
1919.
82:a årgången.

Häfte N:r 6



-345-

Hur bör marinens överstyrelse organiseras, 
därest en sammanslagning av för

svarsdepartementen äger rum.*) 
Å\' kaptcncn Yid I\:ungl. Flottan E. Wett er. 

Att döma av den 100-åriga debatt , som ägt rum om ft· ägan 
ang. försvarsdepartementen s sammanslagning, skulle en sådan 
medföra : 

Stärkt försvarskraft genom stiirre enhet i försn1rets l<?d
ning, 

liimpligare fördelning av anslaget till försvarets grenar 
samt 

planmiissighet och enhetligh et i försvaret s förvaltning , 
under det iltt sammans bgningens största vanskligh eter 

skull e vara : 
hrist p:\ saklwnskap hos försvarsdepartementets ch ef, 
sd\righeter för l.;:mnmandom å lt'n s riktiga avgörande, 
samt sjöfö rsvarets eftersiittande fiir lantför svarel. 
S k a U en sammans lagnin g genomföras, torde ma n vid or

ganisationen av marinens översty relse söka underslöd.ia niimn 
da beaktansviirda fördelar, samtidigt som man söker skapa 
betryggandt:> sl;.ydd mot befarade v:mskl ighete r. 

T för s ta pl:111 et uppkommer frågan: Yilken stiillning hör 
marin en s överstyrelse intaga i förhå lland e till Jantfiirsvarcts 
organisation ? 

''') Hållet såso m föredrag in för Sjöofficerssällskapet Stock-
holm i mars HJ19. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 24 
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Jämförelsepunkter finnas säkerl igen mellan de betingcl sl'r 
som erfordras för åstadkommande av ett laniförsvar och bit: 
dande av ett sjöförsvar. Båda grenarna behöva utbildat k r igs
folk , krigsmateriel , kläder, proviant m. m., och säkertige n 
skulle vissa delar härav kunna anskafl'as, och förvaltas av 

samma myndighet, lika väl som inom telegrafstyrelsen, jiirn
vägsstyrelsen m. fl. grenar av statsförvaltningen finnas [lt skil
liga verksamhetsområden av beskafl'enhet att kunna han dha
vas av någon gemensam organisation. 

Ett dylikt lösryckande av vissa delar från organisa tioner 
med speciella uppgifter torde lika litet som en total ~amman

slagning av dessa medföra vare sig ökad enhetlighet eller b ii ttrl' 
verkningsgrad i arbetet. 

Drives enhetligheten efter principen »likartade verk sam
hetsområden >> alltför långt, förlonn lätt detaljen samman h a n

get med sin ledning och denna - i förevarande fall flottl ed
ningen - måste söka efter sina spridda rötter bland det stora 
förvaltningsverkets irrgångar. 

Dock är det framför allt beträffande ansvarsförhållandena, 
ansvarsförhållandena icke blott för varje detalj utan för l'lt 
avslutat helt, som ett dylikt tillvägagångssätt måste anses m ed
föra ytterst farliga konsekvenser. 

Här skall icke ingås, på sjöförsvarets nödvändighet fiir 
landets försvar, men är man övertygad om detta, bör ma ri
nens organisation ses med sjöförsvarets fundamentaluppgift 
för ögonen, nämligen den att skapa, underhålla och stödja en 
vid landets försvar verksam sjögående flotta; en uppgift, som 
torde vara fullt tillräcklig för en organistation. 

Ansvaret för detta avslutade hela, flottan, bör ej få sökas 
hos olika myndigheter, som samtidigt arbeta med andra upp
gifter, nej, ansvaret skall kunna utkrävas hos en organisation, 
som genom att hava alla trådarna i sin hand är mii.ldig a tt 
bära detsamma. 

Enligt min åsikt måste man sålunda vid organisationen 
av marinens överstyrelse utgå från följande grundsats: 

Ansvaret för skapandet och stödjandet av den verksamm a 
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{lottan skaH helt ligga inom marinen, vars inre organisation 
till <<Ila delar skall vara fri från lanHörsvarets organ, under 
det att marin en såsom helhet intimt skall kunna samverka 
med dessa. 

Detta samarbete mellan bägge försvarsgrenarna ävensom 
en i;iol.· fördelning av anslagen till försvaret kommer i hög 
grad alt bero på den gemensamme försvarsministern. Utg~lr 

denne från vare sig lant- eller sjöförsvaret, torde svårighetern<l 
för honom att opartiskt taga ställning till bägge grenarnas be
hov och utveckling vara ofrånkomliga. En civil försvarsmi
nister är mera oberoende av personhiinsyn än en från ettdera 
vapn et utgående samt i händelse av personlig kapacitet lämp
lig som opartisk Hink mellan försvarets bägge grenar. Slörsta 
fördelen med civil försvarsminister tord e dock Jigga i hans 
himpiighet som förmedlingsHink meilan det oundvikligt speci
fika militära intresset och ett mera al lmänt sådant, represen
terat i första hand av riksdagen. 

Försvarsministern bör framför allt vara politikern, bära
ren ou det l..:onstitutionella ansvaret }'ör förvaltningen och an
vändningen av de medel, landet beviljar för försvaret. 

Från marinens sida bör således uppställas som beslämd 
önskan, att försvarsministern icke bör vara militär . 

Det ligger då i sakens natur, att försvarsministern icke 
kan besitta elen ingående sakkunskap, som erfordras för av
görande av många rent militära eller tekniska frågor, och sä
kerligen torde ej heller t. o . m. en mer än vanligt lång stats
rådstid medgiva honom alt under nuvarande utveckling för
skafra sig en sådan. Med den livliga omsättning, som ofta 
äger rum å taburetterna, kan ministern ej heller utgöra någon 
betryggande garanti för kontinuiteten. 

Ända sedan storhetsticlen hava de centrala ämbetsverken 
utgjort ryggraden i den svenska statsförvaltningen. Dessa 
ämbetsverk äro visserligen inordnade under vissa departement, 
men de hava ingalunda uederbörcmde minister såsom chef utan 
lyda direkt under Kungl. Maj :t. På grund av sin härigenom 
uppkommande självständiga ställning till de enskilda stats-
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räden hava de till nytta för kontinuiteten utjiimnat sporadiskt 
kommande hiiftiga skiftningar i utvecklingen, vilka ka nske 
skulle uppstått, därest de politiska ledarna på elt mera om c·
delbart sätt kunnat ingripa vid iirendenas behandling. 

DeL torde vara skiil för marinen att ihågkomma d ett ~ 1 , 

marinen, som mest av alla grenar av statsförvaltningen tyckps 
vara beroende a v den ti llfii l liga politiska stämningen i lan cld. 

Den Jucka i kontinuiteten och den brist på sakkunskap, 
som enligt vad nyss sagts måste uppslå vid l;.onseljbordet, biir 
diirför utfyllas av marinens överstyrelse, utbildat såsom dt 
centmit iimbetsuerk, besittande i sig självt den högsta gr~Hl 

av kontinuitet och sakkunskap. 
Det måste vara något fel i organisationen , om vid ha nd

liiggning av ärenden, vid pl anläggning av utvecklingen eliL- r 
vid förslag inom vapnet, såsom nu understundom sker, ckn 
ena iiverstyrclsegrenen gå r åt öster och den andra åt vii ster. 
Marinens överstyrelse, representerande vapnets förniim sla 
krafter, skall i ordets strängaste bcmi1rkelse vara en ledan· 
för marinen och en målsman för marinens åsikt. Dess orga
nisation skall nödviindiggöra , att alla planer, förslag m . m. 
genast j'rdn början behandlas i allsidighetens tecken fiir ~ll l 

slutligen resultera i endast en åsikt och en vilja, marin en s 
!\sikt, marinens vilja. 

J så fall komm er säkerligen denna överstyrelse att giira 
sig vä l giiJlande iivcn hos Konungen i statsrådet, och förh ind
rar organisationen genom sin cnhelligh et uppkomsten ~lv et t 
oansvarigt underhandssystem , ibland kallat >> a djulanlYiilcl c >> , 
som siitter den an svariga ledn ingen ur funktion oc b har si n a 
rötter hos Yi ssa underlydande, vilka icke kunna h m-a samma 
miijlighet som led ningen a tt se frågorna i nödYiindig allsid ig 
belysning. 

Nu iir det ju i själva verket ofta s:l, att olika personer h ysa 
oJil.;a ås ikter om en viss sak . Dock bliver i regel ell beslu t, 
fattat av en person ef'ter iin•rHiggning m ed de mest erf,una 
och sakkunniga personer å ifrågavarande område, samt såvi fh l 
det paras med verkligt anSYar, mera vi.irdefullt, i_in om heslu te ~ 
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utgör resultatet av flera personers likabcrälligadc beslutande

rätt. 
Marinen är icke större, än att i stort sett ledningen av 

vapnet I.wn slutligen läggas i en mans hand, hos den, som 
alltså skall vara chef för marinens överstyrelse . 

Under denna chef bör marinens överstyrelse, det centrala 
ämbetsverket marinstyrelsen, organiseras efter följande skisse
ring: 

Ursprunglig allsidig behandling av olika iircnden erhålles 
genom alt inom marinstyreisens special-avdelningar, omfat
tande a v fackliga skäl begränsade in tressesferer , sa m man fö.ra 
militär, teknisk och - för att införa en ny term --- militär
ekono misk sakkunskap till gemensamt arbete under gem en
sam a v del n ingschef. 

