

nin g. För närvarande är o på italienska varv under bygg:n ad: 

l 
Kryssare 

l 
Jagare 

l 
U-bat 

Argentina 2 18000 - - 3 :2700 
······ 

Grekhtnd ......... - - 2 2900 - -
Rumänien - - l 1850 - -..... 
Turkiet - - 2 3:200 2 li:J(J{) ... .... .. -Summa l 2 l 18000 l 5 l 7950 l 5 l 4000 
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Betr. f lygvapnet fram l1 ålles att Italien med a\'Seende pi\ 

antalet redan öwdlyglat Englands hemluftstridskrafter och att 

det nästan är lika sta rkt som Fr an krikc. 

Av eld anförda anse r törf., att den italienska utrikespo

litiken följdr iktigt måste inrikta sig på alli ans med England, 

ehuru fö rhå llandet även med denn a makt icke ä r friktionsfritt 

såsom exempc·lvis med avseende på nialtafrågan, Italiens växan

de inflytande i Eg~'pten dc. 

Artike ln avslu tas med en jämförelse av Italiens nu1·arande 

utrikespolitiska l ~i ge med Tysklanels för e kriget, varvid föd. 

kommer till el en s lutsatsen, att Italiens läge på grund av Frank

rikes obes tridliga militäriska, finansiella och eko nomi ska över

lägsenhet samt dess bundsförvanter på Balkan är avsevärt säm

re än Tysklands. Förf. hoppas em ell ertid i likhet med Mussoli

ni på ett utjämnande av styrkeförhållandet, då ju Frankrike 

i befolkning3politiskt aYsl'encle redan nu nått toppen, under det 

Italiens folkökn ing alltjämt växer och i mitten på detta år

hundrade torde lämna som resultat en fo lkmängel i Italien av 

60 millione r invånar e. 

Internationrll r ä t t: Territoriaha ttnet. 

Spärrningen a1· de dansl.;:a genomfartsfanattnen i aug. 1914. K om

mendör L. Damenvi lle cle la Ca ur. Dansk tidskrift för' sjövä

sen noY.- clec./:30, s. ;)63-l\14, (i1.:i-662. Innehå ller följande av
snitt . 

1. :Folkrätts liga bet raktelser . 

2. Hände lserna vid värlclshiget~ utbrott. 

a) Förhandlingar inom regeringen . 
b) :M:insp~i rrnin ga ma. 

c) Dire kt i v Jör el en uirustacle s jöstyrka n. 

3. \'ärdering aY de danska spärrningsåtgärderna. 

a) Militär-politisk Yärde rin g. 

b) F olkrättslig Yi'irclering. 

4. Avslu tande llC'traktt·ls('r. 

a) Voro dc vidtagna åtgärderna JoJkrättsligt berätti
gade? 

b) Yo ro cl c i öve rensstämmelse m ed elen opartiska !leu

tralitet, som en n e utral stat är skyldig att följa? 

Flygledningens or g a n isa.tion. 

OrgRnisat.ionen aY f ranska marina f lygyäsencll't. Li0utn. de vaiss. 

Darjot. R ev. Mar. noY./30 n: r 131, s. 384. Det franska marina 
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t lygviiSL' lHlPts ställning inom det c'n hctliga J' l ~·gvapnct grau,ka,:. 

Fördelar och nackdelar av gemensam t övt•rkommando an1ii1·a, 

Unelersökning av 'fö rhallanden som inverka på luf t- O<··~; 
sjökrigs föringarn a. F o 1· d ra r kampen om lwrravä ld et i lu[t0 11 

enhet ligt L1Phi l övPr f l_qtst riclskraJterna och är marina ll yg-. 

strids kra:ftP rnas vt•rksamh ct sådan att flotta n bör iiga siirski lt 

fly gvä:;enclt'? D<-'2S a frågor be röra uppgiHer, förhåll an,l 1·n. 

stridsmetode r m. m. för f lottans fJygkrafter . Vilka äro cJ,. tiir 

nänaranck och vilka kunna de vii nta s b li va i f ramtiden. ,\ 11 • 

pa!:sa dc sig bäst till f lottan eller ti l l. ett c·nh ctligt f l ~·gyal"' ll? 

:Marinfl ygväsendds 11J)]1giftcr. l3aseri ng del s i land, tiL• i2 

omlJord . Avsett för ku st s kydel och deltagande i sjökrigso JH 'ra

tioner. Up11gift<'rna vidgas a lltmer at t omfntta sjä lvsLi1 11l il!a 

oper a Ii oneL 
F lygväsendet till ];ustens skydcl. Ku stförsvaret s L lin j,· 'i r 

det r örliga marina kus tförsvaret, 2. linj en ä r det fasta kust

fö rsva ret. 1. linjen har utsträckt sit t ve rksamhetsområd,• a llt 

längrt- f rån k uste rna samt försvå rat närmande mot och anhll 

p!i kusten. 
På likn ande sätt de la s luJtst ridskra fte rna i ~'n 1. gnq,p 

med v<e' rksamh etsområde i. y ttra kustfarvattnen och en 2. gr upp 

avsedd att behii rska kustområcl<~t cli rPkt. 1. gruppen försva ra r 

alltmer fram stötar mot kust en och landstignin g ar. 

:Fartygens luftvär nsart.illPri iir svagt, ty flygarn a iiro 

tvungna manö vrera lågt. vi rl anfall på rörli ga m ål. Luftviir ns

arti ll e ri i land k ra ftigt mot flygarP på stora hö jder. J,uft

fö rsva rsprol , IPrnct olika i l and oeh till sjöss. Jaktt:ormati oll <·rna 

bö ra ly rla undPr bPiälet över kustområdets skyclclstruppe r. 

13Ptycl e lsE'D av fartyg<?ns f lyg pl an . Dessas up pg ift jäm l öres 

med dC' övri ga vap<?nslagens. Obse rvations- oelt jaktplan t1 krys· 

~are och jagare. Der as cgenskapr· r göra dem nödvändiga vi' l 

k ri gJöring, särsk il t. inom begr änsa dt> sjök rigsornr åden. 

Et t sjä lvständigt f lygvapens mö jli ghete r till sjöss. ~.ora 

s jöilygplan sko la ersätta lu ftskepp. Bombe r av mindre l <'ly

delse ti Il sjöss än i land . Torpecl t lygplan et är värd efullt. ;\ lla 

5iora flygp lan avsed da fö r an fall mot förankrade fartyg •·lle r 

mot fi.; niliga kustplat ser böra lycla under ett sjä lvsUi ndi g l ya

pen . 
Marina fl ygv;isemlet och lu J-tJö rsvarskraft.erna . Vare sig 

det marina f lyget är base rat å f artyg cllP r ingå r i självstii nd i

ga flygvapnet bl iva dess mäl desamma som övervattensfart y

gens och u-båtarnas. 
(Forts.) 




