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Årsberättelse i reglemente och förvaltning 
för år 1923. 

År 1923 h ar, beträiT.a.ndc den Ycrksamhc lsgrcn, denna års
berättelse omfattar, varit e t t mer än vanligt ·Iugn t åtr. Den 
ovis sh et, s~irs kilt om sj öfiirsvarels fram t ida öde, som L n. 
är .tilll f.in nandes, fönbjuder a l.Ja ändringar, villka k u111nra· i någon 
mån för egr·iva den •slutliga organisalinncn. De rcg•lcmenf!:en 
cch fö rifat'ini•ngar, so'l11 under åre t ·utgivi ts, äro dä.rför ej många. 
Ej h elirer hava några mera omfattande förändringar vidta·gits 
i gällande bcst~immelscr. I denna ·berättelse lberö·r jag dä•rför 
endas t i ·korthet dc reglementen och ändri•ngar, ·som ubkom
mit un der året, varemot jag något vidly:fl·igare :behandlar vissa 
'spör:smål i hithörande ämne, Yilka av annan orsak under året 
vari t akt.u e!lla l(''ller eljest synas mig hjucla ett visst intress·c. 

Reglemente för marinen. 

I ~ 20 av Rl\I I har .såda•n förändring före.tagi ls, aH sta
tionsbefälha,vare •i särskiH fa'll :kan fö r ordna, ·atl uncle rofl'icers 
t j änsteå lder räknas fdn annan dag än konsiit'lltorialcls (full
rn ak ten•s, förordnandets) datum eller så, att <han erhiiller tur 
närmast .före cl·lcr efter annan bestiillningshayare, i vil·ket 
senare ,fall lj~insteål(lern räknas från och med samma dag, 
som gäller för sagda tbcslällnings·harvarc. 

1'idskTift i Sjuv(isendct. 
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Förutvamnde bestämmelser, att äH årsTapporten skol a 

fogas de .fmms.täHningar, förslag ·Och erinringarr, som anses 

erforderliga fö,r avhjälpande av bris·k'l·, !höjande av p·ersona

lens tjän•stbaThet o. d. hava 'llpphä'Vts. Numera skal:l den

samma blott innehåHa. en k·ortfattad redogörrds.e Ö·ver rsådana 

m'iE.täm förhå'l<landen under det s·enaslc utbildningsål!"et, som 

anses böra komma tili 'Konungen·s kännedom. I ställ et m 1 

strationshefälhavare, kårchef och .skolchef, när a111ledning d är

till ,förefi,nnes, ilngi'Va förslag till avhj.älpa·ndert a'V rbristeT, som 

rö:ra dem undePs'iäHd per:sonal och materiel. 

Beträffande dc ruppgifter, som sko'la åtJförlja kårchefs åTS

berättel.se, lh·ava även en del ändringar Vii:dtagil·s· i avsikt at t 

förenkla och iförtydlig·a desamma. 

I HBK:s i1nstruldio·n är vidtagen den ändring, att g.e.n eral

raprporte:n ·s·ka:ll ersättas av årsrapP'ort. Rl\1 II förut.sä tlcr 

emeUertid möjligheten av att annan HB över flotta ~n HBK k a•1 

förekomma. För sådan befälhavare och för annan sjähstä1 -

dig sjöstyrkas befälha,·are samt för chef å enkelt fartyg h : r 

gcnerah·a pporl bibehålli l s. 

De föreskriHer ·Om .för soJa g oc·h cri•nringa·r, som skorla a\

givas i HRK :s årsrapport, ävensom i sådan rapport, som a'

gives .av lUV och CFV, hava även u tgå tt. SkyJ.dighet att gö1 1 

behövliga framställningar ,finr::es rredan förut anlbe1falld i cl eS ~'I 

instruktioner. 

Dessa IUV:s och CFV:s årliga rapporter b enämnas nu

m ena år·srapport i stäalet för inspeldi·onsTapport och omfa tta 

utbildningsår i ställ e-t för kalenderår. 

I Rl\1 I ha,·a •även v·idlagits vissa ändr.ingaT rörande JJ,

stämmels·er för skeppsgossarnas antagni•ng, karlskrivnin , 

m. m. Jag JörbigåT •emellertid dessa här, Jör att närmm c 

reclogörra fö•r desamma i samband med lfrå.gan om skeppsgo~·

sarnas utbildning m . m . 

I RlVI III harva mots:varande änclroinga·r för.etag1ts i fö·rc

skriifterna angående chefs för l"u·staT>tiHeriet, kommendants 

och reg.ementsclhefs århga •rap:porter, som föTut angivits h t 

trätTa nde motsY•a•rande myndigrheteT vid lflo·ttan. 

> 
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En annan ändring här är, att menig med bi,behållande av 

j.nnelhav-ancle beJaUni.ng på stat kan helfnrdras tiU korpTal över 

s.tat. För sådan befordran srk ola f·ord1·~ngarna i slwlTeglemen

let cl·ock uppfyllas. I samband härm·ed har för IwrP'ral'sihe

fordran föreskr.ivit·s, "att 'befordran till korpral på stat må 

äga rum endast, när ledigbet finnes i det i fastställd fördel

n.ing ·-angiTna antalet korpralsbestäHningar; samt att befOTd

ran t il~. korpral . över sta t må en Ii g t regem entschefs heprö

vande aga ~·um mom av chefen för kustartilleriet för varje 

yrkesaYclelmng (yrkesgren) bes tämt antal. 

Lagar och f'örfaitningar. 

AlV de lagar och iförordningar, som utkommit underr året, 

lorde ,_w,]j.ancle vara av allmännare intres·se. 

. Lag om minskning av tjänstgöringstiden för värnpliktige, 

u~lka hysa samvetsbetänkligheter mot värnpliktstjänstgöring, 

g11v·en den 16 mars, stadgar, att konungen n1.å utan hinder av 

vad förut stadgats förordna, att tjänstgörings.tiden
1 

för värm

pliktiga, Yilka hysa sam vetsbelänkligheter, skall genom elen 

v•ärnpl•i'ktigc.s hemförJoYni ng >före .t j än·stgöri·nrgstidens slut 

mins'lws med det antal dagar, som Konungen 1bestämmer, dock 

med iakt tagande av att sådant daganta•l för srtuden~eT oclh li<k

slä l·lda icke över stiger 90 och för ÖYriga 60. 

. I lag om befrielse för visso marinen tilldelade värnplik-

tiga från viss tjänstgöringsskyldigh et, den 23 Je~bruari, stadgas, 

a.tt vpl. ti'lldelnde mar·inen i a.Jlmän tjänst, .sjötjänst •eller sta

h:~nstj~n:t, .vi lka fuJ.lgjmL tjänstgöring Iför sin ut.b~ldnrin•g, 
varnphkhg 1 a·llmän tjänst eller sjötjänst i minst 90 dagar 

och vpl i s~ t· t"'· ·t· · ~O 
.. · · .a Jons Jans 1 mmst u dagar, må, på ·sätt Kornungen 

nannare förordnar, belt eller delvis rlJCifr·ias Ifrån åtcrstå•enrde 

linel er åT·en 1923-192-1: dem Iför dess ut•bilclnin.cr ål~. crga'll'de 
t"·· o o 
Jan,stgöringsskyJ,clighe t ·i ·beYäringen under fr edstid. 

.. I annan lag av samma dag, om ändrad utbz1dningstid för 

uarnpliJ"tige au 1923 o · J·l l .. f"· el " 
' · ws 'ass, ' lava aven or enna arsldarss 

faststäHis samma bestämme•lser om nedsättning i utbi•lclnings-
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tiden, som .i avvaktan på resultatet av den allmä nna revisionen 
av fö:r·s,varsvä.scndel varit provism·is:kt gällande alltsedan 1920. 

Genom [{ung l. 111 aj: t s reglemente för sjökrigsh ögskolan, 
den 17 september, hava såväl det ä'ldre reglementet .som u n
dervisnings-stadgan för sagda sko·la upphävvs. Av ibestäm
melserna i del nya reglementet torde särsl<ilt följand e vara 
att omnämna: 

U ndervi sn·ingen meddelas ubi en et·tå l"ig allmän kurs sam ' 
i högre kurser för officerare, som genomgått a1llmän kurs. 

Dc högr e kurserna iiro: a.llmänna högre kursen, artilleri
kursen, torpedkursen samt minkursen, vilka med unclanl n~. 
för artillerikursen äro ·ettåriga . ArtiHerikurs omfattar h t 

läsM. 
Angående ämnesurvalet må framhållas tillkomsten :1\' 

luftkrigskonst samt 'borttagandet av militär ]@slgeografi i all-
nlänna kurs en. 

Staduan för skeppsgosseskolan, given den H decemb er, 
kommer jag att behandla senare i •samband m ·ed skep.psgossat-
nas utbilcln~ng. 

I resereglementet har sådan ändring Yi·dtag.its, att då Yill 
förrättni·ngsresa två eller flera i samma ·förrällning fiird a-; 
samma väg med skjuls, il'ör var och en färddeltagare icke f t ·· 
beräknas högre skju tslega än för en häst Jör elen gemensan
ma färden. Det åligger dän·id den ·främste aY förrältnin g -
männen al i i sin reser~i kning läm n a u ppgi<fl å l leJtaga rna. 

I detla sammanhang må omnämnas ty cnne prejudikat rö 
rande LoJ,l{,n in g a v hesli.immel ser i resereglementet, som v nP 
nit.s genom regeningsriittens utslag. Enligl det ena har h -
släUningsha:vare, vil•ken vid mi:lil~tr lwmmendering är nöds .• -
kad meur[öra kläder, böcker och utredning, som äro nörhiir
diga för tjänstgöringen, förklarats :berälti.gad all utbckommt 
ersättning för den sär·skilda kostnad han för transporlen aY 
dessa clieklcr ,fåll vidkännas. Å andra sidan har genom ett 
senare prejudikat faslstä<llts, all såsom sådan kostnad ej far 
inräknas »crsäl.hl'ing Jör transport av cll'ekter». Beslällning:o.
havaPe Lor.dc alllså vara berättigad till ersättning för övenik,, 
fraklkcslnad o. d., men ej oför ulgiHer LiH stadsbud m. m. 

b 
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Officersutbildningen uid flottan . 

Genom nådigt brev den 29 augusti 1921 anbefalldes ma
rin undervisningskommissionen att verkställa utredning och 
avgiva förslag ·belräll'andc utbiklningen a·v officerare i flottans 
s tam i sjökri.gshögskola äYcnsom i praktiska skolor och kur
ser , v i:lka JJClingas av oflicerarnas s.pecial u loi.ldning eller eljest. 

För det förslag, som av marinnndervisni•ngskommissionen 
i •al11ledning härav ulaTb etats och vilket under år 1923 till 
I\. ungL l\Iaj :l avlämnats, och de synpunkter, vilka härvid legat 
till grund, har sällskapels Yice ordförande, kommendör 
Sc'hneidler, inför sällskapet lämnat en ingående redogörelse, 
va·r för jag ej upptager ämnet tiN behandl·ing i denna års•be
rä tteJ.se. 

Utbildningen au sjömanskårens manskap. 

Den 30 december 1922 avgåvo flottans s·lwlsakkunniga All .. manna 
bdän'kandcn angående sjömans- och skepp·sgossekårcrnas ut- synpunkter. 
bi ldning. Reglemente för skeppsgossen tbi·lclningen har seder-
mera uneler år 1923 iblivit fastst.ällt och konuner jag alt senare 
re.cJ.ogöra därfö.r, 

Ehuru betänkandena ang. sjömans·kårens ubbiklning vis-· 
serl·igen .icke fra·mlagls uneler det år å r,sberäUelsen avser, har 
jag 'Clnck, då dc ·icke i sin helhel rförul •behandlats i någon års
berätldse, ·och då frågan under året varit mycket uppmärk
sa:m ma.d, a·nset·t mig ·höra här himna. •en •redogöre•lse för de
sa·mma. 

Slwl•sakkun:nige tillsaltes av chefen för s.jö.fö.rsvarsdcpar
tementet med slöcl av nådigt •bes•lut elen 16 maj 1919 föT att 
under ,cJ.epart.cme.n•tschefens •ledrl.i ng bi tr.äda med v.erkstä.Jlande 
av utr.erdni·ng oc<h avgi•vandc a:v ,förslag angående i vad mån 
med hän.syn till allmänna pedagogis•l'a synpunkter samt i och 
iför åstadkommande av en rationdl undervisnin c5 änclPincr er-f b b orclrades beträll'ancle vare sig ämnesförclelning, timpl an, un-
dcrvisningsmetod eller andra därmed sammanhiingande förhål
land.en Yid marinens underbefälsskolor, varvid skul·le iakt·ta-
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gas, aH unelervi sningen d·är.städes, vilken i Jräms'ta i!'U mmc 
har hH syfte att bibringa för den miiit.ära 'banan erforderl ig 1 

il1'Sii,Jder, i möjlig .utsträckning jämväl bör Yara ägnad att m ed
dela l<uns1kap aJ\ ' a.Jlmännyltig art. 

Genom nådigt beslut den 3 december 1920 el'höHo de sko
sakkunniga nåd igt uppdrag att bi trä.da jämväl med omarhc -
nin.g av reglementet för utbildning aY 1f!ottans •mansl<.ap (skol
r eglement et), 

Av d e ,fem l~ c!"änkan.den, som de sakkunniga avgiv'it, Oll -

fatta två skeppsgossarnas och de Ö\Tiga manskapets vid sj i~ 
manskåren utbildning. I fråga om de värnplikbigas ubbildn in;. 
hade de sakkunniga haft för avsi·kt att in:föra ,föreskrift er 
en särski·J.d d e·l av skolrcglem en tct, m en hava dc sedermer 
därifrån a:vstått. 