Avdelningscheferna för de olika avdelningarna erhålla be
slutanderätt, parad med full ansvarigh et, inom områden, vil
kas storlek ·begränsas av möjligheten att militärt, tekniskt och 
ekon omiskt nödigt behärska detsamma samt av möjligheten att 
kunna ansvara för beslutets verkan på det hela , varigenom 
namnteckni ng med fingerad sakkunskap undvikes . 

Avdelningschefernas kunskap skall icke allenast stödja sig 
på handlingen å skrivbordet, utan deras hcfatlnings karakhir 
skall på betryggande sätt hålla den viktigaste källan öppen , 
nämligen erfarenheterna från praktiska tjänsten. De böra där
för så vitt möjligt vara jnspektiirer för den gren , Yilken dc 
företriida, såväl vad beträffar materielen som personalens spe
ciella yrkesutbildning å ifrågavarande område. 

Ledningen i stort av avdelningarnas arbeten , ~ivensom 

samarbetet dememellan hör däremot organiseras eller två hu
vudgrenar, nämligen den militära samt den kombinerade tek
niska och militärekonomiska grenen. Denna ledning, vari 
även ingår kontroll iiver arbetet samt tagande av initiativ biir 
utiivas av tvenne amiraler, en för vardera grenen , vilka ami
raler bilda ett r åd till marinstyreisens chef och tillsammans 
ll1ed honom ingå i ett amiralitet. Att miirka ~ir att detta am•
ralict icke står utm;1för utan ingår i marinstyrclscn. 
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Unde r marinstyrelsen sorterar sedan alla marinens verk
stä llande myndigheter ex. befiilhavare över sjöstyrkor, sta
tionsbefiilhavare, kommendanter, varvschefer m. fl. 

DJand dessa intager givetvis högste befälhavaren ön~r ku st
flottan en särsliillning. Det är ju under hans direkta ledni n" . ;:-,, 

som det, vad hela orgrmisationen arbetar för, kommer att li k
som utföras . Tyvärr är det nog omöjligt för högste befiilh a
varen över kustf lottan att samtidigt vara m:winstyrelsens ch ef. 
Likviii bör han erhål la ett stort inflytande på marinens ledni ng 
och därför erhålla siile i amiralitetet för att därslädes vid hr
hov kunna deltaga vid fattande av viktigm·e beslut ang. fl ot
lans ledning eller som direkt beröra hans verksamhetsomr{ld l' , 

clän·id representerande den sjögående flottans erfarenh el och 

intressen. 
Då största delen a v fiol ta n s sjögående personal u n der hög

ste hef~ilhavarens över kustfiollan befäl kommer att giira sin 
sista insats i försvarets tjiinst, torde dess utbildning för tjiin
sten ombord, som äger rum å fartyg, stå under hans överi n
seende. Ledningen av den inspektion av personalens yrl.:e.m t

bildning, som enligt föregående skulle verkställas av vissa av
delningschefer inom marinstyrelsen bör sålunda tillkomma 
högste befiilhavaren över kustflottan. 

Alla viktigare beslut angående marinens utveclding, dess 
ledning i stort, framsUillningar till Kungl. Mnj:t m. m., beslu L 
vilka s:lledes icke falla inom vederbörande a vd el n i ngschefs 
maktbefogenhet, fattas av marinstyreisens chef i amiralilctPt 
efter dess hiirande oc h på föredragning av den amiralitetets 
medlem, under vilken ~irendet sorterar, eller av den avdelnings
chef, som berett ärendet. Amiralitetets medlemmar äga ti ll 
protokollet anteckna avv ikande mening mot chefens beslut 
(dock icke i beslut nng. direkta militära Yerkstiillighetsorder, 

s. k. kommandomål). 
Av statsrättsliga och budgetstekniska skilt torde det n1r:t 

liimpligt, att dessutom statssekreterare el ler expediionsclwf 
inom fiirsvarsclepartementet ii ger rätt att delaga i am i rn l itctels 
förhandlingar. 
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Skall marinens ledning utgå från dess iin~rstyrelse , måste 
.densamma in rymma icke blott den kombinerade mi li tiira-, 
tekni ska och militärekonomiska ledningen ulan jämviil lcdnin
<~en av marinens rent mi litära verksamhet vilken hittills renle-
,u ' b 

ra ts genom d. s. k. kommandomålen. 
Stats riittsligt sett hava dessa mål haft egenskap av rege

ringsiirenden men m ed mindre tunga former än andra sådana. 
De hava icke tillåtits intränga på lagstiftningens område eller, 

s tri dande mot allmän lag eller förfallning, beröra medborgares 
fr i- och rältigheter och ej heller förrycka användningen av de 
till försvaret anslagna statsm ed len. 

Kommandom å len böra så ledes belraktas som rena verk

ställighetsföreskrifter av militär natur, vilka tillkommil på 
grnnd av grundlagens föreskrift om Konungen som hiigslc be
fä lhava re över krigsmakten. 

Utan tvivel bör marinen fordra, att dessa mål skola kunna 
behandlas med nödig snabbhet, samt att bakom dem skall stå 
an svarig maritim sakkunskap, sakkunskap, som man icke kan 
förvänta hos den politiske ledaren av försvaret i sin helh et. 

Dessa kommandom ål äro likväl helt visst icke värda elen 
uppmärksamhet m ed åtföljande meningsutbyte, som under år
tionden ~ignats desamma, och vilket haft sin huvudorsak i 
paragrafen om Konungen som högste krigsherre. Man har fö
res lagit, att en representant för marinen - i den här !'öre
slagna organisationen skulle chefen för marinstyrelsen vara 
därtill sjiilvskrivcn - , skulle föredraga dessa mål inför Komm
gen samt konstitutionellt inför riksdagen ansvara för dem , men 

därmed följer genast en. farlig möjlighet för »politiken » att 
direkt kunna inverka på marinens ledning. Man har föresla
git en samtidig föredragning inför Konungen av chefen för för
svarsdepartementet samt en marinens representant, varigenom 
lik väl Konungen på ett föga tilltalande sätt skulle kunna kom
ma på s. a. s. mellanhand. 

Undersöker man nu förekommande kommandomål, skall 
man finna, att de icke kunna tillmälas större betydelse än an· 
dra ver kst~iUighetsbeslut, vilka alla liksom följa en av Komm-



-352-

gen i statsrådet given kurs. De likna i hög grad de beslut, som 
ex . en överstyrelse utfärdar ang. sina underlydande. ?\fan 
måste även komma ihåg, att omfattningen av dessa verkstiillig
hetsbeslut kan regleras genom direktiv av Konungen i stats
rådet. 

Det radikalaste sättet att lösa frågan torde därför vara att 
upphäva skillnaden mellan verkställighets beslut å det militära 
området och å övriga förvaltningsområden, så att dc förra lw
handlas på samma sätt som de senare; vad marinen sålun da 
angår, komma de alt utfärdas av marinstyreisens chef. 

I grundlagen torde sålunda böra införas stadgande, alt 
Konungen i fredstid uppdrager åt chefen för marinstyrelsen 
att i hans namn utöva befälet över marinen samt utgiva dl' 
militära verkstålligbetsorcler, som erfordras. 

Under krigstid däremot bör Konungen eller elen han fö r
ordnar föra befälet över hela Rikets försvarskrafter samt d~i r

vicl vad beträffar marinstridskrafterna biträdas av chefen fi ir 
marinstyrelsen, vilken jämte vissa delar av denna ingår i stora 
högkvarteret. Som ställföreträdande chef för marinstyrelsen 
inträder då den medlem av amiralitetet, som utövar ledningen 
a v militära grenen därstädes. 

I det föregående har nämnts, huru den militiirekonomisku 
ledningen inom marinen skulle utövas . Givetvis erfordra m a
rinens organ jämväl en statsekonomisk ledning, däri inbegr i
pet statsekonomisk kontroll av dess åtgärder. Lyckligast fö r 
marinen vore nog, om denna statsekonomiska ledning kunde 
fiirliiggas utanför marinstyrelsen och antingen ingå i försvar s
departementet eller vad angår kontrollen på något sätt undPr
ordnas kammarrätten. Här torde icke böra ingås på, huru 
denna ledning skall göra sig gällande å marinens organ. 

Ännu ett ingalunda obetydligt verksamhetsområde tordl' 
vid en organisation av marinens överstyr'else böra givas marin
styrdsens chef. Hur demokratisk åsikt man än må hava , 
måste nog envar likväl medgiva, att marinen står och h1ll er 
med sin officerskår. Så vitalt samman hänger mar i n en m e el 
denna kår, att marinens högste militäre målsman bör vara de n
na kårs chef, varigenom dess intressen, oberoende av politiska 
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skiftni ngar omhändertagas av en man, vars levnads erfaren

het bör hava kommit honom att förstå dess livsbetingelser. 

~~fa rin styre l sens chef bör diirför j}imväl vara chef för marinens 

officerskår och c ivilmi litära kå rer . 

Det nödvändiga och önskvärda samarbetet mellan å ena 

sidan marinen å den andra lanHörsvarets organ, torde, diirest 

det icke, vi lk et är att viint::~ , komm er att ske utan yttre påtryc k

nin g, lämpligast åst::~dkommas genom initiativ från försvars 

ministern , vilken i fiirekomm::~nde fall anbefaller sammanträ

den m ellan representanter frå n marin en (i så fall någon m ed

lem av amiralitetet bilrädd av personal fr ån marinstyreisen s 

avdeln ingar och motsvarand e myndigh eter från a rm en) . ;V[an 

kan även !}inka sig, liksom i Norge , vissa föreskrivna konfe

renser m ellan olika chefe r eller vissa shindiga gemensamma 

kommi tteer med återkommandL' sammantriiden. 

I del: föreg~\ende har det varit min str~ivan att med und

vikande av detaljer söka uppdraga de huvudlinj er eller s. a. s. 

den röda tråd , som biir ligga till grund för organisationen av 

marinens iiversty relse i e ll gemensamt fö rsvarsdepa rtement. 

An ser man dessa principer rikliga hör icke detaljulformanclet 

stöta på oiiversligliga svårigheter ; slriivan bör vara : detaljen 

skall gå i det h e las anda , man m å sr>dan göra det på L'na eller 

andra siittet. 
Då jag därför nu Yill söka närmare skissera elen !'öre

slagna iiverstyrelsens inre organisation , gör jag det med den 

övertygelsen, att olika åsikter med r i1Lta komma a tt hysas om 

olika delar härav . 

P å bifogade tabl å har jag sökt på ett schemati skt siitt 

angiva ett försl ag till marin styreisens organisati on. 

I el. s. k. amiralitetet å terfinn es den nuvar::~ncle marin

stabschefsbcfattn i n gen såsom J. ami ra l, handha nmde den m i

litä ra ledningen , det nuvarande chrfsskapet för marinförYaiL

ningen såsom U . amiral i spetsen för den tel"1i ska och mili

Lärekonomiska ledningen sfl m t HBK , h~ir jiimviil såsom elen 
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högste ledaren av personalens utbildning ombord . Beslutand e 
efter detta amiralitets hörande är marinstyrclsens chef, vilken 

. sålunda innehar en befal lning icke motsvarande någon nu be
fintlig. Skulle den så lunda erforderliga ökningen av stat en 
icke låta sig göras, får man genom gradförskjutning å n ågon 
annan plats söka erhå ll a den erforderliga amiralen i eller vid 
fJoLLan . Att låta någondera I. eller andre II. amiralen sam
tidigt tjänstgöra som chef för marins tyrelsen skulle betyda 
borttagande av den s. a . s. slulligt samarhebmde länken m el
lan de mi litära och de tekniskt-ekonomiska synpunkterna. 

De viktigare frågor, som avgöras av marinstyreisens c heL 
erh[llla sin slutliga beredning av ami ralitetets samll iga med
lemmar, vanid HBK endnst skulle behöva deltaga i vissa ären 
den. I. amiralen svarar härvid för de mililiira synpunkterna, 
U. amiralen för de tekniskt-ekonomiska. Gå dessa i kontriir 
riktning fälles ju alltid utslaget av chefen. 

Det förbe redande arbetet, vare sig det rör elen ena ell er 
den andra huvuclgrenen , utföres. efter vederbörande amiral s 

direktiv av marinstyreisens avdelningar, vilka inom sig hysa 
den nödiga detaljsakkunskapen, varför de flesta a v dem h:n·a 
sav~il en teknisk som en militär underbyrå. 

För att giva amiralitetets medlemmar möjlighet att till 
sli)rsla delen ägna sig at verkligt viktiga frågor måste avdel 
n ingscheferna bcldiidas med ganska stor bcslulanclerätt. Rö r 
l"ritgan ett visst beviljat anslag L ex., bör den avgöras av av
delningschefen inom ramen för den plan som givet vis lega t 
till grund vid anslagels ifrågasättande. 

Inom marinstyrelsen omfattar förslaget följande avdelnin
gar m ed nedan skisserade Yerksamhetsområden: 

Stobsoudelningen, som endast sysselsätter sig med rent 

militiira fnlgor , handhar den strategiska och taktiska lednin 
gen samt åYägabringa r erforderlig samverkan mrllan olika spe· 
(" i:tlvapen, t. ex. den gemensamma taktiken, som bygges på 

inom andra avdelningar utarbetad taktik för de olika vapnen. 
\'icl~1re åvägabringar stabsavdelningen samverkan med annen s 
ge neralstab samt sysselsätter sig med folkrättsliga spiirsmå l. 
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Officera re i denna åvde ln ing iiro avsedda att ingå i högre be
fii lhanues till sjöss staber, varigenom sambandet mellan teori 
och prakti k blir mera intim. Ligger HBK:s stab i land bör 
den givetvis ingå i stabsavclelningen. 

Personalavdelningen utgör en slags sammanslagning av 
nuvarande organisations- och mobiliseringsavdelning i vad des
sa röra flottan. Den handhar sålunda flottans mobi liserings
och övningsplaner, organisation och utbildning samt allm~inna 
reglementen. Dessutom har denna avdelning en ekonomisk 
funk tion, i det elen övervakar övningsanslagets användning, 
varigenom planerna för övningarna och ansvaret för kostna
de rna komma att falla å samma organisation. 

1\ommunikationsoudelningen handhar marinens samtliga 
Jw nununikationsm cclcl såsom gnist-, telegraf-, telefon- , post
,äsende och optiska signalviisende, sjötransporter samt kust
sign alviisendet. Denna avdelning, i likhet med andra avdel
n ingar, som hava jLimväl teknisk natur, uppgör instruktioner 
fö r m aterielens såväl militiira som tekniska taktik och an
·:änclning. 

Delar av stabsavdelningen och kommunikationsavdelnin
gen ingå vid krig tillsammans med överstyrelsens chef i hög
kvarteret. 

Utrikesaudelningen, motsvarande den nuvarande avdel
n ingen med samma namn , handbar upplysningars infiirskal"
fa nde frå n främmande liincler, bedriver å särskild byrå sjö
k rigshistoriska studier samt upp6ittar vid krig i högkvarleret 
pressbyrå . 

Hydr ogmfisl;u avdelningen utgörande en samm:mslagning 
a v delar från nuvarande kommunikationsavdelningen , nautiska 
a vdelningen samt sjökarlevcrkcl handhar mil. sjömätning, sjö
kort och farl edsbeskrivningar, segelhandbiicker samt Ö\'e rin
seencl et över sjöinstrument- och sjökartefiirrårlen. 

Vupenrwdelningama, el. u. s. mlilleri-, torped··, mi11-, flyg
och ub-avdelningarna handluwa resp . väsende för marinen 
samt uppgöra erforderliga instruktioner för materielens taktik 
och handhavande. Till u--nvdelningen skulle möjligen iiven 
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kunna l~iggas u-båtars byggande och underhåll , sålunda den 
avdelning av nuvarande ingenjöranlelningen, som handhaYn 

denna gren. 
SI.-eppsauclelningens militära byrå sku ll e bland annat in n!'

fattn delar av nuvarande nautiska avdelningen. Denna byra 

sku ll e speciellt hava till uppgift ansvaret j"ör j"orlyyen 11r mil i

Uir synpunkt, m. a. o. ansvara för att varje detalj göres efter 
militiira fordringar , så alt rartygen byggas som 1.-riys/art yy . 

Den skall utgöra en förmedlingslänk mellan skeppsavdelnin
gen och de olika vapenavcle lningarna, verks tä lla provturer med 

nybyggda fartyg samt handhava skepparuppbörderna och el d
si iickningsväsendet. 

Skeppsavdelningens tekniska byrå verkställer konstru k 
tion, iindring och underh å ll av fartygsmaterielen, möjligen m ed 

unelantag av ub. 
Kustartilleriets organisation inom marinstyrelsen är bero

t•nde av faktorer, vilka här icke tillräckligt kunna upptagas ti ll 
behandling. Att inom eller bredvid marinstyrelsen bilda en 
siirskilcl organisation för kustartilleriet torde b liva en farli g 

dubbelorganisation. Här har sålunda föreslagits , alt till en 
särskild kustartilleriavdelning förlägga uppgörandet aY mohi
lisl'rings- och övningsplane r, organisation , utbildning, forlifi
ka loriska frågm· sa m t instruktion för materielens tak tik o c h 

handhavande, uneler det ~1tt ev. kustartilleriets arti ll eri-, min
m. m. väsende fortfarande sku ll e handhavas gemensamt med 
flottans. För större enhetlighets skull kan man ~iven tänka 

sig, att chefen för k usln rtilleriavdeln ingen kan i n träda som 
medlem av amiralitc•tet vid behandling av ii.rcnden rörand l' 
kustartilleriet. Någon slags slutlig åsikt rörande kust,ntille

riets ställning inom marinstyrelsen torde man icke kunna göra 
giillnnde, förrän frågan om kustartilleriets stii llning till flotta n 

i sin helhet blivit löst. 
lniendcntauclelningen motsvarar nuvnnmde intenclentav

deln i n gen sam t delar a v m n rinförvaltningens c i vi la a veleinin 
gn r och handhar bland annat marinens beklii.clnad , förråd m . 

m. , avlönings- och militiirckonomiska frågor. 
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Sfu kuårdsavclelningen motsvara r nuvarande sanitetsm·clel

ningen . 
Upphandlingsaudelningen biträder övriga avdelningar vid 

uppgörande av kontrakt, sålunda med ekonomisk och juridisk 
sakkunskap, samt handhar jurieliska spörsmål. 