Vad utbildningen vid kustarti:Heriet beträ!Iar, har, då u l 
redning på förevar ande område försiggick inom kustarti lll
ri.et, denna icke blivit för.emål för något de sakkunniga' 

förslag. 
Av dc delar av betänkandet, som omfalta sjömansldrc .. , 

innclbåUa betänkandena III ·och IV bcstäm·melser .för ut.bil cl
ningcn. Det förstnämnda är kallat »skolreglemente för flot
tan , I, skolor och kurser vid sjöman skåren» ; det sistnämnd' 
innefattar »undervisningsplan för skolor och kurser vid sji'>

n1.anskår.en ». 
Liksom i nn gällande bcstämme1lser har uthildningrn ~ 

syfte angivits vara alt grundlägga och främja utbildningen 
av duglig personal vid ,flottan. .För att della ·skaH ·bliva m öi
ligt ·enfoPdras ·i ,försla !hand god utbi,ldning i dc militära i.i.1 -
n ena. Det är eme llertid sjä·lvfaH.et, alt en rätt omfaltand' 
nndcrvisning även bör meddelas i allmänlbildande ämnen . A" 
draga gränsen för huru långt denna utbildning skall sträck' 
sig .för att direkt vara bll nytta i tjänsten är 'giv.et.vis ytters, 

vansldigt. 
Spörsmålet om de alilm·änbildandc ämnenas s•täHning i sj i.i-

•mans.kår.ens skolor intager en· frams~kj u t.en plats i det yttrand' 
till statsråclsprolokoHet, \'ari depart·ementsc'll'eifen motivera 

b 
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i.gångsättandet av den utredning, som legat till grund för före
Jiggan de förslag. Härvid fr amhålles bl. a. , att denna utred
ning 'i första hand bör gå ut på att göra u nclervi·sningen jämn
stäNd med un dervisningen i de till a llmänna skoJväsendet 
hörande slwlformer, som ha till uppgift att 'utöver de i folk
skola n inhämtade kunskaperna hereda ett högre mått av :111-
män meclborrgerJi,g bildning, varigenom de som ,g.enomgå korp
ra.J s- och uncleroffic·ersskola i vissa avseenelen skulle kunna 
likstä llas med dem, som genomgå s.Jwlkurs inom det al·lmänna 
skolväsendet. 

De saldumniga hava i en;li.ghet härmed eftersträvat att 
giva ö•kat omfång åt denna unelervisning utan aH utbildningen 
i de militäl'a ämnena därigenom åsidosättes. Dock ha cle 
icJ"e 1helt kunnat tillmötesgå särsk·ilt fr ån underomcerarna 
fTamställda önskemål, att genomgången 'unclerofiicerss·kola, 
vad aHmän.bilclningen beträfTar, borde föra lfram till samma 
m•ål som realslicolexamcn. Sålunda 'ha icke alla ämnen kunnat 
m edtagas, som ingå ,j denna examen, och ej heller hava d·e 
m ed-tagna ämnena 'i a.Ua fall kunnat givas samma omfattning. 

Ä ven i fråga om den militära utbildningen har en om
läggning 'ägt rum, i .cJet de sakkunniga sökt f.å bättre överens
stämmelse mellan sjömanskårens skolor oclh vi s sa fack- och 
yrkess,kolor, vilket ic-ke blott bör yara till gagn 1för flott an 
utan även för individen vid en eve ntuell övergång till civil 
anstä llning. 

Enligt nuvarande bestämmelser finnes redan i viss mån 
en sådan öwrensstämmelse b eträffande vissa examina. Så
lunda motsyarar genomgå ngen korpral skola för manskap vid 
däcksavdelningen skeppar·ecxamen av 2. klass och för man
skap ti llhörande maskina Yclelningcn ma.skinis Lexamen a y 3. 
klas·s, av lagda vid navigationsskola. Examen i maskinistklass 
Vi'd underofficers·skola är jämnställd med 1. maskinistexamen 
vid navigalionsskola. Genomgången examen i styrmans·kla.ss 
vid underoiTicersskola motsvarar där·emot ej avlagd styrmans
exmnen vid navigationsskola, utan erfm·clras härför vissa kom
pJ.etteringar. 
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De sakkunnigas förslag innebär sMunda en omläggni ng 

av utbi,ldningen i den riktning, att styrmansexamen 'ingår i 

undcr,ofl'icerscxamcn tf ör samtliga yrkesgrenar ·inom däcksav

delningen. De förd elar en sådan omlä.ggning s.lmlle medföra 

anses vara: 
underof1'icersexamen hlir i nauti,skt hänseend e mera 

grundli.g; 
under.ofl'iccrs'kårcn vid rhicksa,·delningen erhåller störL• 

en'hetlighct, varvid de ·särskilda yrkesgrenarna komma att 

fr::uns~å som likvärdiga; 

dc särskilda underofficerarna bliva mera .användbara 

tjänsten; 
tjänsten blir mera omväxland e och li,Hdragande; 

exa men bereder större kompetens för anställning i ei\·il 

verksamhet Yid eveninelit avskedslagande [rån fl o ttan. 

För ekonomiaYclehYi ngens personal ha dc s~aldmnniga 1 

fö revarande avseend e sal t som mål jämnställigllet med ettår ig 

han:cle!s.skola; dock med minskad kurs för !hornblåsare. 

Vid maskinavdelningen finnes, som förut nämnts, likstäl

lighet me,Ilan vis·sa .examina vid navigalionsslwla och vid sj ö

mansl"årens skolor. Försilagd innebär dock en del ändringar 

för alt göra denna likställighel ifullsländigare, i det att d är 

upplagas lvå o•li,ka exam'ina i und erofl'icersskola . Den en:t, 

efter 'Ctt år, s.kuUe analsvara mas·kinistexamen av 2. klas s. 

Maskinis:l·examen av l . klass skulle, liks·om ·nu, avläggas efter 

fuHsliindigt gen omgången underolficcrsskola. 

Vad hantverksavdelningen hdr~i[Iar >innebär fiirslaget icJ.;:,' 

någO'n examen, som kan jämnställas med elylik i civil sk ola. 

Omläggnin§en går här ut p å att giva personalen gemen sm 

utJbliklning, nbcr oende ay yrl,esgren, i s:l stor ulsträekning sol· 

m öj ligt. Genomgången underofl'icer sexa,m cn torde för d cnn·t 

avcldnrings personal vara en god grund för fortsalta .studier 

vid ·tc'knisk yrkesskola. 

l\fed ,(l.ella har jag gjorl en sammand'attning av det m ål 

de sakkunniga uppslälll för sitt för slag tiH nya ·bestämmelser 

.för sjömans•kåreas s,kolor och vill jag nu övergå lill en r cclo

gi}r·elsc för d essa förs·la•g. 
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.llarinens cen-trala heklädnadsverkstacl. 

Den centrala bcklädnadsverJ<staden i Karlskrona tillkom 

genom riksdagens beslut år 1917 och har varit i verksamhel 

frå n fe1h ruari 1922. 

Då ej någon redogörels e för densamma förefinnes i före 

gående årsberällelser, torde kunna Yara av intres se atl till en 

hö rjan giva en sammanfattning a\· historik en för denna Yer·k 

stads tillkomst. 

Redan år 191 5 hemst~illde marinfönailningen i skrivelse 

till Kungl. :\Iaj :t om anyisande a\' anslag för anordnanclet av 

lbl. a. beklädnaclsverkslacl och beklädnadsförråd i Karlskrona. 

Härvid anfördes, alt del Yore av ~behovet synnei'ligen påkal•lal 

att erhålla nya heklädnadsver<ksläcler, omfattande arbetsrum 

fö r skrädderi och skomakeri, dels emedan de dåvarand e verk

s täde rna, vilka \·oro inrymda i d en s. k mod e.Ilsals;byggnaden 

å Yan·et, \'Oro av så otillfred:ssUillandc hygienisk beskafienhet, 

att arbetarna leclo men a y att cliirsliicles ut'föra arbetet, och d els 

·enär det med stöd ay elen erfarenhet, som vun nits såYäl uncl·er 

fredsförhållanden som s~irskiH under mobi liseringen, visat sig 

nödvändigt, att hekliidnadwerkstaden er·hö·ll e större kapacitet. 

Den arbelsproduld, som i Mt\·arandc verkstäd er kunde er

hållas, nu ej lilldicklig, ~iven om fångvården dessutom an

litades i slörsta utstT~ickning, all fylla ·dc krav, som måslc 

ställas på h e k l ädnacl sv er kstiidcrna. Er-farenheten från In o bil i

seringen hade därjämt e till fullo ådagala·gt faran ur militär 

synpunkt av all icke hava etl lil,lräcJdigt Tesenförr·åd av he

kläclnadspersedlar och malerialier . 

Ärendet k om före i statsrådet i januari 1916, och till

styrkte dänid dåvarande departementschefen utfö'I'andet av 

såväl verksl::tden som förrådet. Kostnaden, som beräknades till 

300,800 kr., skulle fördelas på lre år. I enlighet härmed avgav 

Kungl. :\laj: l förslag ti-ll 1916 års riksdag. 

Detta Kungl. l\laj: t s förslag b'iträddes dock ·ej a<v riks

dagen, som i stä'llel föranlad e ny utre'dning, varvid siirskilt 

borde utrönas den kapacitet verkstäderna borde bes'ilta. Vid 
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ärendds behandling i rikselagen hade nämligen den frågan 
uppstått, huruvida det icke ur ·ekonomisk synpunkt vore för
delaktigt aU inrätta en för hela marinen avsedd central be
·klädnadsverkstacl, utrustad med erford erliga moderna arbets
maskiner och av sådan kapacitet, att marinens behov, åtmin
stone under normala föThållanden, kunde därifrån till fu ll o 
HUgcdoses. Med utgångspunkt häri·fTån ansåg riksdagen, utan 
att yttra sig mn den lämpligaste platsen ,för en sådan verk
s tad , att ny utredning borde företa gas och före'läggas 1917 år. 
riksdag. Med anledning av vad riksdagen sålunda anfört, an
befallde Kungl. Maj :t marinförvaltningen att ·verkställa ifråga
varande utredning. Denna utredning avl·ämnacles i febru ar i 
1917 •och lades till grund för Kungl. Maj: ts 'proposition ti ll 

riksdagen. 

!runan ja.g redogör för det resultat, d enna utredning gav , 
viH jag något närmar.e redogöra för hur beklädnadsfrågan 

inom marinen stod vid denna tidpunkt. 

Nytillverkning av beklädnad s.kedde dels vid marinens 
egna verkstäder, dels vid .fångvården, dels ock h os enski lda 

firmor. 

Marinens ·egna verkstäder levererade härvid det störs ta 
antalet persedlar inom skräddarbranschen. stora leveranser 
gjordes även av fångvården ·och ej obetydligt lämnades a v 
privata leverantörer. För skodon däremot måste civila leve
rantörer utnyttjas i stor utsträckning oc'h kunde här marinen s 
egna verkstäde1' ·endast leverera en mindre del av behovet. 

Enligt stabistiken hade under åren 1911-1915 levererat s 
ungefär 550,000 p ersodlar, som ·ingå i manskapets beklädnad, 
samt ungefär 123,000 ,par snörkängor, skor och stövlaT. P il 
marinens verkstäder kommo därav ungefär hälvten av skräd
derivaror och ej fullt en fjärd edel av skodonen. Fångvården 
har under samma tid levererat ungefär lika mycket som mari
nens egna verkstäder. Från civila leverant·örer har utgått 
omkring 80,000 st. skr·äddarevaror och icke mindre än 70 ,000 
par skodon. Ovanstående sitTror visa, att ett betydligt antal 
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persedlar alltså måst tagas från andra verkstäder an kronans 

egna. 

Vid flottans stationer skedde tillverkningen genom per
sonal, ·som av kronan anställdes å månads- och daglönarsla
terna och vars av'löning i regel utgick eft er s. k . styckeverks
taxa . 

Vid Vaxholms och Karlskrona kustartilleriregementen 
däremot voro anställda mästare med konlrakt att ombesörja 
·nytillverknin gen mot stadgad avgift per persedel. Materialier 
ti.Jlslläpptes härvid av kronan. .Sådana entreprenörer hade så
lunda att själv anställa och avlöna erforderl'iga arbetare. 

I marinförvaltningens förutnämnda utredning hava d c 
ol,ika sätt, på vilka tillverkningen var anordnad samt hithö
rande förhållanden varit föremål för utförlig granskning. Här 
vid kom ämbetsverket till det resuiltatet, 

att tiEverkningen av beklädnad med anlitande av arbe
tare, .som avlönades direkt av kronan, visade sig billigare än 
til'lverkning genom entreprenör; 

att genom tillverkning i stor skala minskades tilherk
ningskostnaderna per plagg, samt 

att arbetslön erna stäT·lde sig 1bi1ligare i KarlsJuona än å 
andra platser, där marinen 'hade •beldädnadsverkstäder. 

Utredningen gav sålunda Y'id handen, att ett samman
förande av all nyliJilverkn'ing av beklädnad 'för marinen till 
en central beldädnadsyerkst.ad syntes kunna förväntas med
föra väsentli·ga ekonomiska fördelar, därest den :förlades till 
den pqats, som hade de bi>lli.gaste tillverkningskostnaderna, 
nämligen Karlskrona. För att möjliggöra en uppskattning 
av den ekonomiska fördel, som vore att förvänta av tillverk
ningen vid en central verkstad, jämförd med det förut an
vända sättet för tillver-kningen, jämfördes ai'JJelskostnaderna 
för vid marinens verkstäder, med undantag av Karlskrona 
stations lbeklädnadsver.kstad, under femårsperioden 1911-1915 
liNverkad beklädnad, med den kostnad tillverkningen skulle 
dragit, d·ärest den utförts vid nämnda bel<'lädnadsverkstad. 
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Den senare beräknades då hava b1ivit ·o.mkring 60,000 kr. eller 
12,000 kr. per å r lägre ä n ncl nu Yarit faNet. 

1\Iarinfönaltningen påpekade emellertid, att iiY en ur andra 
synp unkter än d en ek onomiska , fördelar vore att vinna med 
en cen tral b ekläclnad sverkstad, såsom: 

tryggad till verkningsm öj lighet, 

säkerhet såväl för enhe tli g tillverkning som för att lill
verkningssäHet bleYe sådant, aH störs ta m öjliga s1li.tstyrka er
höHes, samt 

vissh el om all alla am ·äncla materialier YOr·e av lämplig 
och god beskaffenhet. 

Beträffande platsen för heklädnaclsverkslaclen hade marin
fö rvaltningen ansett, atl del icke JJorde ifrågakomma a ll fö r
lägga >Clen till a nnan orl än där personal av marinen till slörrc 
a ntal vore förlagd. I anna l fall skulle administrationskostna
derna bliva för stora, varjiimk flera reparationsverkstädet 
skulle ·er fordras. 