Stalisliska auclelningen handhar på modernt srilt marinens 

samtliga statistik, bibliotek och bokcletalj. 
Såsom expedition ål marinstyreisens chef i hans egenskap 

som chef för vissa kårer samt för expediering av dc mililiira 
verk s t~i Il ighctsorder, som >> på nåcligste befall n i ng » skall ul
nirdns av honom, ingår i marinstyrelsen en l.:ommcmtlocxf)e. 

dilion. 
Chel"erna för kustartille ri-, skepps-, intendents- och sjuk

vårelsavdelningarna iiro rådgivare till chefen för nwrinstyre lsen 
beträffa n dc resp . k:'trers h e !"ii lspcrsonal. 

Det s. k. assistentkontoret förcll'l~1r inkommnnde iirenden, 
vilka a lla stä llas till marinslyrelsen , samt bitriider amiralitetets 
medl emm:u, t. ex. om ett arbete ick e lämpligen kan iiYerli)mnas 
till n ~1gon speciell avdelning. l :1ssistentkontorrt ing[lr jiinwiil 

ett centralt anslags- cch bokslutskontor samt kassa. 
All~l handlingar , som ulgd från marinstyrelsen , llaYa, Yare 

sig dc iiro unelerskrivna aY mnrinstyrelscns chef eller av nagon 
unclcrlyclandl' aHlelningsclwf, samma giltighet och bclrakbls 

såsom vore de utfärdade a Y ma r i nstyrelsen. Expedie ringen :1 v 
ä rendena sker - u lom komma nclom~l.l - genom n·dcrhiir:1 n de 
avdelning eller i Yissa fall genom assislentkontoret. 

ILir skall nu giYas nngra l'xempel pa den fiiresl:1gnn m a 
rinstyrelsens :1 rhetssii ll : 

JO:on stru kli on rn <w ett nytt j"artyr;. 

Pa grund,·al ay taktiska och strategiska ulreclningar ut
förda i110m stahsavcle lningcn utarbetns a\' denn:1 ~wcklni ng 

fordring:trna pä elen nya f"arlygst~'IWn , Yilka granskas :w rlm i
ralitrlels medlemmar S[lml god kiin n:1s av mnrinstyrl'lsvns c lwf 
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p :l föredragning a v I. amiralen eller chefen för stabs a \·d el n in 
gen . Genom lf. amiralen beordras de olika avdelningsclw
fprna att till skeppsavdelningen inkomma Jned detaljönskem a l, 
Yilka sammanställas inom skeppsavdelningens militära hyr~\ , 

som dessutom uppställer önskemål beträffande haverilj iins t 
m. m. Ritningarna uppgöras därefter av avdelningens k k
niska byrå under medverkan och kontroll av den mili lii ra 
byrån. Förslaget unelerställes därefter amiralitetets medl em
mar eventuellt med biträde av vissa aydelningschefer fö r a tt 
slutligen granskas i amiralitetet av marinstyreisens chef. Diir
efter är detta morinens fartygsty p. 

Utmbetonde nu en torpecls/,:jutinstml,·tion. 

Arbelct ~i ger rmn inom torpeclavdelningen , varest ska Il 
finnas samlat alla erfarenheter från torpedskolor m. m . Bt' 
höves extra arbetskraft, ja, då kommeneleras denne till tjäm t
göring i denna avdelning. Härigenom kommer instruktion!'n 
genast från hörjan att utarbetas under direkt ledning av den 
ansvariga myndigheten. I nstruktionen granskas sedan av ami
ralitetet. 

Förslag till flottans övningar under ett övningsår . 

Förslaget uppgöres av personalavdelningen med Histacl 
hänsyn till andra avdelningars önskemål, framför allt stabsaY
clelningens, granskas av amiralitetet på föredragning av chefen 
för personalavdelningen samt underställes' sedan chefen för 
marinstyrelsen i amiralitetet. Därefter är detta marinens pr o
gram. 

Vid uppgörande av nu skisserade detaljförslag har jag ut
gått ifrån, a t t en person kommen till ofl'icers ställning sam t 
betrodel med - ty detta bör dock vara ett förtroende - någon 
slags ledande plats inom marinstyrelsen är lika skickad att 

tillvarataga statens intressen som en person med juridisk äm
hetsmannautbildning. Kort sagt, giv marinstyrelsen den ma
ritima prägel, som överensstämmer med dess väsens natu r, 
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kontrollera sedan dess arbete med vilken hårdhet som helst. 
Ersätt så vitt möjligt dess civila element med officerare, ty 
häri vill författaren giva d. s. k. departementalkommitten rätt: 
,r farans stund är flottan bättre betjänt av oft'icerare än med 
civila sekreterare >>. 

Inom elen ovan föreslagna marinstyrelsen skulle elen en
hetliga och fullständiga ledningen av marinen komma alt ligga, 
naturligtvis helt inom gränser, som betingas av Kungl. Maj :ls 
och r iksdagens beslut. 

Marinens överstyrelse, så vitt möjligt frigjord från politi
kens kastvindar, organiserad efter här föreslagm\ principer, 
samt, vilket ingalunda är någon oväsentlig fordran , med sina 
organ sammanförda till gemensam byggnad, torde äga vissa 
betingelser att på ett gott sätt göra det arbete, som mannens 
tj änstcm~i n nedlägga , fruktbringande för vapnet. 
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Bärgnings- och Livräddningsmateriel 
för undervattensbåtar. 

Av flinriken Yid Kungl. Flottan 8ten H. G. f(ahl. 

Den uppfattning, som numera gör sig allt mera giilla nde 
niim ligen att faran el ler risken alt segla på u-båt i och med in
förandet av alla slags moderna säkerhetsapparater ~ir minim ~tl 

håller vid en närmare granskning nog icke streck . Trots al la 
de säkerhetsanordningar, varmed de moderna u-IJåtarna ä ro 
utrustade, förefinnes dock ombord å u-båten större risker iin 
a andra fartyg. En enda felmanöver av nägon av besiittningt'll 
kan medföra ödesdigra föl.ider för hela båten. Man behi.iw r 
l'ndast kasta en blick på de olyckor, som hava intriifTat ell n 
höra talas om alla de olyckstillbud, som uppstått under u-ba
tanws utveckling, Hir a ll inse detta. Ett sbrvigt eller orikli gl 
ilandterande av en masl.;:in e ll er elylikt mecHör för ett iivnv~ll 

tensfarlyg törhända en skada , som lätt avh_Filpes eller so m 
ickt> har n~tgon större betydelse för fartygrt i dess helhet , m l'
clan å u-båten dt sådant förfarande kan föra med sig stl ~~~l

varliga konsekvenser, att hela båten siinkes. I själva u-bflle n~ 
karaktiir ligger dessutom ett moment av fara, som icke fi irc
finnes å · andra fartyg. Detta består chiruti , att man uneler L' 11 

del av tjiinstgöringen är instiingd i en hM, nrs flytkr~1ft ii r 
s ~l. mycket upphävd , att intriingandet av endast en obetydl ig 
kvantitet vatten bringar den att sjunka. Händer detta. ocll 
nekar av en eller annan anledning hålens organ all l"mlldi <> 
nera , är olyckan skedd, och man h·ingns mot sin vil ja ned 
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1110t djupet. Saknas botten inom det djup, vars vattentryck 
båtens k onst ruktion kan vidkännas, är elen tillspillogiven, i 

111otsatt fall kan elen eller åtminstone dess besättning hava ut
sikt att räddas genom de anordningar, vi här närmare skola 
_granska. 

Räddningsanorclningarna, tagna i sin allm~innaste bemii.r
J.;:else, delas i två stora huvudgrupper, dels sådana som avse 
att bärga hela håten med dess inneslutna bes~itlning, och dels 
sådana som avse, att om detta ej ~ir möjligt riiclcla besättnin
gen enbart. 

Innan vi ingå på ett närmare studium av dessa anordnin
gar, kanske det vore lämpligt att en smula granska de ~mord
ningar, som ombord å u-båten äro apterade för att tvinga 
elen upp till ytan, eller om detta ej är möjligt tillkännagiva 
platsen där båten förolyckats. Jag frånser nu de pumpar och 
utblåsningsanorclningar, automatiska eller icke, som finnas, 
och vilka icke direkt kunna räknas till bärgnings- och livrädd
nin gsanordningar utan fastmer till säkerhetsanordningarna. 

Inom franska flottan hava försök gjorts med att förse u 
båten med ett slags ballonger av tyg, vilka uneler vanliga för-

11 å Uanclen ligga hopHitida på däck, men som inifrån båten 
kunna fyllas med luft och genom sin då erhållna strävan att 
uppnå ytan draga båten med sig. Experimenten hira ha ut
fallit gynnsamt men på grund av utrymmessk~il lär det hela 
ha stannat vid blotta försöken . .Mig veterligt iir detta den enda 
l;:onstruktion, som finnes i och m.ecl vilken b~1ten stiincligt för 
m ed sig >> bärgningspontonen. För att tillkännagiva den plats 
där . en u-båt sjunkit äro alla u-båtar förseelda med bojar, som 
kunna utlösas från båtens inre. Dessa bo.iar ~iro i allmänhet 
så konstruerade, att de kunna utlösas, vilket hige den sjunkna 
u-båten än må ha och iiro oftast s. k. telefonbojar. l\.onstruk
tioner äro ~iver utförda, diir telefonbojen är försedel med ljus 
av något slag för att uneler mörker göra den synlig . Lyckade 
försök ha gjorts med ljudbojar. 

För att medelst kranar kunna lyfta u-båtar, som sjunkit 
.å större djup i1n det, på Yilket dykare gå ned, iiro de försedda 

Tidökrift i Sjöräsenclet. 25 
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med en el ler fl era kraftiga lyftbyglar, sittande på tryckskrovet. 

Genom en sådan bygel löper en smäcker wire, förenad m ed 

bojar, som utlösas från båtens inre. Bojarna gå upp till ytan. 

och m ed tillhj~ilp av n ämnda wire manas en kraftig kiilti ng 

genom Jyftbyglarna , med vilka bftten sedan lyftes. 

Övergå vi därefter till den b~irgnings- och livriiddnin gs

matcr ie l, som är avsedd att lyfta båten till y tpn , ha Yi diir att 

skilja på bärgningspontoner, bä rgnin gspråmar och bärgnings

ångare. 
För att pontonerna skola kunna anviindas , fordras i a ll 

mänhet, att båten ej sjunkit å större djup, än som tillåta dykan' 

att neclgå till densamma i och fiir apteraneJet av pontonern a. 

Dessa utgöras av cyli nderformi ga , vattentäta stå lbehållare, som 

m edelst vattentäta skott delas i fl era rum. Genom bottenven 

ti ler fyllas dessa och blåsas seelan län s med tryckl uft eller 

pumpas. Genom cylindern gå ett eller fl era ledarrör fLir <k 

t åg, som användas för att inrikta pontonerna i sitt Hige vi d 

siclan av eller iive r den sj unkna båten. Vid bärgn ing av de n 

amerikanska u-bå ten F4 begagnade man sig av () st . pontoner. 

~om placerades a vid va rj e sida. Dykare fastsatte de nedn ' 

ändarna av leda rtågen till u-bå ten , varefter pon ton erna lån g

samt fylldes m ed vatten och tilliilos sjunka ned mot båten. 

a llt under det alt man m ede lst sbdclar, apterade i pontonern a "> 

stiivar styrde dem rätt . När pontonerna av dykare väl surrats 

till u-båten med kraftiga kåttingssyningar , vidtog utbl åsnin g 

av dem. Båten lyftes nu upp till y tan och bogserades i docka. 

Hela bärgningen tog en tid ::t Y 14 dagar . Resiittn ingen var IW 

tur l ig l\·is efter så lång tid di id. 

l va r flotta ha vi nu erhå llit en anordning, lwståendt' ~ ' " 

en ponton , konstru erad fiir elykardjup och avsedel att kun n ~t 

lyfta båt~.r m ed upp till 400 tons deplacement. Om. en sjunken 

11-bat iir fullt va ttenfy lld ; deplacerar materi::tlet e:a 20 procen t 

av mnrsehdeplacem entet ; således blir den vikt, som pontorn :1 

skola lyfta , 80 procent av detta deplacement p lu s surrnin gskii t

tingar. Pontonen består av tvenne stå lcylindrar a\' 'H m . 

Hingd och :3. 0, m. diameter, vilka kunna motsl å elt tryck ::t Y 
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5 ],g. per kvcm. Varje cylin der iir indelad i 7 fullt vattentiita 

rum, avsedela att vattenfy llas vid pontonens siink11ing och be

nämnda förliga och aktra trimtanken, en cent ertank samt en 

fö rlig och en akterlig stora balla s ttank. Dess utom tillkomm er 

en förlig och en akterlig flottörtank , vilka ej ii ro avsedela att 

,·attenfyllas, men som insatts fiir trimändam åL Cylindrarna, 

som ligga på lO,s m. avstånd från varandra, riro förenade me

delst tvenn e bryggkonstruktioner med till6ickligt starka ly ft

halkar, vi lka äro fas tsad lade till pontonerna, så att hela byg

get ej ledbrytes i sjögång. Av niimnda balkar ~iro de två yt

tersta avsedela att lyfta de större u-båtarn:1 oeh p lacerade på 

20 m. avstånd från varandra, två fö ljande ba lkar iiro av Ide

nare ko nstrukti on och avseelda för de mindre bå tarna. Ytter

ligare två balkar finnas innanför de övriga för alt giva det hela 

större styrka och stadga. Varje cyl inder eller ponton , som vi 

i det fö ljande kunna l;:al!a dem, är försedd med två kingston 

ventiler, insläppande vatten till en fördelningslåda med ventiler 

fö r de o lika tankarna s fy llning. En kombin erad Juftavlopps

och tryckluftl åda silter intill vattenfördelnings låclan. Denna 

ä r mede lst en luftav lopps- och tryckluftledning fiircnad m ed 

bärgningsfartygels tryckluftsystem e ll er med fria Juften. För 

ponton ens nedhalande till den sjun kna u-bålen finnas 4 n edha l

ningslin o r. Ena iinde n aY en sådan lina fastsiittes i pontonens 

bryggkonstruktion , och ledes sedan neclhalninn·slinan o-enom ntt v . t":l \.... 

b lod;: , fastsatt av dykare till u-båtens Iyfthyglar, och vidnre 

genom i bryggornas medellinje anbrflgta halkipar med sväng

bara lechnskivor till bä.rgningsf~1 rtygets winsc har. Vid btirg

ning a\' sj unken u-bftl tillgår på följ ande sfitt: Pon tonen , som är 

fö rsedel med roder p~\ varje cy linder, utbogseras till olyckplatscn 

och förankras m ed sina -± meclfiirda ankan-' i ungefärligt liige 

över u-bå ten . Dykare nedg[tr och apterar nedhalningsl in orna 

[1å så siitt, som fiirnt beskrivits. Surrningskittingar upphi-in

gas å krokar på pontonernas inre sidor. Sedan a llt är kl art 

och luftslangen apterats samt pontonen trimmals på rät köl , 

vidta ger siinkandct; därvid tillgår , som vid sänkning av en 

U-båt. Genom att öppna kin gs lom·entil ern a 0ch resp. ven-
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tiler för de fyra ba llasttankarna, fyllas dtc·ss;L Ventilem a fä 
sedan stå öppna. Sedan pontonen efter tankarnas fyllning 
kommil i vila, öppnas fyllningsventilerna på fördelningsl ador
na för centertankarnas fyllning. Dessa fy llas så m yck et , :ll l 
pontonernas översta delar, dc s . k. kupolerna , ~iro över ,·att nl't, 
,·arvid ett par ton s flytk raft finnes. kvar. De intagna valten
mii ngderna ~iro i trimtankarna 7 lon, i bfdlastlankarna 35() lo n 
och i centertankarna 20 ton eller summa 3&3 lon. Nedhaln ing 
verkställes nu m ed bärgningsfat~tygets winschar, och skall detta 
ske med slörsta försiktighel och pejling h ä llas på, att ponlot H'n 
hela tiden är horisontell. Genom nedhaln ings linorna tvi ngas 
pontonen i ett Hige rätt över den sjunkna båten. Sedan pon
tonen med yttersta försiktighet för att ej spränga nedhaln ings
linorna tvingats i kontakt med u-hå len, nedgi:l dykare och fa sl
sätta på lämpligt sä tt pontonen till densamma , varigenom pon
tonen tvingas alt stanna kvar, då nu n edh a lningslinorna lo ~s
kastas. Sedan detta är gjort, öppnar dykaren för siktigt centPr
tankarnas ventiler och insl ~ipper vatten i dessa, till dess att all 
flytkraft är upphii,·d. Sedan pontonen m edelst t a ljor , som 
anordnats före ·siinkningen, h alats i absolut rätt läge i förh al
lande till u-bå len , fyllas centertankarna si:t mycket, att pon to
nen licwer dikt an mot u-bå ten. Sedan den na med kraftiga b b 

kiittingar surrats till pontonen , gå dykarna upp till y tan och 
oc h medelst tryckluft blåsas ballastlankarna och, om sa !w
höves, även center lankarna Jiins. Sedan ponton och u-b[tlupp
kom m i t i y tan , trimmas det hela horison ll'lll eller efter b elwg 
med hj iilp av fi oltörtankarna och bogseras i docka. De doc
kor , son'l kunn a ta emot pontonen med upplagen u-bal av l . 
klass , iiro Galiirvarvsdockan i Stockholm, 5 a v dock orna i 
I\nrlskrona, Malmö nya dock a samt Lindh olmens docka . Med 
2. ]dass u-båt dessutom Beckholmsdockan, Gamla dock:m i 
Karlskrona samt Oslmrshamn s docka. Kostnaden för ponton
bygget iir omkring 250,000 kr . och är förslag gjort a ll bygga 
en siirskild härgnin gsångare, försedd med kraftiga 'vin~char 
och tryckluflanEiggning, avseeld för denna ponton . Skiilel var
för man ej begagnar sig ay sådana enkla pontoner, som nnviin -
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des vid F '! :s bärgning iir, att man genom atl bygga detta värt 
ponton system lycka ts att förlägga arbetet vid b iirgningen av 
u-bå t över vattnet till s tor del , va rigenom tid vinnes p å grund 
av a tt su rrningar m. m. kunna göras fullt klara redan i pon
tonens >> marschHigc >> . 