Bland de platser, som marinfön.·allningen if rågasal t fö r 
ändamålet, ansågs, som n~imnts, Karlskrona ya ra den lämp
ligaste, ooh kunde utrymm e där städes för anstall en beredas 
på Stumholmen. 

Departementschefen a nslöl sig i allt lil'l de tt a marinför
va llningen s förs lag. I proposition till r ikselagen sam m a å r 
begärdes för en central h ckläclnadsvcrkstacl i Karlskrona ell 
a nslag av 520,000 kronor. 

Denna Kungl. ~Iaj :ls pPoposition tillstyrkles av ntskollet 
och IJleY av båda kamrarna bifallen. 

Grunden till denna beklädnaclsverl,stacl sk ull e i en lighet 
hä rmed kunna läggas redan samma år. Ritningar och kos t
nadsförs lag voro uppgjorda av chefen för byggnadsdeparte
mentet vid .flottans yarv i Kal'lskrona, enligt vUka byggnacl s
Jwstnaderna beräknades till 4..Jc8,500 kronor. l\Iarinförvaltnin
gcn anmodade även \'CK all gå i iförfattning om uppförandel 
av nämnda byggtmd för angiYna kostnad. 
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Som materialierna och a rbetskostnaderna em ell ertid vid 
denna tidpunkt voro i stiga nd e, Yisade det si.g icke möjligt 
att för beräknad kostnadulföra a·rbetet. Nytt kostnadsförslag 
måste därför uppgöras, vilket slutade på 759,000 kronor. 

I ändamål att n edbrin ga kostnaderna :blev VCK under år 
19·19 på nytt anmoclacl a lt inkomma med 1förnyad e k ostnacls
tberäkningar. Genom marinförvaltningens skrive lse elen 10 
novemb er samma år anm odades slutligen \'CK atl för en kost
nad av 561,000 kronor !å la uppföra byggnaden. 

Arbe tet påbörjades å lcr och fortgick under 1920 och 1921. 
Med februari m åna ds in gå ng 1922 kunde därefter arbetet i 
verkstäderna taga sin början. 

Den ,byggnad, som sMuncla jnrymmer marinens centrala 
beklädnadsverkstad, blev icke f ullt i Öyerensslii'mmclse med 
det för.sta förs·Iaget. Trots a tt anslaget ök ades, måste Yerk
staden .förm inskas. I si l t nu utf·örda skick imwhåller en Yå
ning skräddan-er,kstad, en skomakan·erkstacl och bottenvå
ningen fiirråclslokal. Därjämte ä r o i >by.ggnaden inrymda dels 
kontorslokaler för Yerkstaclen, dels äYcn expeditionslokaler 1för 
stationsintend en l uren och JJeklädnacl sinlenden len. 

Å t maskiner för så väl skräddar- som s koma karverksb
derna har ägna ts slor up]m1~ir!,samhcl, Ynrigenom dessa blivit 
utrustade enligt allra modernaste princi>per. 

Utgångspunkten vid ·h~räkningen av y.erkstad ens storlek 
var, i öwrcnsstämmelse med riks(lagens skriYelse, den kapaci
tet, s·om 1ber~iknadcs vara erforderlig för atl rtllgodose det be
r äknade äriiga hehoYet ay heklädnacl 1för marinen. Dessa silr
ror åtcrfimws i c<flerföljandc tabell. 
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Tabell, 

utvisande beräknad erforderlig årl ig anskaiTning av bekläd

aedspersedlar för marinen år 1917 samt t~illverkningen 

vid centrala beklädnadsverkstaden å r 1923 . 

Beräknad Till. 

Persedlarnas benämning år lio- verkning 
anskaff7ting J 923 

st. st. 

Fö1· manskap. 

Blåskjorta .. 13,363 5,855 

Bussarong, vit ......................... . ............. .. 5,027 1,276 

kype1 t, blå ....... .................. . 18,590 14,965 

Byxor, vita ....................... .. .......... · .. .... · 12,987 5,16l 

kommiss ..... ... ..... .. ... ......... .. . .. . .. . 25,295 11,633 

kypert, blå .......... .... ...... .. 20,900 18,712 

Halsduk, svart ............... .. .. ............. .. .. · 13,Gl0 3,667 

ICalsonger, vita .. . ... ... .. . . .. . ............. ·. · · ··· 24,3-±9 10,479 

Kavaj............... .. ..... .. ................... .. 7,637 3,435 

KhLdsäck ..... ...... ...... .. .. ........ .. .............. .. . 2,262 

~laskintofflor . .. . . . .. . ........... . . ..... .. .. ....... . 2,G21 816 

niaskinväst ... . . . ... .. .. ... .... ... . .... .. .. . 1,4-±8 230 

Mössa med band ............................ ::::: .::} 
ankare ..................... .. 

13,Gl 0 
3,800 

928 

kypert, blå ............................. .. 5,925 2,87-1 

Mösskapell .................. ... ............... ...... .. . 10.220 7,452 

Skjorta, bl åkragad ........ . ................. ... ... ... . 26,459 17,363 

Skor ... ......... . .. ......... .... ............ .. 18,76-± (i,51G 

Snörkängor ............. ... ......... . .. ............ .. . 10,337 7,03:2 

Stövlar ......... ... .................. ....... .. 10,751 4,392 

För wulerofficerskorpral. 

Byxor, parad ..... .. . .. .. .. .. .. .. .. ..... .... · 896 93 

Jacka ........ ...................................... .. . .. . 349 44 

'\f askinrock ... 457 389 

För arbetets utförand e beräknades und er normala förhål

landen 13-0 p ersoner vara erfoJ·derliga i skräddare- och 50 i 

slwinakarverkstaclen. 
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Den mi n skning av byggnadens stor.lek, som på grund av 

öl{ade mater ialkostnader m. m . måst göras, har givetvis älven 

inverkat på de olika verkstädernas storlek; dock torcle kapaci

teten vid fullt u tnyttjande av samtliga maskiner ·kunna u nge

fär bliva vad 'i f{irs'laget avsågs. 

Ti ll verkningens verkliga omfattning 1är naturligtvis iber·o

ende på det :för tillfället rådande behovet och regleras efter 

de tta genom slorlekcn av den anställda ar'betarpersonalen. Vid 

verkstaden är f. n. sysselsatt en styrl<a av 106 personer i 

skräd dar- och omkring 40 i skomakarvei'kstaden; häri inrä,k

na t även den personal, som finnes i reparationsverkstäderna. 

D-etta antal är ej det största, som kan anv·ändas, men är för 

närvar ande hllräckligt med hänsyn t-ill inneliggande arbets

order. 

Förut omnämnda ta·bel·l innehåller jä·nwäl en översikt 

över tillverkningen uneler år 1923, vHken ger en b:ild av vad 

s~om under verkstadens andra verksamhetsår där tiiivcrkats 

fö.r marinen. 

Jämföras siiTrorna med dc sifl'ror, s·om anger den kapaci

tet, för vilken verkstaelen skull e beräknas, befinnes, att d e 

sistnämnda äro tbelydligt högre. Anledningen !härtill är alt 

talhellerna ej i allo äro fu.Jlt jämförbara på grund av vissa .för

håHanden, såsom det vissa tider belydande antalet vakanser 

in om stammanskapet, elen minskade utbi·lclningstiden för värn

pliktiga, ännsom att storl eken av beklädnadsförråden för 

stammen på grund av nådigt theslut nedsatts . 

Förutom vad i ovan angivna tabell -upp lag i l s, har emel

lertid beldädnadsverks taden även utfört tillverkningar i rätt 

omfattande utsträckning, de.Js till sängpersed el- och sj u kvårds

förråden, dels till andra statsinstitutioner än marinen. Bland 

annat -levererades uneler 1923 O'Ch 1924 till armen 15,000 par 

l,ä.gerkängor, varjämte en större leverans uniformer med en 

arbetskostnad av omkring 18,000 kr. skett till! tdegrafverket. 

I s-amband härmed torde nämnas, att beklädnadsverksta

den numer jämväl är rustad att utföra tillverkning av unifor

mer fö.r officerare och uncl-erofi-icerare, sedan vid verkstaden 
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a nshillts särski lda uniformsskräddare. \'ilkcn anslutning den 1L1 
li,llverkning kommer att få, är f. n. svårt all 1förul säga ; där till 
har den icke verkat tillr ~ickligt hinge. 

Sk ulle i fr amti·den behovet av tillverkning för beklädna cJ,_ 
för råclcn bli\'a s törre än nu är förhå lland et, kunna verkstäd er
na, som sagts, u tYidgas genom alt utöka ad Je taranlalet. Här
Y id kan en betydande ylledigare kapac,itet ernås. Enligt upp
gift skulle skräddanerkstadens kapacitet kunna ulöl(as m ed 
en tredjedel och skomakanerkstaden m ed det dUibhla mol vad 
som presteras ·med nuYarande a·r'belsstyrka. 

Den centra·la beklädnadsverkstaden är, som förut n ämn b, 
avsedd att tillgodose s:nn tliga formation er s inom marinen h c·
hov av beklädnad . Delta avser givetvis i första hand nyl ill
Yerkningen. I\Ien även i fråga om r eparationer är verkslad L'n 
r ustad, i det atl ·inom såväl skräddar- som skomakanerks lii
derna finnas inrymda rcparationsavdelningar. 

I den utred ning, som av Kl\1F föret ogs, föru lsatles än n, 
att alla r eparalianer för Jonnati o nerna i Karlskrona skulle ut
föras vid 'beklädnads\'Crkstaden. F . n. är detta även fal k 
vad ·flottan belr~iflar. \'ad däremot Karlskrona kustartilleri
regemente angår, ~iro dess reparationsverks l·äder ännu icke a \
yecklade; där verkställ as dock endas l mindre reparatiom•J 
För å andra platser .fö rl agda delar av marinen !\unna mindr 
repa rationsarbeten icke hi m pligen Yid Ycrl<staden ulföras i sl iir
re om fallning, \'a dan Y id c lem for tfarande måste finnas rcpar~l
tionsverkstäclcr, ehuru mccl m inskad drift; .för dessa form a
tioner förekommande större reparati:mcr utföras dock äY<'I 
vid den centrala beklädnadsYt>rk starlen. 

Arhetslöncma 'för Yicl YCI"ksladcn utförda reparaben sar 
beten uppgå ti ll omkring 90,000 kr. per år. 

Den personal, som arbe tar i denna del av ycrksladen, ii:
i de fö r u l an g i \'n a silTrorna för a r hetara nlalet inr~i k n ad. F. n. 
utgöres den av 21 arbetande i skräddarverkstadens och 20 i 
skomakarverkstadens r cpara lionsaYCielning. Den senare siff
ran ~ir likvisst större ~in •behovet J. n ., och torde inom de n 
närmaste tiden 'bliva något reducerad. 
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Ett mått på omfattningen av verkstaelens totala verksam
h et erh ålles genom angivandet av v id densamma u tbe ta lda ar
betslön er. Dessa u tgjord e 19-23 omkring 410,000 kronor. 

AH till sifl r a n exakt angiva de ·besparingar, verkstaden 
hi ttill s m edfört ,för ma rinen, låter sig knappast göra med hän
syn til,l de k ra fti ga prisfluktuationer i Ifråga ·om ej blott arbets
löner än ~iven materialkostnader , som ägt rum såväl under 
tiden närmast för e verkstadens tiHkomst som uneler den tid 
.c] en samma nu var i t i verksam het. Ej he'ller k an på grund av 
den k or ta tid verkstaden hittills varit i .full verksamhet för 
rör elsen uppläggas en definitiv vinsltabl,å . Emellertid m å 
nämnas, att fuHt affä r smässiga principer t illämpas beträffande 
pr·issättningen å ,förfärdigade p ersedlar m. m., så att tillverk
ningen, utom för arbetslöner och mater ialkostnader, jämväl 
deJJi.teras för adm'inistrationskostnad er, maskinslitning, arbets
Ioka J.er nas uppvärmning och upplysning m . m . Tillverknings
vä rd e t för samtliga 1923 å verkstaden för m ar inen förfärdiga
d e ,persedlar utgjorde omkring 1,1 30,000 lo-onor. Enligt f ör 
år 1914 g~illande medelpris ;för stationerna och r egem entena 
skuH·e värdet av samma persedlar sa,gd a å r utgj ort omkring 
65 0,000 kronor. Då emellertid f·ör en järmförelse mellan 1914 
och 1923 års priser de förra böra ökas med omkring 100 pro
cent, molsvarande den m ellan dessa år inträdda prisökningen 
för beklädnadsartiklar, eller till 1,300,000 kronor, skulle enligt 
såda•n givetvi s mycket summarisk och otillförlitlig berä knings
grund för eligga en besparin g för å ret av omkr. 170,000 krono.r. 

Marin en s cen tra la beklädnaclsvel'l\.stad har, som förut 
nä1111nts, 'blott und er l v å å r va rit i drift. Trots detta tord e 
man redan nu kunna giva elen de t orndömet , att den väl fyller 
de .fordr ingar och förväntningar, som vid dess uppförande 
ställdes på densamma. Ti J.lverknin gar na äro av ful'lgod be
skaiTenhe,t , i kva l i t et snaras t öv·edägsna de var or, som d ess
förinnan leYererades till ·beklädnadsförråde t. I trots härav 
h ava tillYcrkningskos tn aderna f.ör de ol ika ·persedlarna i regel 
ej oväsentligt kunnat nedbringas . 

T idskrift i Sjöväsendet. 
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Den ibesparing, som staten genom inrättandet av denn; 

verkstad erhåller, torde med h •den ej !bliva ringa, förutsatt a ll 

den skötes liksom hitintills efter model'lla afT.ärsprincipcr, och 

att elen cl·ärvid följ er t eknikens utveckling inom hithöranc! P 

områden. 

Fri skaffning. 

Genom n ådigt 'brev den 7 februari 1919 bemyndigadl'S 

marinförvaltningen att tillkalla Yissa sakkunniga för att inmu 

ämbetsverket verkställ a ut redning belräfl'ande utspisningen 

vid marinen. 
Det åt sakkunniga lämnade uppdraget avsåg, »a tt m cct 

särskilt beaktande av d c vid .folkköken vunna er.farenheterna 

verkställa utrednin g, huruvida och på vad sätt en omläggnin g 

av utspisnin gen vid flottan skall kunna ske, i ä ndamål a lt 

vinna fönbättring av kosthållet m ed begränsning i möjligas te 

mån av kostnadern a h är:för, och att därvid, i den omfattninf, 

det befinnes lämpligt, till tbchandling jämväl upplaga fråg•or 1 

övrigt, som sammanhän ga med s·kötseln av marinens matin

rättningar ». 
Detta uppdrag slutfördes av de sak·kunniga samma a 

genom avlämnande av betänkande och förslag angående fö r

hältrandet av kosthållet vid marinen. 

De sakkunniga hava häri, såso1n uppdraget ock avsåg, 

inriktat sig på .att förbätt r a k osthållet ulan att kosten fö r

dyrades. Emellertid har denna förbättring betinga t vissa en

gångskostnader, som i många ,fall ä ro rätt betydande. 

De hava härvid i föesta hand sökt undanröja en del för 

hål'landen, som Iwnskc •icke direkt vari L u Lsatta för k land er 

m en dock i viss m ån givit m a rin ens, liksom all kronans, m a l

hållning ett visst vanrykte. Orsaken härtill anse dc sakku n

niga ligga däri, att maten i v issa 'häns.ecnden kke tillfreds

ställer c i vila anspråk. För att r åda 1bot clärt~ör måste kosten 

höjas i kvalitativt och hygieniskt avseende och !bjudas ma n

skapet på ett sä tt, som manar fram känsla Iför ordning, snygg

het och trevnad. Vidare framhålla de, att del slöseri m ed 
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maten, som otvivelaktigt var rådande, måst e avlägsnas, sär

skilt den r ådande för estäUningen, att alla de födoämnen, som 

utvägts, därigenom äro avhända kronan, oberoende av 0111 

vederlbörande kan tillgodogöra sig portionen ell er icke. Vad 

som spara s in, bör t iUhöra kronan , icke karlen. 

De åtgärder, som de sakkunniga sålunda ansågo böra vid

tagas för att nå angivna mål, .sammanfattades i .följande 

önskemål: 

l. Omläggning av nt :s>pisningen, ·så att kosten blir mera 

omväxland e, mera avpassad efter mod erna näringsfysiologi·ska 

synpunkter och efter verkliga behovet, och samtidigt ger mera 

valuta för därå nedlagda kostnad er. 

2. E n om läggning, till en början försöksvis, av sättet för 

maten s senerande genom in{örande av s. k. fri •skafl'ning. 

3. För-bättrad ul,bildning av inom förplägnadsväsendet 

tjänstgörand e p ersonal. 

4. Förbättrad teknisk utr ustning vid m arinen s förpläg

nadsanstalter i land och ombo rd . 

5. Anställande av särskilrl kon sulent för marinens fö r 

plägnadsanslaltcr, m ed uppgift alt i Kungl. Marinförvaltnin

gen handlägga frågor rörm1de u t spisningen, inspektera matin

rät tningarna m. m. 

Av dessa föreslagna åtgärder har elen .fria skaffningen, 

såsom avvikande från gammal traclilion och vana, väckt en 

viss uppmärksamhet. Förslaget innebär en nyhet inom det 

militära området, som till en jJörjan ~eke anså•gs kunna reali

seras u tan fara l'ör eftersättande av disciplinen. Det bleY där

för av så gott som samtliga myndigheter avstyrkt. 

I trots härav anbefalldes dock, att försök med fri skafT

ning skulle utföras. I hel~inkanclet var avsett, att dessa för

sök skulle äga rum vid sjömanskårens matinrättning i Karb

krona, som ,för ~indamål ct skulle inr.eclas. 

Med fri skafl'ning förslås i detta sammanhang, att man

skapet får intaga sina målt ider när som hälst under viss be

gränsad tid på dagen, att var och en själv får gå fram till en 
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disk ocrh hämta s:in portion samt sälta sig vid det bord och ä 

den plats han önskar. 
Den fria skaliningen innebär sålunda ett anna,t sätt atl 

servera maten, än vad >fallet i aHmänhet är vid kr·onans övriga 
matinrättningar, där gemensam utspisning användes. 

Som bekant försiggår serveringen vid övriga matinrä l t
ningar så, att m a,tcn i förväg utbackas av sät'skiH manskap, 
vannid varj e mans portion upplägges på tallrikarna. 

Vid tiden fö·r måltidens börj an insläppes manskapet i 
matsalen och rörd elas till borden. Att ett dylikt serverings
sysVem har sina nackdelar är givet. lVIalten hinner kall na 
under såväl utporti·oneringen som manskapets inmarsch i ma l
sa,len. Oberoende av om all personal infinner Stig äro doc] 
alla portioner ubbackade. 

De hord och bänkar, som komma till användning, äro i ~all 
mänhet av enklaste slag och avsedda för ett ganska ·stort antal 
man. Härjämte är vanligtvis malsalsutrymmet 'så begränsa t, 
att å såväl borden som ·bänkarna utrymmet blir väl litet. Ur 
trevnadssynpunkt är delta givetvis mindre tilllalande. 

De nackdelar med gemensam utspisning, som ovan r ela
terats, torde med det sätt, på vilket den fria skafTningen är 
anordnad, i avsevä rd mån hava blivit reducerade. Ytterst a n
kom.mer det eme'llertid på individen ooh dennes förmåga a lt 
hålla snyggt, huru måltiden blir ur trevnadssynpu nkt. Vissa 
anordningar kunna nämligen uppmuntra ti!J snygghet och un
derlätta lförsöl<cen att göra trevnaden vid .måltiden 'SLörre. 

De t l.Jör sålunda bliva lättare att åstadkomma trevnad över 
måltiden, om borden avses ·för e tl mindre antal man, som Yid 
desamma erhålla jämförelsevis gotl u try mm e. 

Då nu den fria skaffningen tmder ett par år varit prövad, 
har jag ansett skäl föreligga, alt i denna ursberältelse i korl
het redogöra för hur densamma i praktiken anordnats och fö r 
därunder vunna erfarenheter. 

U tlämningen av maten sker, beroende på portionsanLalet 
och manskapets lillslrömning, genom 1-5 luckor vid en disk, 
som sträcker sig längs .efter matsalens ena långsida. Framför 
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d·essa luckor äro köledare uppsatta. SärskiM person uppläg
ger kött, ifisk eller dylikt, som i111går i portionen, på tallrikar, 
vi lka stå färdiga på elt varmbord. När någon skall utfå sin 
portion, räckes en dylik tallrik fram till elen 'SOm serverar den 
övriga delen av måltiden. Denne senare har br,edvid sig tre 
kärl: ~e tt fyllt med soppa, ett med sås och ett med potatis, och 
fyl'l er soppan i en tallrik samt lägger sås och potatis på den 
tallrik m ed kött eller fiskporlionen, som härför !framräckes. 
Båda tallrikarna ställas därefter på en bricka jämte brödran
sonen samt kniv, gaffeloch sked. Detta uUä,mnas 'Seclan av en 
tredje person, befälhavaren vid vederbörande utlämningsplats, 
mot erhållande av ett skafTningskarL Härvid märker han ge
nom ·elt klipp vederbörandes mållidskupong. 

I sa:len finnas fyrkantiga bonl med plats tför 6- 8 per
soner samt tillhörande stular. Bordskivorna ~iro klädda med 
linoleum, fäst medelst mässingsskenor, som ·äro skruvade i 
'bordet. Slolarnia äro utan ryggstöd, förs edda med handtag 
och mösshylla. 

När karlen slutat sin måltid, har han att vi:d en särskild 
d·isk till något av de lvå diskrummen avlämna sin servis, var
vid ·en polett erhåi!es som kvitto på servisen och bevis alt man
nen får lämna matsalen. Brickan lägges å särskilda brick
bo-rd, placerade å flera platser i salen. Skull e något av ser
visen fattas eller vara sönder vid inläggningen, göres anteck
ning härom. IDen polelt, som erhållits, lämnas tiH en kontrol
lant vid utgången. 

Som ifrågavarande matsal rymmer omkring 800 man ooh 
manskapsant·alet i kasernen ,f. n. uppgår till 10mkring 1,200, 
ha vissa anordningar måst vidLagas 1för aH födlindra allt för 
stark ~trängsel i matsalen. I första hand har det därvid ord
nats så, att uppehållet i övningarna lagts å olika ticler för 
olika kategorier av manskapet. Därjämte 1finncs vid ingången 
ti'llmats·alen en kontrollant, som reglerar tillströmningen, så 
att endast ett visst antal insläppes åt gången med vis,st mel
lanrum. 

För att förhindra att manskapet intager samma måltid 
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flera gånger, måste en Yiss kontroll förefinnas. Denna erhål
les genom skaffningskorten. 

Vm· j e man erhåller genom kompanichefens försorg ett 
skafiningskort, gällande för den löpande vecl<.an. Å detta kor t 
finnes anbragt kompanichefens namnteckning, karlens nu m
mer och kmnpani, kortets ordningsnummer och tiden, varu n
,der kortet gäller. Runt omkring kortet äro daga,rnas nam n 
angivna och samlade måltidsvis. 

För att clärjämlc skä rpa kontmllen, hava de givits olik: 
färg för clika kompanier. Ombyte sker härjämte bid efter 
annan. 

Skaffningskorten gälla för en ''l'eCka ifrån och med lörda
gens aftonmåltid till med följande lördags midcl•agsmåltid. 1\I ol 
återlämnande av det använda kortet, vilket av befälhavaren 
makul1eras, erhåHes nytt kort för nästa vecka. För den som 
permitteras, hemförlovas, sjökommenderas c'l'ler avgår u r 
tjänsten, intages korlet vid avgången. 

Persona•!, som enda,st skall intaga ett :fåtal måltider, till
dclas tillfälligt skafiningskorl med rött tryck. De kuponger , 
som skola tagas i anspråk, förses med datumbeteckning för 
elen dag de skola gälla. 

Vid inryckning av värnpliktiga erhålla dessa genom ka
scrnbefälha varens försorg skafiningspoletlcr att gälla tills dL 
av resp. kompanichefer erhåHit slmfiningskort. 

Anmäler manskapet förlust av kort, utlämnas ej nytt så
dant, utan erhåller karlen skailning å bestämd tid, sedan an
mälan gjort1s till skafiningsunderofiiceren. Samtidigt 1ämnas 
uppgiH å kortets ordningsnummer till matinrättningen för at 
genom kontron söka få utrönt, därest någon arwänder det för
komna kortet. 

Det antal man, som under en dag skall skafia i matsalen. 
de•lgives uppbördsmann en och skaffningsunderoiiiceren aY 
kompaniexpedi tinnerna genom matsalsbeskeden. 

En, olägenhet är, at l den fria skaffningen erfordrar ett rätt 
avsevärt större antalmatsalspersonal än då måltiderna intagas 
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gemensamt. Eft.erföljand c tabell visar i siffror .behovet vid 
omnämnda matinrättning under olika förhållanden. 

j 

Jämför else mellan, behovet av matsalshandräckning vid 
gemensam skaffning (G) och fri skaffning (F). 

Antal portioner 

B e f a t t n i n g ~<2__11_ii~l~ooo 11_1_2_~ 
GIF GIF IGIF GIF - l l l l 

Matsalskorpral ...... .. .. ... ····················· 2 2 1 2 2li 2 2 4 2 

Han dr. vid utbackningen , . ... ............ - 7 - J2 - 15 - 27 

H an dr. i matsalen ............ .... . . . . . . . . . . . . 10 3 14 4 24 9 32 9 

Brödskärare .............. ........... .... .... ...... l l l l l 2 :r 2 2 

Transport av servis ..... ······ ··· ·········· · -- l - J - - 2 
Hissvakt och knivskurare ........ .. .. ....... .. l J J 

: 1: 

2 2 2 2 

Förrådsman . ............. ... ..... ......... ... ..... l l l l 2 l 2 

Diskhandräclming .. ....... . .................. .. 1 3 13 ' 4 13 7 24 9 24 

Summa ! 1 s !29 1 2sl35 l 3S !ss il so 17o 

l 

Såsom den fri•a skaffningen på •här skildrat sätt är anord
nad vid sjömanskåren, är den otvivelaktigt mycket omtyckt 
av manskapet. Därom Yiltna de många framställningar från 
personalen, 'SOm gjordes, innan systemet utvidgades att om
fatta hela mat,in rätlningcn och 'allt sjömanskårens m anskap. 
Även från befälspersonalcn, icke minst de ansvarigas sida, 
för stJörj e s endast helätenhet med anordningarna. 

De farhågor, särskill, för att den ,fria 'Skafiningen skulle 
verka upplösaJ1'de av clis·ciplinen, som av dc flesta 'bland myn
digheterna befarades, Lordc man kunna säga icke hava för
verkligats. Ordningen och disciplinen ,j matsalen förefaller 
vara lika god som enligt sy,stemet gemensam skaffning, och 
detta i trots av atl nu ett mindre a'ntal befäl är närvarande 
vid måltiderna. Om detta är en ti'llfällighet, som uppkommit 
av 'en :farhåga att de tta system i annat faN skulle upphöra, 
kan givetvis ej avgöras, ehuru det ,icke är troligt. Det synes 
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dock med aH sannolikhet m er a vara ~bePocnde på elen trevna d 
frånvaron av tvång hereder manskapet, därigenom a:tt dc sj~lln 
få 'beshimma tiden , då de skola intaga sina m:Hlidcr, atl dc Lt 
siHa var de önsl{a, samt, kanske fram•för allt, det förhållan det, 
aN maten erhålles varm. Faran för att fin n a sina portion tT 
recl'Ltcerade, om de komma senare till en måJ,tid, som allt fiir 
ofta inlrätiar vid gemensam ·skafTning, .är även här undanröj d. 

Jämväl i det avseendet alt manskapet icke behöver m ar
schera till måltiderna med den därvid, särskilt Yid större fi iJ

hancl, förekommande olägcnhc'Lcn att unel er lång tid i kanskl' 
dål•igt väder få stå ulanför och vänla på aH komma in i m at
sa.len, har den fria skaffningen givetvis dt stort företräde. 