Därmed äro vi inne på de s. k. härgningsprftmarna.- Delta 
medel för bärgning av u-båtar finnes ej numera i större ut
sträckning heroend e dels på den lå nga tid so m å tgår för att 
förfl y tta pråmarna , stora och otympliga som de m ås te gö ras 
för a tt erhåll a stor sjövärdighet och stabilitet , och dels på de
ras lå nga >> biirgningslid >> . Bärgningspråmen Lestår av en stor 
fartygs liknande prå m förs edd m ed en eller fl era kraftiga kra
nar fö r båtens uppvindande fr å n bottnen. Ä ven om hå ten 
sjunkit å större djup än det på vilket dyka re neclgå kunna 
bärgningspråm a rn a användas, fiirutsatt att b å tens lyfthojar 
blivit uppsläppta och man m ede lst wiren dem emellan kan 
tvinga lyftbyglarna att svälja kranarnas grova kiittingar. Är 
båten vattenfylld , tord e ly ftbygl a rna ej kunna vidkännas den 
stora på frestning som skulle uppstå vid ly ftningen, utan får 
man i så fall försöka anbringa ldittingssurrni nga r runt om 
båten. De tta oer hört svåra arbete k a n taga rtrra veck or i 
anspråk, och även om det lyckas kan man aldrig vara säk er 
på att surrningarna ej slira . Lyckas man emel lertid få upp 
båten i ytan uppstå n ya svårigheter a tt få den i docka. Som 
exempel på de stora svårigheter, som äro förenade med u -bå ts 
bärgn ing m ed pråmar, kan nämnas bärgningen av amerikan 
ska F 4. Hon hade sjunkit på 90 m. djup och till hennes 
bärgning a vsågs tvl'nn e pråm:H om 32 m . l ~i n gd och 11 m. 
bredd, varelera förs ed d med en kraftig winseh. Svårigheterna 
bestod uti att få ldittingnr runt om bålen. Detta tog två veckor 
i an språk , och när d ~ire fter h emvindningen började, visade det 
sig a tt winscharna ej tå lde den stora belastningen. l'vlan fick 
nöja sig med att vinda hem ett pa r meter åt gången och dä r
efter uppsöka grundare vatten och fortsätta vindningen. Niir 
Inan efter att ha tappa t båten en gång på grund a v pråmarnas 
då liga sjiivärdighet fått den p å 15 m. vatten, b~irgadr man den 
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med pontoner på säll som förut är omtalat. Hela b~irgn in gen 

tog 8- 10 . veckor i anspråk, och hade man efter denn a tid 

intet h opp att finna besättningen vid liv. 

En del av bärgningspråmens olägenheter bortelimi nn.ts 

<'mellerlid, genom att man i stället begagnar sig av biirgni ngs

~\n gare särskilt kon struerade för u-båtsändam å l. De forclri ng:tr 

mu n sUiller på sådana fart yg ~iro stor sjövärdighet, hög f:nt 

för att hastigast möjligt kunna n å olycksplatsen samt vid are 

att bärgningen skall kunna ske ha stigt, d. v. s. bärgningsan ga

rens kranar skola hastigt kunna lyfta u -bå ten , varigenom m an 

har hopp att kunna rädda besättningen. Principen m ed dl' 

bärgningsångare för u-båtar, som byggts av de större ma ri

nerna iir den , att bå ten vindas upp till ytan och införes i L'n 

sä rskild bassäng uppkommen genom fartygets säregna bygg

nadssätt, d~ir den väl fastsurras, varefter fartyget gå r i docka. 

u-bå len nedfiras å denna s block , dockan länspumpas och dl' 

uppkomna skadorna på u-båten repareras. Den första biirg

n ingsångare för u-båtar, som byggdes, var den nu på viig till 

E ngland i Nordsjön förol yckade Vulkan i Tyskland. Den var 

fiircligbyggcl redan å re t efter det, då Tyskland fått sin Ii.,rsla 

u-båt eller år 1906. Fnrtyget, som framdrevs med 2 st. ån g

maskiner, had e ell deplacement av 1,500 ton samt en fart aY 

12 kn op. Det var byggt som en vanlig ångare, men dess sk ro1· 

Yar i mitten uppskuret genom hela fartygets hingd, varigenom 

den bassäng uppstod i vilken u-båten upplyftes. Detta skecl ck 

medelst kraftiga ångspel , som voro inmonterade i en särsk ilt 

härför konst ruerad brygga, som reste sig på fartygets mi tt. 

Dessa spe l förm ådde lyfta en u -båt om 500 ton 25 meter pt·r 

t imm e. Vid biirgning av sjunken u-bå L, förankrades Vulk~m 

mitt över olycksplatsen , dykare nedgick om möjligt och apll'

racle ångspclens kMLigar , varefter hemvindningen ~igde ru m. 

allt unel er det u-båten med sladdar och taljor inpassades i om

talade bassäng . För att minska påfrestningen på spe len voro 

dessa så konstruerade, att lyftningen kunde iiga rum utan 

n ftgot uppehåll. På Vulkan funnos installerade Juftkompres

sorer och lufthehå lhtre, medelst vi lka bftten blåstes liin s ei"Lcr 
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biirgningen. Avenså fanns kraftiga pumpar, om så skulle be

hövas. Första gången Vulkan användes var för att bärga U 3, 

som sjunkit i l<ielYik en. H ela bärgningsliclen från det Vu lkan 

varskoddes och till dess U 3 var bärgad var 8 timmar. En 

modernare bärgningsångare för u-bå tar iir Ceara i den brasili 

a nska flottan . I detta fartyg kan u-bå ten etfer bärgningen 

dockas , varigenom en del svårigheter under u-bå tens transporl 

ti ll reparation splats un dvikas. Ceara är på 3,800 tons och 

gör en far t av 10 knop. Hon framdrives m ed två Dieselmo

Lm·er, vm·igenom utrymme för nämnda docka har kunnat er

hå llas. I fartyget är inbyggt en cylindrisk docka , som sträcker 

sig från förstäven till ungefä r "/.1 av fa rtyge ts längd . l övrigt 

har Ceara form en av ett vanligt fartyg , men å terstående 1
/ 4 

är delad i två delar sträckan de sig ovan vattnet i kraftiga 

armar akteröver. Mellan dessa vindas u-båten upp m ed elekt 

riska spel, varefter elen m ed en travers filres föröver in i den 

cylinderformiga dockan. Denna till slutes med en tät dockporL 

·och länspumpa s. Fartygsskrovet runt dockan inrymmer ma

skinrum, bränsletankar, en ballasttank på vardera sidan , luft

kompressorer och luftbehållare samt hytter för befäl och un 

derbefä l. 

I amerikan ska flottan har försök gjorts med att ly fta en 

sjunken u-båt m ed hjälp av en annan u-bå t. För detta iincla

må l har el en boj , som frigöres fr å n elen sjunkna u-båten och 

går upp till ytan försetts med en Juftslang och två stycken 

smäckra lin or . Dessa två i förbindelse med två stycken ly ft

wirar å elen sjunkna u-båten. Besä ttningen på den båt, som 

'Skall bärga, halar hem dessa och manar dem. genom två ver 

tika la brunnar, en förut och en akterut. Dessa brunnar ~i ro 

försedda med en låsanordning fö r wira rna bestående av en 

kolv , som pressar dem mot brunnens vägg och fastl åser dem . 

Seclan wirarna manats genom brunnarna förenas de med var 

sin hoj (t. ex. el en bärga nde båtens lyftbojar) som komma alt 

ligga i v~1 Llenyta n och h ålla dem sträckta. Den bärgade båten 

sänker sig därefter ett par meter och wirarna fast låsas . Tan

karn a länspumpas och båda bå tarna höja sig, elen biirgancle 



-368-

till ytan, elen sjunkna ett par meter över havsbottnen . Sedan 
på detta sätt utrönts huruvida möjlighet finnes att lyfta dPn 

sjunkna båten sänker sig den bärgande till halva det djup pa 
vilket båten förolyckats, fastl åser wirarna, pumpar Hin s och 
lyfter den sjunkna båten. I brunnarna finnes en sä kerhetsa n
ordning, val'igenom lyftwira rna kunna avhuggas för den h iin 
delse en olycka inträffade, som uneler arbetet skulle draga bårb 
båtarna mot djupet. Sedan den sjunl;:na b åten lyft s till halva 
djupet, transporteras den till ett vattendjup n ågot överstigan dt• 
detta . Här låter man den åter gå ned till bottnen , Yarefter 
förfares på samma sä tt som n yss beskrivits . Sedan båten sa
lunda kommit på sådant djup, att dess tankar kunna blåsas, 

göres detta genom den luftslang som förut nämnts oc h v ilken 
står i förbindelse med den sjunkna båtens utblåsningssystem. 
De försök som gjorts m ed denna enkla anordning hava ut 
fa ll it så väl , att man numera uneler län gre övningar ej låter 

u-bålarna gå ut en och en utan indelar dem i övningsgruppe r 
om två eller flera båtar i varje, var och en utru stad med nu 
beskrivna bärgningsanordning. 