Elt mått på del värde manskapet säUer på den ökade tre,
nad den fria skaflningen ,för dem bereder, kan måhända c•1 
j.ämförelse mel1aon dc siffror, som angiva antalet frånvar a nd,• 
vid skaffningarna under olika perioder giva. •Detta antal h at· 
avsevärt minskats. Så var t. ex. uneler november månad l U2' 
slörsl·a antalet frånvarande: 

vid frukost ..... . . .. ... ......... . .. . ..... . .. 1-± % 
)) middag ......... . ..... .. . . .... . .. . .. .... 25 % och 
)) kväll ············· · · · · · · ······ ·· ········· 38 % 

Under samma månad 1923 var stör·sta antalet frånvaran d,• 

vid frukost 
» middag ................... . .......... . .. 
» kväll ................................... . 

4 % 
7 % OCih 

18 %, 
a'lllså en avsevärd minskning, vi'lka ·sync•s ulvi-sa, aH m an 
skapet sätter stOI' t värde på !förbättringen. 

För •kronan torde den fria skatTningen även hava V·isat si t, 
äga avsedela fördelar. Den minskning av hand räckningsp er
sonalens slyrk,a, som av de sakkunniga föreslag~ts, har doc k 
ännu icke kunnat förverkl-igas vid sjöri1anskårcns mahnrå l l
ning. En viss minskning av denna personal torde med al l 
sannolikhet dock med ticlen kunna göras, då personalen blivil 
mera förtrogen med anordningen. En stor fördel ligger em el
lertid i att konsum tioncn kan ske i mån av verkligt tbehov, och 
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att sålunda portionerna för det mansl.-ap, som icke infinner 
sig t<ill måltiderna, kunna inbespara1s :för att användas till por
tionsförhätt·ring eller utspisning annan dag i s lällel för provi
ant, som rlå inbesparas. 

Fri skaffning har nu pågått vid sjömanskårens matinrätt
ning ,j ungefär två år. Huruvida delta syslem kommer att in
förals å andra plat•scr torde f. n. vara, svårt aH ·avgöra. De tek
niska svårigheterna äro vi.sserligen i många fall ganska stora 
och anordningens genomförande skulle därför på många håll 
medföra stoQ·a engångskos tnader. De f1lcsta malinrättningar 
ä ro dess utom hänvisade atl reda sig med väsentligt mindre an
tal •handräckning~personal , än som synes Yara erf.orderligt vid 
cJ.en fpia skaffningen, Yilkct måhända utgör ett bestämt hin
der för dess vidare utveckling. 

Den 1fria ska(l'n~ngen torde i övrigt ej varoa behövlig, där 
portionsantalet är ringa . 
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örlogstjänsten. 
Av Kapten-Löjtn8nt H. r1·ost (Fören ta Statemas Flotta). 

Översättning från P. U . S. N. I. jn11 . 10:24 av Y. E. 

Flottans cfieklivilet ·beror. först och främst på andan inon. 

offioers·kåren. Tydligare uttryckt borde denna andra kun nil 

betecknas som »kärlek till vapnet». Det är icke nog, att vi 

äro nöjda m ed vårt yrke och göm de pl•ikber vi äro skyldiga 

alt göra. Della kan i viss mån åstadkomma ett dugligt vapc"1 

men kan alodrig skapa en framgångsrik utveokli·ng av d cl

sa•mnJa. 
Reglementet bestämmer, att elen aktiv·a officeren, då h~11: 

.är ombord, skall'l ans·e sig sj ä l v ·som ständigt i tj änstgöri nt, 

Det end•a sättet att åstadkomma dl dugl.igt vapen är att va rj t 

officer a'lltid anser sig själv rsom i tjänstgör-ing. Detta k an 

icl<ce a·n'befalla•s genom regl ementen eller instruktioner; d el 

måste komma av sig självt genom intresse för örlogstjänst cn. 

Om vi äl•ska vårt vapen, så att desrs framgång behärskar al l:• 

våra tankar, kommer det för oss att kännas icke •som CI' 

plikt, ulan som elt nöje, att anse oss ständigt i tjänst, ständ ig 

i arbete •för al t bringa dess intresrse n .framåt. 

Flottan kan göras s·tor endast genom vårt arbete omhor <t 

och i 'land. Ombord bör-a vi icke använda •alll vår ·energi ut e

slutande till alt fullgöra vad den vanliga rutinen bestämmer; 

h ela världen och alla andra flottm· äro stadda i ubveckling; 

vi ha,'a icke råd aH silå sLilla; cl~irför måste en del av vår l 

arbete - om så hehöns vid siclan av den yanliga arbetsticler 
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_ ägnas åt verkligt uppbyggande arbete, så att flottan icke 

blott går f ramåt utan även gör detta med stör r e hastighet än 

anMa ·länd er s flottor. 
I land 'hava vi. också vikbigt ar.bete att ubföm . Flottan 

tillhör landet; vi ä ro ahsoluit bero·ende av dess invånare för 

våra å rliga all'slag. Vi komma att få det nödvändiga finan-

5.ie·lla underhållet endast i den mån 1Je'folkningen är övertygad 

om nödvändigheten att äga en effekt iv fl otla, och •att denna 

floHa på 'bästa möjliga sätt utnyttjar rde medel som rbeviljas 

densamma. Men vi behöva icke blott folkets ekonomiska stöd 

utan även dess moraliska. Fö·r a t t vi 'skola kunna gö•ra vårt 

a llr:a bästa, måste vi känna, att vårt arlbete uppskattas, och att 

f·lottan omf•attas med 1sympati. D-eHa folkets stöd kan ·i vi•ss 

mån erhålla·s genom våra officiella .förbindelser med de civila 

myndigheterna, m en det kommer a !Hid att vara våra ·icke offi

ciella förbin delser med personer i det civila l•ivet, vilka hava 

den s törsta be,tyclelscn. A·l'la ibland oss, ·somliga i störr·e ut

sträckning än andra, hava i land fl era tillfä llen att gynna 

flottans intre•ssen genom att övertyga vänner och bekanta om 

nödv·ändigheten av en effeldiv flotta och genom att klargöra 

för dem, huru alh·arligt vi alla ar:beta på .att giva landet en 

sårdan .flotla; få människor hava något begr-epp om livet i 

flottan och många lr.o, att vi leva elt liv, s·om är lätt och be

kvämt ; felaktigheten i en sådan föreställning bör ej vara svår 

att påvisa. Mycket kan härvidlag gör.as för alt öka •flottans p:..l

pullaritet runt om i lande·t. 

Om ofl'iccrarne om fa l ta örlogstj änsten med rförnöj samhet 

och tillgivenhe t, kan man Yara säker på manskapets tillfreds

·Ställelse, och denna, som kommer altt bliva känd av deras vän

ner i •land, har stor betydelse .för att öka .f.lot·tans popularitet. 

Det mås.tc .finnas n ågon säroski ld orsak, när en officer efter 

några års tjänst icke omfattar yrke t ~~11ed tillgivenhet. Det 

skaH nästan i varje fa:U visa sig, att .felet är hans eget; i som

liga fall kan det i viss mån bero på de förhåil!randen under 

vilka han arbeba·r, men dessa äro alltid 'iiHfäHiga och borde 

icke få inverka på en man med den karaktärsstyrka •som ford

ras för et t räH utförande av ar.bet-et i :flottans tjänst. 
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Vilka andra y.rken kunna erbjuda oss dets,amma SOl!l 

örlogstjänsten '? 
Tradition finnes icke mycken i Amer.ika, men erfara , i 

icke alla en känshu av tillfredss tällelse och Mminsl ont' 

några av oss en känsla av stolthet, då Yi er,i111ra oss, att iugr. 1 

an111an f\Jotta kan uppvisa clt sådant rekord i ulvecl,Jing SOlll 

vår? Vilket annat departement i Yår styrelse eller organi $a

lion i vårt land, civil, polilisk, finan'S·iell eUer .industriell kan 

framvisa en högre procentuell f.pamgång i ubförand ct av si n t 

å ligganden? Vem av oss ,som nyktert ser på situationei1, ii r 

icke övertygad om, att det är e.n verklig ära att tillhöra cll 

sådant vapen och att kanske någon gång i :framitden, om h an 

vet att rätt handhava det, få tillfälle alt utföra något, värd i~.,t 

aH införlivas med våra gamla traditioner? 

I gångna ticlers historia ha dugliga män alHid närl en 

brinnacle önskan att få tjäna sitt land, oberoende av dess stoJ

le k, inflytand e e ller makt. Denna önskan ·,har varit elen d ri

vande kraften för historiens vackraste •bragder. Vårt land 

skulle icke hava kunnat uppnå •sin nuvarande storhet, om ir k_, 

i befolkningen·s hjärlan funnits en utpr~iglad önskm1 att tjäna 

clct. Hur skulle vi kunna tj äna det mera lojalt aller fulllödigt 

än i flotla'11, där varje vår handling, hur obetydlig den än. m a 

se ut, gör vårt lanels ställning säkrare och skyddar dess fram 

tida utYcckling till vad även den livligaste 1inbililningsförmåga 

icke kan förutsäga? Vad vi nu hygga upp inom vapnet kom

mer allleva kvar långt eHer vår avgång oc:h har kanhända sill 

in•Hytande för århundraden :framåt. 

Om vi sänka oss t<ill en pmklisk synpunkt: vi,lket annal 

yrke kan ePbj ud a så många intressanta ,faktorer som örlogs

tjänsten, vare •sig i fråga om materiel cltler })Crsonal? 

Som exempel på de materiel'Ia faktorerna kunna anföra s: 

utvecklingen 1av dc nä.ra 13,000 hästkrafterna på del lilla om

råde som är tilldelat maskinrummet på en jagare; radioappa

raterna, som äro Jtämpaclc för a1lla fartygsklass er .från slag

skepp till undervaUcnsbåtar; lösandet av prolbl'emet med kon

troilierad eldgivning :från ett slagskepp på 25,000 yards av-
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stånd ; ,framstä ll andet av torpeder, som kunna löpa 12,000 

m eter pålitligt; fu llkomnandct av radiokompassen och upp

finningen av und eryaltenslyssnarapparat·en; konstruktionen 

av fa r tyg, där de vUdeT •som avses för sk rov, ·ångpannor och 

mask in eri, pansar och beväpning måste rätt avvägas för alt 

m ed ett givet deplacement göra fartyget 'Så ful tländat som 

möj ligt. 
Låtom oss såsom exempel i fråga om personalen t·aga be

s·ättn ingens organisation på ett slagskepp, då det skall insättas 

i slaglfl,ottan ; övandet av flera tusen rekryter på en övnings

station; utbildningen av bcsättn·ingen på en undervattensbåt, 

där d et m es t fulländad e samarbete är nöi:lvändigt, så att varje 

man gör vad han slmll utan order; cHer tornbetjäningens på 

ett ·slags•kepp träning, d.är varje man i tornet måste utföra s.in 

del av arbetet med fart och precision. 

Men vårt liv består icke hloU av arbete, hur intressant 

det ä n må vara, som i ett civilt yrke, utan även av verklig, 

spännande sport av en art, 'SOm icke åter.finnes någon annan 

stans ,i världen. 

Då en jagare löper längs banan för att utföra stridsskjut

ning med kanon, är icke intresset då 'lika spänt som när 

spelarne stäHa upp 'för avspark i •en utslagsgivande folbolls 

tävling? Då slutligen ångvi·ssl::m ljuder och skjutnaggen går 

i topp tll1'd'cr Tånocken, kännes det då .icke en darrning av 

samma slag ·son1 elen en fotboHspel<arc känner, då domarens 

v.isselpipa tiEkännagiver att spelet tbörj al? Men i detla spel 

finnas icke blott elva män; laget består av över ctl:hundra . 

Flera gånger om året under liknande artiUeriskjulningar är 

var och en av oss med i laget som dcltagm··e på en av dc vik

tigasl'e platserna. Artillcriofl'.iccren och .o!JservationsofTiceren 

äro vaniiigen blott f·änri·kar. Skjulningcn är överstökad på en 

minut. Den knappa tiden tillåter icke någon aLt tala om för 

dessa unga ofiiccrarc vad dc skola göra. De handla på egen 

hand och äro mera obundna än ·en spelare i ett fotboHslag, som 

alltid mås·tc lyssna efter domarens pipa. På deras bes l u t, för 

v,iJkas fattande ocJh utför,ancle enda·s't några ,få sekunder slå till 

hucl's, 1beror fartygets I'esuHat .j denna övning. 
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::Vlaskinpersonalcn deltager också i fartygens tävlingar och 

har en viktig del däri; kanske kan ingenjörens m·bctc var,t 

en utslagsgivand e faktor för r esultatet. Vid ett nyligen ul fö l 

fartprov, som omfattande tre löpningar m ed 25 knop, hawrc

radcs en ventil i ledningen från ångdmuen, yarigenom eldr um

met hl! en del fylleles m ed ånga så att hettan, som föru t Yar 

s tor, blev nästan outhärdlig. Ehuru männen i eldrummet 

måste förfångas var femte minut und·er mer än en timmas 

tid, gjordes alla löpningarna som vaniigt, och ingen rappo ~ t 

om haveriet gavs itill bryggan, förrän den sista löpnången h ade 

fuWbordats. 
Forceringsproven och övningarna med eldning utan r i!k

bildning, som göras på en jagare, äro mycket påkostand e och 

anstränga tiH det ytter.sta maskin- och eldrumspersonalen i 

fråga om såväl psyki<sk som fysisk u thål'lighet. Fordringarna 

äro satta så höga, att :endast några få fartyg, och blott undPr 

gynnsamma ,förhål'landen, kunna göra den fart som .är nid

Yändig för att undgå anmärkning. Även ett jämförelsevis oh l:' 

tydligl haveri kan förorsaka en så svår prickning att far

tygets möjlighel att komma högt på listan .för maskincricrn· · 

skölsel under deL året äro förstörda. Å andra sidan kan en 

skicklig ma·skinpcrsonal mycket förminska cfl'eldcn av d.nn 

0lt S\'årt hanri. 1\yligen hade en jagare, för vil-ken ännu ål L -

stod två timmars löpning ulan rökulveckUng med alla f~ I'< t 

pannorna·, den oturen att få iubläcka, vilket medförde, alt en 

ångpanna s·attes ur funktion. Ångförluslen kompenserades 

hastigt med de återstående tre ångpannorna, och den erforde 1 .. 

liga farten kunde hållas; med unelantag av dc Lolv minut er, ' t 

hayericl inträffade, förekom ingen rök. DeLla haveri som li l 

at l 'börja med 1tyckles göm skeppet moget .för sista platsen i < · · 

vi sionen, fick en mycket obetydlig verkan lack vare maski r -

personalens snabba ingripande, och ,för<hindrade icke aH far ly

geL fick en god placering i denna ·lönpning. 