Ofta kan det inträfl'a , att det saknas möjlighet att bärga en 
u-b åt med elen materie l, som finnes för handen , och har man 
därför i alla de större marinerna apparater å sina u-b[ttar, var
igenom dessas besättning kan räddas även om u-bå ten ej kan 
lyftas upp till ytan. J ag skulle vilja uppdela dessa anordnin
gar i två grupper, nä m Ii gen dels sådana som n v se att !t å ll a 
besättningen vid liv till dess bärgningsångare anländer och del s 
sådana , som avse att göra det möjligt för besättningen a lt 
utan y ttre hjälp taga sig upp från den förolyckade båten. Till 
den första gruppen räknas sålunda anordningar för att til l
föra bes~ittningen frisk luft och bortföra förskämd sadan och 

anordningar för att tillföra den föda i någon form . Till elen 
andra gruppen r äkna s olika k on struktioner av räddningshjäl
mar samt elen anordningen, att en del av den sjunkna båten 

frigöres från densamma, sedan besättningen d~ir samlats, och 
bringas upp till ytan. 

Den enklaste anordningen för att tillfiira besiittningen 
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f ri sk l uft består d~iruti att ti ll omtalade telefonhoj apteras en 
a rmerad, el. v . s. ej hoptryckbar gummislang, som i nedre ~in

da n ä r inkopplad till en förskruvning i b åten och vars andra 
ända är försedel med en flottör, som tillå ter luft m en ej va tten 
a tt in komma i slangen. Å alla moderna u-båtar finnas fiir
skr uvningar för slangar, som kunn a apteras av dykare, vari
o·enom frisk luft kan tillföras båtens olika rum m edelst en 
~d'tpump . Något övertryck erhå ll es då i båten, varigenom den 
försk iimcla luften pressas ut genom en annan förskruYning. 
A våra n ya u-bå tar finnes ett tilloppsrör för luft, s träckande 
sig längs h ela båten, och ett likn ande för luftav lopp. Båda 
ha avstickare, en fö r varje rum. Luftledningsslangar kunna 
påskruvas av dykare på 6 s t~i ll en (2 förut , 2 vid tornet och 
2 a kterut) . Tilloppsluften k a n ä ven leelas till en fördelnings 

iåda i falska tornet och därifrån, fortfarande av dykare, sändas 
till önskad tank för utblåsning av denna. Å en del moderna 
u-båtar har man gjort en särskild anläggnin g i båten, so m på 
kemisk viig binder den utandade kolsyran och samtidi gt frigör 
syre. Det ämne, som användes för alt binda kolsyran, utgöres 
av någon kalium- eller nnlriumförening, och syret förvaras i 
särskilda syrepatroner. Dessa ::mläggningar kräva emell ertid 
stor t utrymme, och b liva ck därför ej användbara på små 
u-bålar. En elylik anli:iggning för Hvalen t. ex . beräknas kräva 
2 1

,' 2 tons i vikt och 4 kbm. i utrymme. En enklnre metod 

är att enelast begagna sigi av s. k. kalipatroner, genom vilka 
man andas . En sådan patron räcker ungefär :1 timmar och 
består av en plåtcylinder m ed slangförskruvning oc h en öpp
ning, varigenom luften inkommer i patronernn. I cylin dern 
upp lägges kalimn i skivor , förseelda med hål. Vid in anclnin 'g 

tvingas nu luften att passera genom kaliet , varvid detta ämne 
ta r t ill sig elen Juften förorenande k olsyran . 

De anordningar varigenom man tillför en sjunken u-båts 

hesäLtning består liksom :l våra u-bå tar enelast av en slang
förskruvning, varigen om föda av flytand e form tillf'öres be
sättningen . Dessa anordningar ha emellertid ringa be tydelse 
då man numera i allmänh et medför en rätt avsevärd kvan
titet livsmedel i u -båten på dessas längre expedition er. 
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Därmed övergå v1 till de konstruktioner, som uppfun nits 
fiir att besättningen å förolyckad u-båt skall vara i stånd att 
utan yttre hjälp taga sig upp till ytan. Som jag nämnde iiro 
därdel räddningshjälmar av olika slag det äldsta och del :111-
männast förekommande medlet. Försök med sådana hjäl ma r 
ha pågått sedan år 1907 och ha nu på sista åren u tf' all il sa 
lyckligt, ntt man torde kunna säga, att en u-båtsbesättn in g, 
;-;om fått god instruktion och övning i dessa hjälmars han dtl~

rande, skall kunna rädda sig. De första försöken gjord <:'s i 
Tyskland, och man begagnade sig därvid endast av en hjiii iL, 
som triiddes över huvudet och vari ett ämne, oxylith , absor
berade den utandade kolsyran, medan samtidigt syre m·gaY ~. 

Förseeld med en sådan hjä!In kunde man lämn a en sjunk<:'n 
u-båt genom den sluss, som bildas mellan övre och undre ton J
luckan, eller genom torpedtuben. Mnn hade eme ll ertid åsi do
sa lt en svårighet av stor betydelse nämligen den, att den 
mänskliga organismen ej så hastigt kan anp:1ssa sig efter tk 
olika tryck, för vilka den under det hastiga uppstigandel h lir 
utsatt utan tager sådan skada, att den , som försedd med en 
sådan hj~ilm lämnar u-bålen utan att med jämna !llellanlider 
under vägen upp stanna , kom upp till ytan mera död iin h- 
vande. Han hade gripits. av den s. k. dykaresjukan, Yilken 
hestår däri , att det i m}inniskan befintliga kv~ivet vid starka 
tryckskillnader frigiires och går in i blodet och genom den 
förtiilning den åstadkommer spränger sönder finare blodkii rl 
och vävnader. Man låter därför numera varje man iintr:t u pp 
från hålen på en lina, som med en boj släppts upp från bålen 
och hålles sträckt. Linan iir försedel m ed grova taglingar pa 
ett avstånd av 10- 15 m. , angivande ställen, d~ir man måstl' 
stanna en liten stund för att anpassa sig efter de o lika vatlen
lrycken . Från denna s. k. oxylithjälm gick utvecklingen rask t 
framåt, och jag skall nu söka beskriva två av dc modernaste 
konstruktionerna. 

Siebes och Gormans 6iddningshj~ilm består av en huY 
av koppar, överdragen med en kåpa av impregnerat tyg, vilk en 
nedtill övergår i en jacka , som med ett biilte ~'\ ldrnges om liYel. 
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Huven har ett fönster framtill och från dess ena sida ulgår 
elt rör för se tt med en ventil och son'l står i förbindelse nwd 
tvenne luftsäckar, en på bröstet och en på ryggen. lnuti 
jackan finnes en s. k. syrgasgenerator, vilken innehåller ett 
iimne, som absorberar kolsyra och avger syre. Preparatet ~ir 

fördelat på skivor fastsatta till generatorns väggar och kan an
viindas under "/• timma. Generatorn, som består av två vat
tenhitt sl utna bleckkärl står genom två slangar i fiirbindelse 
med huven. Ena slangen slutar med ett munstycke genom 
vilket man andas ett par gånger för att siitla generatorn i 
funktion. Sedan man äntrat upp på räddnings linan på förut 
:mgiY et sätt blåser man upp de båda luftsäckarna på jackans 
yttersidor och fl yter sedan på dessa. Under uppblåsningen 
tnges luften utifrån genom Yentilen på slangen mellan luft
säckarna och huven och blåses in i dessa, varvid man sliinger 
ventilen. 

Den andra riiddningsapparaten tillverkas av firman Brea
ger i Li.ibeck. Vid denna bortfaller själva hjälmen och niisan 
måste tillslutas av en kliimmare för att hindra vatten att in
tränga. Genom hjälmens frånvaro minskas vikten och tager 
apparaten dessutom mindre utrymme i anspråk. Den beslår 
av andningsinrättningen och simvästen. Stor enkelhet, liten 
vikt och utrymme samt hastigt ordningsställande för anviind
ning iiro egenskaper, som göra apparaten s~irskilt liimplig för 
u-båtar. Andningsapparaten består av en kalipatron , en be
hållare för syre O,n liter såd<tnl av 150 atm. tryck eller 90 liter 
av l atm. och en behållare, innehållande 0,4 liter luft :w 150 
alm. eller 60 liter av l alm. Vidare finnes ett munstycke be
slående aY <:'n gummiplatta, avsedd att hållas mellnn läpparna 
och tänderna , samt en smal pip alt hållas mellan liinclerna. 
Munstycket är försett med en avstängningskik och en Yentil 
för inandning och en för utandning, båda sjävverkande. Från 
munstycket leder tYå slangar, en till kalipatronen och en till 
andningssiicken med förgreningar ti Il syrebehålla re och l u fl
behållare. Andningssäcken ligger på ryggsidan. Ven li ler fin
nas för tillkoppling av syre- e ll er lurthehållare s~1mt en på fyll-
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ningsröret till andningss~icken. Den utandade luften ledes gl'
nom kalipatronen till andningssäcken och erhåller där påspiid
ning av rent syre eller luft beroende på vattendjupet. P å stiirn· 
djup ~in 20 meter användes luft annars syre. Som nämnts iir 
såv~il luften som syret av 150 atm. tryck och reduceras inn an 
det användes av en reduceringsventil till g atm. Apparaten 
Yerbr på följande sätt. Den utandade luften går genom ut 
anclningsventilen till kalipatronen vari den befrias trån kolsyra. 
Ya ttengas och fettsyror, vida re till andningssäcken . Här b b n
das den med en liten kvantilet syre, som genom reducerings
ventilen automatiskt tillföres andningssäcken efter atl fi'n·st ha 
passerat en fördelningsapparat , som genomsHipper l ,3 c. liler 
syre av a tmosfärtryck pr minut. Reduceringsventilen h å ller 
således ett konstant tryck av g atm. hos syret, och fördelnin gs
apparaten reglerar den mängd syre som insläppes i andnings
säcken. På slangen till andningssäcken finnes en siikerlw ls 
n~nlil så konstruerad , att den automatiskt släpper ut överflödig 
luftkvantitet för att förhindra alt inandning av luft av över
tryck ~iger rum. Vidare träd er den i funktion då man närmar 
sig ytan , då eljest andningssäcken skulle söndertryckas Yid 
minskat tryck å densamma. Simvästen , Yilken påtages som 
en vanlig väst oc h fasth å ll es på rält plats genom remmar om 
livet och mellan ben en , är fylld med ett tunt Inger av kork 
och uppbi.ir andningsapparaten . Västen är försedd med h ål 
lare för för skiftnyckel och kniv. När m an med hjälp av m1 

beskrivna Evröddningsapparat uppnått ytan förmår viisten 
oc h andningssäcken att h å lla en flytande. Vid undre kantc11 
av simv~islen påhänges en vikt av 5 kg. och denna vikt plus 
apparatens vikt, 24 kg. , åstadkommer, att häraren av livrädd 
ningsapparaten helt lå ngsamt stiger upp mot ytan, varigenom 
man nått det mål man eftersträvade nämlibO'en att utan b e«ao. ' - b t) 

llandc av äntringslina kunna utjämna trycket på kroppen. Till 
apparaten hör iiven elt par glasögon, varigenom ögonen 
skyddas. 

S~ittet att rädda en u-h:Hsbesättning, diirigenom alt någon 
de l av u-håten, som kan liisgiirns från densamma och som rym -
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m er hela besättningen, shippes upp till ytan är ej m ycket prak
tiserad. I amerikanska och franska flottorna ha dock försök 
"J·orls . Den amerikanska konstruktionen går ut på att en 
t'> 

s tör re boj , liknande våra flytbojar kan lösgöras från båten 
sedan besättningen tagit plats i densamma och sedan iiger nog 
fl ytluaft att uppnå ytan. A stora håtar, upp till 4,000 lons, 
]åter sig detta kanske göra. Fransmännen ha i stiillet gjort 
fö rsök med att göra h ela »tornet» löst. Därvid möter stora 
svårigheter dels för att få det hela nog starkt sammanfogat 
de ls för att få det hela fullt vattentätt. Att n ågon litteratur 
angående detta b~irgningssiitl ej utkommit pekar väl pä, att 
försöken ej utfallit nog gynnsamt för att kunna nnv~inclas i 
praktiken. Teoretiskt iir ju konstruktionen utförbar. Man 
får erkänna , att lyckas man göra en fullt pålitlig konstruktion 
i den viigen, är därmed elt stort steg laget i riktning :1tt göra 
u-båtsexpeditioner mindre riskabla. 

Med den storartade utveckling, som hela u-båtsvapnet haft 
uneler v~irldskrigct lgU:- 18, har naturligtvis iiven fiiljt , all sä
kerhetsanordningarna, dc anordningar, som tjäna att förebygga 
olyckshändelser, gått framaL Man torde emell ertid , hur sinn
rika och tillförlitliga dessa ~in iiro, aldrig kunna komma där
hän, att de omöjliggöra olyckshiindclser. De enda, som kunna 
g;ira detta äro vi sjiilva, genom alt söka fylla de fordringar, 
som stitllas på oss, s:h~il el en högste som den liigste. 
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Litteratur. 

Allmiin S.iökrigshistol'ia uv Otto Lybeck, I. uelen från hör jan 
av Krimkriget år 1853 till utbrottrt av Yärldskrigd år 1914. I'. ,\. 
K orstedt och Söners förlag. 

Vår sjökrigshistoriska li tteratur kan icke sägas vara rikhalt ig. 
I all synnerhet gäller detta om tiden efter de stora Napoleonska krig<'ll. 
Visserligen hava enstaka krig ell er krigshändelser från denna ti<k 
pe ri orl skilrlmts på vårt språk. men någon sammanhängande rr rlo
gördse, som kunde göra anspråk på titeln sjökrigshi storia . har ick <' 
funnits att tillgå. 

Om det föreliggande arbetet kan m8n alltså säga, att det rrfl nn 
genom sin tillkomst fy ller ett länge känt behov, och rHirt ill må gcn<l>'t 
läggas, att cl'etta sker på ett förträffligt sätt. 

Bokens uppställning är klar och överskådlig och stilen , SO IH 

alltid hos denne författare , ](•dig och lättläst. 
I. första kapitlet lämnas en orienterande historisk översikt f iir 

den tirlspcriorl. som arbetPt omfattar. Av rlcnna ii\·crsild. inhäm\ nr 
m:1n. :1tt krig nästan ständigt rått på någon del av v:h jord. och a tt 
isynnerhet ett par av rlr• europeiska stormaktema alrlrig tn·ka t <Jti 

gripa till svärdet, då det gällt att tillgodose egna intressen, C'lk r 
att slå uneler sig främmand e länder, låt vara att dessa ofta vdr it 
utomPLHopciska och med färgad befolkning. 

I llct första kapitlet lämnas ä\'en en redogörelse för sjöfart, sj ii
hanrlel och nHu·inpolitik. trenne begrepp. som äro med varandra in
timt förbundna, och slutligen följPr en kortfattarl redogörelse för tl <· 
konferenser, (Hir LlPn intprnationella sj öditten {liskuterats och för fk 
rld;:laration<'r. som följt härpå för att vid Yärldskrigets utbrott bli \-;1 
aY (]C' st ri(lamle maktgruppema så gott som undantagslöst. upphävdu. 

Sedan rliircftrr ett kapitel ägnats åt sjökrigsmaterielens utvrck
ling från år 1850 till omkring 1914 övergår författaren till att skil dra 
krigen och krigshändelserna och början göres då med Krirnkrige L s;\ 
som Yarandr lkt första krig i Yilkrt ångmaskinclrin1a örlogsfartyg för e
komma. 
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Krigsskildringarna föregås av <'Il orienterande politisk reuogörelse 
och efterföljas av betraktelser, där författaren framlägger de lärdomar, 
som kriget givit beträffande' sjömakten och dess betydelse. 

Dessa betraktelser utmärkas för stor saklighet och bidraga att 
ytterligare förhöja arbetets värde. 

l'l,ikhaltigt förekommaneTc och utmärkta skisser, kartor och plan
scher bidraga även i sin mån ti ll att öka intresset för och unelerlätta 
studiet av denna sjöl..:rigshistoria. 

Då man betänker. att icke ens ett halft sekel ligger r•mellan 
Napol eonskrigens slut och don period, som i föreliggande arbek skild
ras, känner man sig frostad betvivla, att det nu tilländalupna Yärlds
kriget skulle vara det sista, och att därefter allm än frid skall råda 
på jorden. Ty den allmänna utmattning och fredslängtan, som följde 
på de långvariga och förödande krigen omkring föna sekelskiftet, 
visade sig ej i stånd att för någcn längre tid förekomma krigiskn 
förvecklingar staterna emellan. Författaren har i sitt förord ntlo nd 
en Del II, som skall omfatta världskriget händelser. M åttc han ickP 
få anledning att även sJ.;:riva Del III. 

I varje fall känner man sig efter gcnomläsandet av det myckd 
intressanta arbetet livligt manad att instämma med författaren. clå 
han i sin efterskrift påpekar sjömaktens inflytande och betydelse 
uneler elen skildrade perioden. En a llrnännaro kännedom härom inom 
vårt land skulle kansko för vår flotta kunna leda till rlen orm·årclnarl 
från statsmakternas sida och clrn tillgivenhet och förståelse från hPla 
rwtionens. som man mer än Pn gång haft anledning att efterlysa. 

Genom sitt nu föreliggande arbete har författaren lämnat var 
och en intresserad ett utmärkt tillHillc att med störl av historiska 
fakta bedöma sjömaktens betydelse i dc krigiska förvecklingar. som. 
varit, och som mänskligt <1tt döma änrm ickr· sett sina sista dagar. 

Sbm. 
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The clippe r, quccn of the sea s ... ..... .. . . 
eoneretc shi ps .................. ... .... . 
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vid nybyggnad a v fartyg . . . ........ . 

N Migation. 

A new method of us ing a lt itucl c a nd azi
muth tables to obtain a ships pos it ion 
at sea .............. . ..... . ........ . . 

An interpolating inst rument to expedite 
the use of Aquino tables in n avigation 

Use of uniYcrsal drafting machinc for 
plotting clead reckoning ..... .... . . .. . 

The scarch for inst rumental mea ns to 
en11ble navigators to obscrve th e alt i-· 
tucl c of a cclestial body whcn t lw ho-
rizon is not visible . . .. ..... ..... .. . . 

Tidvattensfenomenet ........... .... . . ... . 
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~- E., sid. 4. 
K. M., :1918, n:r 5, sid. 1. 
N. M., 1918, n:r B, sid. 1. 
N. M., 1918, n :r 6, sid. 21. 
K. M .. 1918, n:r B, s id. B3. 

T . T., sid. 57. 
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Sjiiolyckor. 
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