Den fmmålm1da 'Som behärskar artilleriskjulningarua, 

bevisas av en händelse, som intr~ill'ade under en övning, upp· 

dela ([ på h·å löp ningar. Under första löpningen erh öll s c 1 
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poängs umma, nästan femtio procent högre än någonsin fonrt 

i fl o tt alL Trots det att träfiresuHatet a1nsågs nästan oltroligt, 

höll den central-riktare som ~skulle skjuta under nästa löp

ning vad, <rut.t han skuHc påbätt r a resultatet från förs'ta löp

ningen , och ha·n vann sitt vad. 

I flygningen hava vi i flottan en sport, som vida över

stig,er allt liknande i det eivi1la live't. <Den åT så fascinerande, 

att den som en gång varit m ed aldrig kan g·lömma det. För

utom elen vanliga flygningen , som alltid :har sin tjusning, 

för ekomma i flottan sådana speciella grenar 'SOm bombka·st

ning, torpedskjutning och nedslagsubservaolion vid slagskep

pen s artiUeriskj utningar, vilka icke äro tillgängtliga för civila 

flygare. 
kY·en i manövrerandel .av en undervattensbåt ligger en 

näEll.an 11 i ka s.tor tju sning som i a t t flyga,, oc:h på ettt s ä '!:t är 

d et tiJ.l och med mera intressant. En man flyg<eT ett plan, 

m en treutiofem ananövrerar ·en u-bå1. Vid ·en hastig dykning 

eller uneler kanon- eJ.] er torpedskjutning kan chcf.c.n giva en

dast några få, allmänn•a order; varj e man av besäbtningen 

måste i r ätt följd utföra just va<l chefen önskar, att hwn skall 

göra, och måste uHöra dc outtalade orderna l ika noggrant 

som om chefen stocle bredvid och i detalj gåYc order. Endast 

en ~av de trettiofem männen be1höver begå ·ett misstag, .för att 
u-båten skall gå förlorad. 

För aN ·spara all möjlig tid gav's under en nyligen utförd 

artiUcriskjutning ordern om has·lig dykning, som skulle av

sluta övningen, medan det ännu åLerslod fyra skott aH skjuta. 

l(,anon•beljäningen hade då al,t full!Jorda serien, hoppa ned i 

övre tornet och stänga ,Juckan, innan denna nådde vattenytan. 

Vad skul<J.c väl kunna vara mer intressant och uppig

gande .än att en mörk natt på en jagare med 25 knop genom

bryta en bevakningskedja av fientliga jagare ·och markera 

torpedsk ott på 500 meters a\'Ståncl från fi,endcns huvudstyrka; 

eller att manövrera en u-bM igenom en jagaretbevakning mot 

u-båtar och markera lomedskott m01t den andra sidans slora 

skepp p å 300 meters avstånd? 
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Liksom i fråga om annan sport .är det nalurliglvis icke 
endast fråga om utförandet av de <bestämda proven och ÖY

ningarna. Veckor av hårt a r:betc och exercis imåste föregå Ö\
ningarna, men med den iver aH ut:märka sig som utveck
las genom vårt system, blir detta arbelc en del av övningen 
själv; efter som va,r och en vet d·ess' ändamål borde arb elel 
ya,ra, och är vanligen också omfaHat m ed stor entusiasm. 

Förutom ·den tillfredsställlelse örlogstjäns'lcm på ovan an
tytt sätt erbjuder oss, !finns ännu en s·äregen och trevlig egen
s.kap i sjölivet. Vilke·t nöje bereder det icke en man i det 
civila livet aH underhålla kontakten med .s ina skolkamr•aler 
eller att tillfälligtvis träffa samman med gamla klasskamrater 
i affärer eliler på klulbben! Vi, som äro i tj änst, se nästan 
da.gligen våra <k1asskamrater och vänner från sjökrigsskolans 
dagar. Vi förrätta våra dagliga sysslm· tillsammans m ed sil
dana sam utgå t t från vår egen skola. Vilket underbart t ill
fälle erbjudes oss icke härigenom till en varaktig vänskap och 
att, som Nelson sade, bliva en samling bröder. Sådan vänskap 
styrkes och blir renare, därigenom att den icke harr någol 
samma~nhang med ·ekonomiska förbindels er, som ofta är fall et 
i det ci•vila 'livet, och där del av affärshänsyn :ibland är nöd
vändigt att välja vänner, som man icke skulle önska av ren t 
personliga hänsyn. Vem kan ,bedöma huru myckcl denna 
Yänskap, som räcker h ela vårt liv vid flottan, betyder för oss. 
Säker't är att någon värde·ring i penningar icke kan göras för 
sådan vänskap, och att många personer i civila livet med obe
gränsade finansieUa tillgångar skul'le avundas oss den. 

Folk som 1bor ombord på fartyg under längre ti:d kammer 
att betrakta fartyget som. sitl hen-:t och att omfalla det med större 
l<:ärlek än ett h em i land. Vi h·arva alla sett en chefs svårmod 
då han avgå.r från sitt befäl; i·bland hava även dc som elj est 
förerfal.la vara föga känsliga, tårar i ögon·en octh ~iro oförmögna 
a a säga .ett ord. Detlavisar vad deras fartyg ibelyder för dem. 
Denna kärlek ti'll fartyget sträcker sig till airla skeppskamra
terna, ,och vilket nöje hereder det oss icke att eft-eråt samma n
träffa med en skeppskammt, 't .o m. med en sådan som om
bord icl"c .har varit särskil ~ t kamratlig, ~och prata om gaml a 
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tideL Vi h ava alla sett huru högre ofiicerare på det mest 
.hjärtliga sätt hälsa' stamans tällda, som voro deras skeppskam
·rat·er 1för många år sedan, och det är rörande ratt se de·t nöje 
som förnyad beröring med örlogstjänsten och deras gamla far
tyg bereder dem som tagit .avsk ed . Blott ,få i!hland oss inser 
vår djupa kärl,ek till vapnet, förrän vi hava blivit skilda Hrån 
det. Alla känna vi j u oiTicerare, som rtagit avsked och ärligt 
,erkänna, ,att detta var det sorgligaste mi1sstaget i deras liv. 
s~edan vi vuxit upp och lärt känna tjusningen i örlogstjänsten, 
kan i·ngenting annat tillfredsställa oss. 

. Vi :hava ti'Uf·ärilc aH besöka många främmande 'länder på 
ett s·ätt som står endast drem till buds, vilka hava outtömliga 
r esurser till sin dispO'sition. Från v1arj e -land kunna vi in
hämta många nyttiga k u nskapcr, och i allmänhet konune r vår 
uppfattning 'att vidgas så att vi se saker i deras rätta propor

·tioner, och vi komma snarare alt se livets viktigare spörsmål 
i sto·rt än aH fäsila o·ss vid de oväsentliga detaljerna. 

Vi hava ofta fördelen att Jå :g·öra lhekantskap med ibety
,d.ande perso.nlighcter i vår sa<m tids historia; ibland att få 1ära 
känna dems arb etsmetoder och all •Jå m·beta med eller för 
dem, alJ:t till stor fördel för oss själva. 

En av våra uppgifter, vilken borde anses ·som clt storl nöje, 
ä·r studiet av krigskonst<en samt av ·sjö- och lantkr·igshisLorien. 
Detta '!'är ·oss mycket som är av värde icke blott i krig utan även 
·för det daglig'a livet. 

Fa•s't'än vi raldrig kunna bliva rika genom vår tj,änstgöring, 
ha:va vi åtminstone den ovärdel'liga ifördelen att veta, att så 
•länge vi k:varstå i flottan, äro vi bc.friadc från fruktan för 
fatti gdom. Vi förstå antagligen icke i full utsträckning vad 
deU!a :betyd er, m en vi veta allra att en känsla av •trygghet vin
nes genom vissheten om åtminstone en moderat, p crmanentlön . 

I dessa dagar J-:töra vi många, vanligen rmi,ndre klagomål 
angående lönen. För denna berörande förhåBanden äro myn
·digheter utanför vapnet ans.var:iga. Oavs•ebt rättmätigheten i 
klagomål-en måste d:et hållas i minnet, att felet icke är fJ ollans, 
oc:h att det skul·le vara orätt att låta vår kärlek till vapnel min
skas g1enom åbgörande av pei·soner utom de'Lta. 

1'idskTift i Sjöviisendel. 27 
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B et råd er intet tvivel därom, att för en p erson m ed s vah 
karaktär många missräk·ningar förekomma i örlogstjänst en. 
Beroende på omständigheternas krav lbliva många av våra Iför
hoppningar omöjliga att Deali sera , och oväntade förflyttningar 
a·v ,fartyg eNer order om annan t}änstgör.ing kunna hindra os· 
.aJtt genmnföTa våra planer för f-ramtiden. Men den som ä1lsk:n 
vapnet och har •en sådan k araktär som gör honom efterslri,
van s,värd för -vapne t bor-de kunna förlika ·sig med dessa för
:h å lla nden. Ingen hm: naturligtv is en karakt-är av obegränsad 
styrka, och ibland är det svårt att förhindra en tillfäHig sak
nad, men det är nödvänd~gt, att man gör klaTt för s1ig? att 
arbe1:·et fö r fosterlande t alltid kommeT först , och att order om 
tjäns·tgö-ring och fartygsföl"flyttningar m åste anses som fakta, 
lika oförändel'li.ga som vädret. PeTSonliga !hänsyn bon iL 
aiJdr.ig få öva inflytande på vår tillg~-venlh et :för vapnet; 't 

måste ·lojalt mot.taga för -oss bestämda kommenderingar. Sä
dana män, som ick e •äro i s•tånd att underordna sig denna 
f·iloso'f•i, hava .för krigstjänst olämplig karaktär och under
gräva officers'kårens moral i fredstid. 

Ing-en ·tjänstgöring, som tilldela•s en offioer, är oviktig. 
Ofta händer att en kommendering, som aH härja med för c
faUer mindre ön skvärd, s1lutligen vis:ar sig lhava vrurit myck et 
förmånlig. V•arjc slags tjänstgörin g kan göms ' "iktig, fö rn i
satt att ofl'i c·eren på densamma nedlägger h ella sin energi och 
gör det mesta möjliga för att :föm vapnet framåt. Varje pla ts 
h ar möjligh et-er, som begr•änsas endast av den mängd e n ergi, 

som n edläg.ges på d ensamma. 
Flottans efTektivitet har gMt framåt med stora steg efh !' 

kriget; för första gången - åtmins.t·one på ·senare år - h~,· 
den handhafts i överensstämmel·sc med planer, noggrant ge
nomtänkta och granskade i förväg; s'lutligen har det förhållan
det erkänts eller fastslagits , att förberedelse för kriget är v å · 
främsta uppgift i fred, ·och denna princip har icke e n d ast 
gjorts till föremål iför teor et.iska utläggningar utan även pra k
tiskt tillämpats. I själva verket uppby.gges >flottan till e tl 
stort vapen, som, om våra nuvarande fr am·steg fortsätta , sk all 
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vara i så .hög gnid 1b erett att möta vilken som h elst krigssitua
tion att icke en s likhet eller t. o. m . approximativ likhe t i 
antal skulle vara n ödvändig för framgång . 

Men det finn s m å nga s tora pr-oblem, sä rskilt taktiska, 
som ännu vänta på sin lösning, ·Och otaliga detalj-er be h öva 
ännu fullkomnas . Det mesta ·av detta arbet•e ligtger utanför 
den vanl iga rutin-t jänsten; det kan utföras endast genom in
tresse och initia-tiv hos den enskilde offioer en för utvecklingen 
av originalideer och för fäTbättring a"' metoder och materiel. 
Detta ~ntr e s•se och ini·tiativ hava som drivande motiv kä1,lek 
till vapnet . 

Vi hava även våra uppgifter i land för utveckling av vap
n ets popularitet bland folket, så a t t dettas moraliska och fi na n
sielila understöd tiU:försäkns os.s. Men även d etta alTbete kan 
bli'Vra framgångsrikt, endast om vi älska vapnet. V år för.s•ta 
plikt är dädör •att il11ed ord och handling söka framkatlla den 
kärilek till vapnet, u tan vi lken flottan aldrig kan lbiringas til'l 
den g.m.d av full ändning, S·om vi alla önska att den måtte 
uppnå. 
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Filmundervisning vid marinen. 
H. Victorin, löjtnant vid K. A. 

Bland de första reg ler, man inpTäntar i en instruktör i'r 

fa'l·an av att hedriva undervisningen i fo mn av innanlä sning 

ur ins~ruktionsboke n. >Denna .senare är nämligen of lasl ett 

trå kigt och oti1llfr.edsställande substitut ,för verldig>heten, var

för en praktisk demonstration giver mångfaldigt störr.e bc

hå'Jilning. Ju S'törr·e antal instruktö.rer, som l<Jräve•s, desto lägre 

blir i regeln gcnomsniUshaHen. Det är ·endast få givet att 

kunna ställa sig på elevernas s låndpunkt, åstadkomma en 

följdriktig stegring i undervis·ningen, det är <få, som äro b c

gåva,dc m .ed en omdömesgill fantasi, vi lken fö,rvandlar en tor ·, 

slcntrianmä'ssig övningstimme hl! en intre&sant, givande öv

ning, 1som ryck·cr eleverna med sig. 
Ju mer arbetsschemat är tilllrättalagt, desto rrnera tid sbe

sparande och efi eldivare kan utbildningen :b ed t,ivas, ju h asl·

gare •ä'l· den formella, .enformigar.e d.elen av utbilldningen ÖYl r, 

och desto l·ängrc tid står till .])ud s för tillämpningsövnin.ga'. 

Dessa senar·e övningar kräva ·som regel en mer a omfattande 

kunskap och föt'ber edelse från ledarens sida, och detta i högt c 

grad ju mer und ervisningen avser att inlära init-iativ vid m er 

eHer mindre sj äh rständigt uppträdande, a lltså närma•r sig del 

taktiska mnrådet. 
En mångfa'ld av tjänstens detaljer låta sig emellertid ickf' 

pr.akti'skt framställas, eller där 'så är t ekniskt möjligt draga 
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en •sådan kostnad, a tt ett försök •blott och bart härigenom är 

otänkbad. Som u t bildningsfrågan i grund o oh :botten är en 

elwnomi·sk f råga, må•s te den prakli,ska und ervi sningen i m ångt 

och m ycket :basem sig på hj,älpmedel. Så är e.x,empel'vis fanet 

111ed iniärandet av skjutregler, där ·ett ofoantligt ,fö'lolberedande 

arbet.e kan nedlåggas inna·n veclel"börande tiJil åt es skjuta en 

serie m ed skarp ammunition. Att felifr itt utföra en skarp

skjutning torde !höra till de svårruste uppgifter, som bjudas i 

tjänsten, m en samtidi gt också till de allra viktigaste. Man 

läser sig ingahmda till att 'bliva en duglig eldledare, aiksom 

undervi,sningen ej heller kan bedrivas rförel1äsningsvis som i 

högskola, ehuTu egendomligt nog exempel 1härpå fi nnas. 

övning och å ter övning är :så gott som enda m edle t att 

dana .goda eldl edar e, men detta äT i vissa avseenden omöj~ig

gjort av kostnadsskäl. Även om utgifterna vid skjututhild

ning n edbringa's aldrig så mycket genom att de första övnin

gan1a ·skjutas m ed tubkanoner, är an tale.t serier, var oc'h en 

kan s·ältas i tillfälle alt leda, ofantligt begränsat·, och någon 

verklig st'ridsmä•ssighet i fråga om måJ.fart ·ocih dylikt kan helt 

enke'lt icke åstadkommas av penningskåL 

De skäl, som skulle tala för försök med filmundervisning 

äro alltså övningstidens och Ö'Vningsanslagens ibegr.änsning 

samt behovet av •stridsmässighc t i utbildningen. Det senare 

för efaller måhända vid ha·stigt påseende paradoxalt, men skall 

i d et följande n ärmare kJariJäggas. Utöver dessa två huvud

fakt orer finnas även andra som huvudsak'ligcn i S}JeciaHaH 

t,ala till förmån för <filmen, såsom möjlighet att utnyttja olämp

lig årst~d eller otjänlig väd erlek samt tidsvin s t. 

Villka utbiidningscletalj er blri va av de ovan anförda skälen 
ägnade för ,filmundcTVisning ? 

Den rent formen a utbildningen synes i de Hesta fall på 

intet s·ätt lämpad. Man b lir icke r,iktar.e av •att se andra rikta, 

lika litet som man får sjövana av att se ibildcr av fartyg i 'svår 

sjö. Det l"en t m ekaniska utförandet fordrar rörelsernas upp

l'·epand·e •av individen själv .erforderligt antal ,gånger. ·GäHer 

llll:ihildningen å ter omdömet , förmågan att tänka ooh tankar-
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na.s oms-ättande i order eller befa llningar, .synas v.i därenwt 
vara inne på rätt väg. 

Artilleriutbildningen bör alltså synbarligen erbjuda <.'tl 

rikt fält för befälets och underbefälets skolning. Redan inna,
1 

eld kan öppnas å ligger det ju eldledaren (AO, batterichef 

divisionschef) att lösa en .serie problem antingen efter p er~ 
son ligt, ~isu ellt ?edömande eller e~fter erhå'll en order eller r ap
port. Sa'lunda rngår eller kan ingå 

målspaning och 

mål bedömning, 

de därav föranl·edda slutsatserna leda till 
val av skjutsä tt, 

val av pro j ektilslag, 
val av laddning, 

målangivning samt 

av pjässlaget i fråga betingade kommandoord i övrigt 
för elden s öppnande. 

Under det målspaningen måhända svår'li gen låter sig an 

passas för filmund e'rvisning, ~erbjuder mMbedömning åter ett 

synnerlig.en rikt arbet.sfält, och synes även i övrigt få större 

bet)'ldeise i och m ed ökade stridsavstånd och döljande rök 

eHer dimma, varigenom ökad ·erfarenhet är önskJ!ig. 

.. Hll'ru många få endast tillfälle att enda,st helt flyktigt se 

lirammande länder·s ÖI~logsfartyg, huru många vid det fas ta 

kusLförsvaret få endast s·e några få exempel p å våra egna ör

·Iogsfartyg, med vilka dock sam verkan kommer att äga rum 'l 

Huru många kunna med någorlunda säkerhet avgöra om e tt 

si.ktat fartyg är svenskt eller ej? Det är dock ytterst på denna 

kannedom, som .en mål.bedömning i många fall kan få «run-
d .. ~ 

' a srg. 

'Må'lidentifif!r ingen kan omt;atta bestämmande av nationa

litet, d~r detta av andra orsaker ej är i förv·äg känt, fartygs

kategan samt ];Jass. Å ett fartyg är förloppet här så tillvida 

olika mot vid -ett batteri, som bedömningen aiJlt.id kan utföras 

av ofl'icer el.J er måhända underofficer. Vid kustartilleriet åter 

är det lika ofta motsatsen. De första rapporterna kunna vi s-
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serligen :h är tänkas komma från egen sj ~styrka. Det .. kommer· 

dock alrl tid a tt uppstå lägen, där ett 'hedmnande av storre e1Ier 

mindre vikt måste fattas, grundat på omdömet hos bevak

rvingspersonal eller mätarpersonal. Omdöme ~ter kan en~ast 

ka as genom kunskap och övning. Där verkligheten nu Icke 
IS p " 'l ' .. tt . 
bjuder tiHrfäHe till övning, måste bästa moJ rga. e<rsa nmg 

träda i stället. Filmen blir således här det naturhga medl,et, 

t fartyg i rörelse te sig ej som på den ensanuna bilden. Här·· 

trrl k onuner att silhuettsamlingen av lätt förklariJiga skäl en

da•st åter giver fartygens bild från sidan, viilken artighet man 

tyivärr icke alltid torde kunna förvänta från 1111otståndaren. 

Huru svåra omständigheterna än äro måste dock personalen 

vara skickad att ,göra ett bedömande och fatta ·ett 'tbeshit. En

dast en väl övad personal kan prester.a något sådant. 

Likartade äro förhållandena :beträfl'ande utbildningen av 

våra lluftspana.re, vilka m ed säkerhet få än mindre tillfälle 

t.il<l mMid entifiering från 'luften. Något uppsla·gsverk med dy

lika fotografier tord e J. n. icke heller kunna uppställas. 

Medelst fi lmen skulle aUtså undervisningen avse: 

att g,iva fuJIJständig .kännedom om egna fartygs· utseende 

under olikartade ,förl1åtland en, 

alt m edgiva största möJliga övning i identitfiering av ut

Mndska fartyg samt 

målhända även möjliggöra ·en högre form av målbedöm

nin,g, nämligen bedömning av stridslägen. 

Upptagning av egna fartyg är självfalle t lätt att verkställa. 

Här fordras dock ett planmässigt förfarande för att även åter

g.iva prov under svår.are 'tbedömningsförhålllanden. 

Upptagning från utländska mariner äro vida :svårare att 

a·nskaffa . I a'llmänna marknaden cirkullera dock tid efter an

nan upptagningm·, varav kopior kunna erhållas. Luftbil~er 

tor·de med särskild oms.org böra tillvaratagas, eftersom dyhka 

äro m era sällsynta. 

Alla de·ss·a bilder synas lämp'ligen böra ordnas Cifter svå

righetsgrad, således avpassade för elever på olika stadier. .. E~ 

v.iss riJdighetshalt är även önskvärd, eftersom scenerna han-
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genom böra bliva svårare att fästa i minnet. Självfanet är en 
aldrig så pedagogiskt utmärkt bild så gott ·som fullständigt 
värde'lös, om eleverna av sina kam~rater erhållit en vink om 
lösningen. En omflyttning av scenerna för varje utbildningsår 
är även att beakta. 

Vid kustförsvaret förekO'mmer för viss eldledningsperso
na'l .speci'Cllt detta behov av filmundervisning. Skall ett eld
ledningsarrgan representera batterichefens ögon, är batterie ts 
verksamhet till sin halt i vi·SS mån beroende av omdömet ho s 
denna personal. Det kräves här icke blott förmåga att be
döma målets - eller situationens - beskaffenhe t, utan måste 
personalen även äga förmåga att på ett lämpl.igt sätt återgiva 
sina intryck i ord. Missuppfattn1ng eller ·en iJ:Jeklaglig tidsför
lust kan i annat faU bliva resultatet. Det låter sig icke lämp
ligen göra att ersätta dessa övningar med fotograJfier, teck
ningar eller skjutspel, enär detaljerna framträda på ett vcrl:
lighetsfrämmande sätt, och eleverna med säkerhet icke kunna 
i fantasien skapa sig en bild av en situation som de i övrigt 
aldrig kunnat få se. 

Dc detaljer som efler verkställd målbedömni·ng återstå äro 
beslut om eldgivning, 
val av projekti'lslag, 
val av laddning samt 

avgivande av återstående kommandoord. 
I och med avslutad måltbcdömning måste tydligen ett be

slut fattas, baserat på dc gjorda iakttagelserna. I många fall 
är situationen så enkel, att beslutet redan från början förelåg . 
Under s•vårare förhålland en, då målen nätt oCJh jämt kunna 
siktas eller målidentifieringen omöjliggjorts, måste omstän
digheterna för och emot vägas, all t så om taktiska skäl för
bjuda ett eldöppnande eller ej, e ller ·Om den sannolika eld
verkan ej står i proportion till syftemålet, om målet kan släp
pas närmare för att höja lräfl'sannolikheten m. m . Är proble
met löst, förestår i vissa fall även val av skjutsätt- över- eller 
undergrader - och val av pro j ektilslag. Under den hårda 
verkligheten vilar på eldledaren ett ans.varstryck, vilket i s-am-

.... 
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band med övrig påfrestning på n ervsyst-emet inverkar försvå
rande. Tiden är i regel att anse som mycket begränsad, högre 
befälhavaTe inväntaT otåligt de första skotten, målet kan för
svinna eller komma för nära. Ingen torde jäv,a, att det kräves 
en grundlig skolning i fredslid för att sätta personalen i stånd 
a tt und·er sådana förhål1landen t·änka klart ooh fort. 

Uneler övnings- och st~·idssl<jutningaT rekapituleras dessa 
till största del.en på ett verklighetsfrämmande sätt. Särskilt 
.brister det betänkligt i avseende på målets uls eend e och fart, 
samt naturli.gen del egna riskmomentet, ·varigenom elen psy
kiska påfrestningen bliver beklagligt ringa. Kva'l' står även 
att övningen allt för sällan upprepas ooh att det behövliga 
inexeroerandet al'ltså utebliver. Det är givetvis väs•en tligt olika 
att Iös•a en skjutuppgift '1110t långsamt gående mål, måhända 
med en undermedveten tanke på, att ledaren stoppar målet 
och börjar på nytt om det går allt för galet, än samma för
fari n gssätt upprepat mot ett med 30 knop 1framrusande mål, 
där nödvändigheten att fortast möjligt komma till e ldgivning 
mera påta,ghgt övar sitt lryck på eldledaren. 

F.ilmundervisningen konune här att möjliggöra vissa öv
ningar av betyd1igt mera verklighetstroget utseende än förut 
kunnat åstadkommas. Det har större \betydels·e än man i 
r egel föreställer sig, att krigets skiftande situationer icke äTo 
allt för främmande, när en stridsuppgilft f.ör första gången 
lös•es på tallvar. Med film kan jag även ernå den eftersträ
vade exercisen för att under lugnare förhållanden så öva min 
personal, att hela tankeproceduren kommer att gå i sina in
vanda gängor utan att n ågot bliver uteglömt. Lugnare -
och allts·å säkrare - bedömande och en ofantlig tidsvinst bli
ver resultatet. Särskilt personalen vid medelsvårt eUer lätt 
artilleri kommer att i många fall blott disponera minuter för 
att göTa skäl för sin existens. Vad då bT.is·ter i utbildningen 
kan måhända aldrig tagas igen . Det måste j u anses synner
ligen lycldigt att kunna loeda en övning så, att elevens gjorda 
.bedömanden och utfärdade order eller betfallningar kunna 
kritis·eras under påpekande av vaTje särskild detalj samtidigt 
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med att h ä ndelseförlopp e t direkt Tckapituleras! Något sådant 
kan icke på annat sätt åstacll<.ommas. Det 'blir taktiska ti ll
lämpningsövningar i en ny form. 

En annan detalj som här speciellt m ed !fördel i!åter sig 
återgiva är e:ldförd elning. Man kan näppeligen tän'ka sig 
exempelvis torpedfartyg rusa ·omkring timme efter timme m ed 
hög fart 1föT att öva eldledare. De tillfällen tiH övruing, s;lmrp
skjutningarna er1bjuda, <äro så få, att de icke kunna an ses 
motsvara kravet. Dessutom är det av praktiska s'käl omöjligt 
aH skapa annat än enkla situationer av hänsyn ti'll r isken för 
målbogserare förutom kostnader m. m. 

Från enkla situationer med ett eller två mål h :amställas 
lägen med ett flertal mål av :Sarmna eHer olika beskafienhet, 
vilka framgå m ed växlande fart ·och ordningsföljd, måhända 
gärna t. o. m. något överdrivna 1av pedagogiiska skäl, för a t ! 
uppöva persona'lens omdöme och !förmåga till snaJbba beslut, 
även detta taktiska probJ.em ·att 'lösa. Detta senare kan so1m 
Tegel endast i ytterst ringa utsträckning återgivas under fr eds
övningarna . 

E'fter eldens öppnande åligger det i de flesta Ifall eldled a
ren att inreglera elden med hjälp av d·e gjorda obseTvationer
na. Här är sål.edes avsikten med en förtberedande utbildni ng 
att uppdriva iakttagels·eförmågan. Vid nedslagseld äro fö r 
håNandena enklast, vid Iuftkrevadeld mest komplicerade. l 
det ,förra fallet kräves lägebestämning i längd ooh sida, i det 
~enare fallet >även i !höjd. Eldo,bservationerna kräva i många 
fall en mycket stor konce111trering och större, ju 1nera ovan den 
observerande är. Jämsides med detta skall ·beslut i och för 
eldreglering.en fattas och omsättas i order i enlighet med gäl
lande skjutregler. Ju mera mekaniskt ·e'ldobserverandet kan 
bliva, desto m er kunna tankarna koncentreras på skjutningen 
i övri.gt. 

Införandet av salveklen har ytterligare ökat behovet a \' 
träning fö:r personalen. En korrekt situationsbild av samtidigt 
eUer i ·Oregel•bunden följd kommande skobt skall här upp
fångas. 
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Det tord e icke möta några större svårigheter att kon
struera en motsvar ighet till streckkikaren för filmundervis-

·n cr så att även en nogbarann läg.ebestämning i sida kan ingå. ni· b• 

En :ful'lständig lägebes tämning av exempelvis fyra luftkrevader 
t orde 1höra till de allra svåraste uppgifterna. Eldledaren skall 
sålunda bi lda sig en uppfattning om det var ett + eller- }ag, 
kr evadernas höjd över målet samt lägen i sida, även med 
tanli e på hur de enskilda pjäserna skjuta, måhända vid b e
skjutning a<v en mycket ensartad front utan karaktäristiska 
utgångspunktor. Är 1baUerichefen icke i stånd till denna be
dömni ng, kan en hel serie målhända vara bortkastad, enär han 
f ull ständigt villat bort sig. I 'krigstid hänger verkan o.ftast 
helt på O'bservationernas tillförlitlighet. Ammunitionen är 
även så pass dyr, att varje möjlighet till övning måste till 
var atagas. Omdömet säger även att varje d·etalj för sig skall 
vara in lärd, innan eleven s'läppes fram att i praktiken i form 
av skarpskjutningar börja omsätta de fö1wärvade kunskaperna 
- icke tväTtom. 

·Samverkan mellan artilleri och flygar e predikas dagligen 
och .s tuneliigen teoretiskt men lämnar prakti.s'kt i vissa fall 
ännu mycket övrigt att önska. Vid stora eldavstånd ·eller döl
jande ·d.imma :blir de t för ett fast batteri sjähnfal'let oundvikligt 
att vara helt hänvisat till eldreglering från luften - eller med 
andra ord - dess verksamhet eller overksamhet. Huvudbör
dan fa ller härvid på flygaren. Innan emellertid denne stäHes 
t ill förfogande för samträning .före skjutningarna, bör han r e
dan teoretiskt behärska tagandel av eldobservationer. Bedri
vas övningarna m ed film kan uppskallningen av avstånd i 
sida och längd eller bestämning av lägena med hjälp av ter
rängen väsenthg·en förbereda tillämpniugsövningaTna .från ma
skin . Allt efter elevens framst·eg för svåras övningen genom 
lageld, upptagningar under döljande moln eller dimma, eller 
d·är kraftiga rörelser hos maskinen sätter spanaren på ökade 
prOIV, allt under det om behövligt instrument observeras och 
observationerna telegraferas till en protokoUförare. Som man 
lämplig.en bör hava en fullständig redogör·els·e för de olika 
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scenerna i filmen, kan vid kritiken varje observation värde
sättas på metern. 

Ett led i tagandel av eldobservationer är även bestäm
mande av medelnedslagspunkten med hjälp av av,ståndsmä
tare. Särskilt vid kustartilleriet krä,ves mycket god färdighet 
häruti innan dessa obs-ervationer bliva av sådan noggrannhe t, 
att det blir möjligt basera eldreglering på dessa. En felbe
dömning kan nämligen tänkas föranleda att korrektionerna 
givas rakt motsatt tecken än som varit det rätta, varigenom 
eldens inreg'lerancle i stäHet 1fördröj es och i lyckligaste fall 
blott och bart ammunition och tid gå förlorade. 

Bestämmande av meclelnecls'lagspunktens läge i ett lag 
ti.llgår ju så, att :bestämningen sker dels i längel för s~ig d els 
i sida efter olika grunder allt eftersom slwttens antal äi" 2, 
3 eller 4. En enkel syftanorclning med hårkors på ett bord 
samt apparat för stannande fi'lm är allt som behöves för a tl 
giva personalen en träning, som annars över huvud taget icke 
låter sig ordna för rimliga kostnader. När nedsilagen var it 
synliga lämplig tid stannas filmen och lägebestämningen kon
trolleras, repetition, nya svårare uppgifter och så vidare ti ll 
dess eleven är så skölad, att han kan sättas in i en eldled
ningsavdelning. 

Det förberedande utbildningsarbetet som vid bevaknings· 
tjänsten kan utföras, är ägnat att speciellt inbespara tid sam l 
bereda verkiJig övning i avfattande av rapporter efter iaktta
gelser, icke efter på karta utlagda figurer, således under m e([ 
verkligheten överensstämmande former. Beträfiancle kustar 
tilleriet kan denna undervisning komma till an vändning för 
.alla former av bevakning, sjö-, strand-, land- eller luftlJe
vakning. 

Uneler nuvarande fÖI'hållanclen få eleverna endast ytte'r st 
ringa t il'lfäUe att avgiva rapport efter v-erkligen »utspanade» 
eller iakttagna lägen samt i regel först vid sådan tidpunkt, då 
färdigheten redan borde hava funnits och det hela således bli
ver prov på icke ett led i utbildningen. Orsal{<en härtill är 
att det dels kräver lång tid att komma från förläggningsplat-
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sen tilllälmplig terräng, dels att de erforderliga arrangemangen 
_ beträfiande materiel, personal och kostnader - stå i allt 

.för stor disp roportion till utbytet. 
Eleverna skola läras omsätta sina intryck på ett klart och 

koncist sätt, så att rapporten bliver av verkligt värde för mot
tagaren . övningen kan genom film samtidigt beredas ett 
större fl ertal, särskilt om man tänker på de enstaka fall uneler 
knigsövningarna, då rapporter verkligen bliva avgivna. 

Den stora massan stam och värnpliktiga kunna icke -
särskilt om övningstiden väsentligt förkortas - beredas er
ford erlig u t,bildning. Man bliver härigenom tvingad utgå från, 
att det blir unelerbefälet som tillkallas av posten för att sj älva 
bedöma läget och avfatta rapporten. Det blir således denna 
personalkategori, som skall utbildas, analogt med förhållan
dena vid artiller<itj än sten, som för u t berörts. Dessa kategorier 
kunna emellertid icke tagas från övningarna i ~ större antal för 
s.ärskilcl utbildning annat än de tider, då de värnpliktiga icke 
äro i t j än st, alltså vintertid. Detta talar ytterl.igare för fi'lm 

undervisning. 
På grund av sin säregna beskaLienhet kommer denna form 

av unelervisning att kräva siU specidla utfö<rande. Den största 
omsorg bör förberedelsevis nedläggas, eftersom utbildnings
mate~·ialet måste ,grvas en viss begränsning. Verklig behåll
ning k~ommer dock enelast att erhållas, såvida instruktören är 
h elt inne i användningssättet och på så vis kan få fram uti 
varje särskilt fall åsyftat resultat. Till varje unelervisnings
film måste dänför höra en ,instrukhon för ledaren, omfattande 
filmens art, kort redogörelse :för var j e särskilt !lnoment med 
därtiE hörande »lösning» samt plan för användningen . 

Ett fullt utnyttjande av unelervisning torde kräva apparat 
för stannande film. Endast härigenom ,är det möjligt att giva 
filmerna en rimlig begränsning och spara onöd,iga utgifter. 

Avser en 'lektion utbildning i bevalmingstjänst, synes för
loppet lämpligen bliva följande. Filmen - stannad - visar 
ett bevakningsområde. Allt efter omständigheterna medclela·s 
en förutsättning och en or,ientering, vilket allt repeteras, var-



~ 394 ~ 

efter filmen igångsättes. Är eleven ovan, stannas filmen åny0 

när det läge, som skall visas, är synligt, för att ber·eda e'leven 
tid att finna sig tillrätta. Allt efter som större färdighet vin
nes, förkortas tiden mer och mer till dess en situationsbilo 
får förlöpa utan uppehåll. Efter det uppgiften blivit löst och 
i och för lwitik bör efter varje situation följa ett »utdrag,, 
vilket visas med bilden ·stannad. Eleven får härunder redo
göra för sin uppgift, vareHer läraren håller erforderlig kritik 

Vid utbildning av eldledare kan förloppet bliva följan de. 
Avsikten antages vara att öva en 1batterichef vid spärrskydds
artHleri. - Läget meddelas. En rapport uppläses - m era 
detaljerad vid de första övningarna för att någ·ot förbereda 
eleven - och filmen igångsättes. Mål visa sig, varvid tide1 
antecknas. Batterichefen börjar sin verksrumhet och avgiver 
erforderliga kommandoord t. o. m. order om eldöppnande t. 
Härvid stannas filmen liksom ovan föreslagits, därest eleve1, 
är alH för ovan. Efter övningens avslutande följer batter i
chefens redogörelse samt slutligen kritik på varje detalj, tids
förloppet, målbestämningen, val av pro j ektilslag, eldfördel 
ning och kommandoorden allt efter omständigheterna. 

Med ovanstående förslag 'har avsikten varit att framhåll a 
filmen såsom ett värdefullt 'led vid utbildandet av speciellt 
våra artilleri'ster för deras krävande värv. M.inor ·och torpe
der - antingen de frambäras till anfall med u-båtar eller m o
tortorpedbåtar etc. - må vara ett aldrig så kraftigt hot, t ill 
sist är det ändock artilleriet, som alltjämt skal'l bryta ned 
motståndarens morahska kraft eller ·ingiva honom känslan a\ 
det lönlösa i att fortsätta ett anfall. Härför är alJt.så önskvär l, 
att förskaffa sig initiativet artilleristi'skt. Ju hastigare ja g 
lmn komma till e'ldöverlägsenhet, desto kraftigare bliver d et 
moraliska intrycket. Häri synes tyska Jlottan hava lyckat s 
till Albions oändliga förvåning. 

Vi kunna aldrig med våra resurser genom •skjutövningar 
eller tHlämpningsövningar så träna vår artilleripersonal, som 
vore önskvärt. Krafterna böra därför koncentreras på en så
dan systematisk skolning ay eldledarna med tillgängliga tek-
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nis ka resurser (skjutspel, film m. m.), att de i aHa stridens 
lägen kunna känn ru ·sig tillrätta och förebygga att de i det 
avgörande ögonblicket behöva söka efter de rätta kommando
or den eller tveka i valet av motståndare, varigenom enbart 
alstras en känsla av osäkerhet och vanmakt, som obönhörligen 
spr,ider sig till p j äsbetj äningarna. Sådant bär i sig fröet till 

ett misslyckande. 

Oscar-Fredriksborg i maj 1924. 
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Polemiken kring Jutlandsslaget. 

I den i tidskriftens 5 :e häfte för ekommande artik el.1 
»Hi•storisk översikt över polemiken kring Jutlandsslage t», vil
k en arti•kel utgjorde en översättning från det engelska origi 
nalet, för·ekommer å sid. 274 en uppgift rörande en av »en 
SYensk amiral» i stockholmspressen i augusti 1916 publicer ad 
r edogörelse för Jutlandsslaget. översättaren anmärker h är
til'l, a tt med ·den ifrågava,rande svenske ofl"iceren antagligen 
avses dåvarande k aptenen, nuvarande komm endörkaptenen 
A. Giron. 

Av uppgifter, som sedermera kommit redaktionen ti ll
handa, framgår em ellertid, att så icke kan vara förhållande[, 
i det att dåvarande kaptenen Girons arbete visser.Jigen r efer e
rad es i dagspressen, m en först å r 1917, vilket år arbetet u L
kom å marinlitteraturföreningens förlag. 

Däremot förekom i tidningen »Dagens Nyheter» i juli och 
augusti 1916 en Tedogörelse för »slaget vid Horns rev» för
fattad av kapten en i flottans r eserv S. Dehlgren. Denna redo
görelse översattes sedermera av brittiska »lntelligence depa r
tement» för aU de lgivas ·olika sj östyrkor. Det är t ill dcl l:t 

ar.bete, den engelske a'rtikelförfattaren av allt alt döma hä n
visar. 

Redaktionen. 

b 
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Litteratur. 

Flyg·vapnet och vål't sjöförsYal', av D. L andqui st, kapten Yicl J\. 
Flottan och E . Tornbc rg. löj tnant Yicl K. Flottan , marinflyga re. Ma
·rinli tterai.urförPningcns fö rl ag. 

Ma rinlitte raturförcningcns 8Pn astc a r bet e bä r ovanstående t i i· d 
c,ch behnncll ar a ll tså ett iinuw . som unel er dc 8P•nastc å ren va ri t sy n
n erligen aktuellt in om dc flesta länder. Läser m an sålumla h ansk:1. 
angel sk a och amer-ikanska fl y gti-dskrifter kan man ofta påträffa a r 
tiklar, dc• m man skull e ku nna tro ,-ara sk r ivna nwd tanke just p å 
vår a egn a föt·hållandcn. Sa mma problem ooh samma st rid e r om or
gani sfl tion cn se äYcn dä r dagen. 

Uppskjutanid:e t a ,- fö rsvarsfrågan s lösning, som specie ll t för tn a
rinens vklkommamle var att belda gfl med hänsyn till vikten a ,· at t 
snarast kunna t ill fö ret den marin a gTe nen av flygvapnet erfo rdrr l ig· 
matcri r l. har chck h aft det goda med sig. att m a n vunni t tid för 
diskussion a v olika organ isationsförslag. Vi sserli gf'n g av rPgeri ngsför
olaget ej !\t flygvapnet en fullt självsHindig ställning, rncn detta förslag 
var dock ut· marin synpunkt betydl igt överHigsct det löst ski sst• racl e. 
som p å uppdragaY försva r sutskottet uhtrbPt.a'lles av bl. a . kap t en 1i'lo r
man. D el t a sena re tillk om utan mNhcrkan från marinens sida oolt 
st red dire kt mot dc å sikter. som h~·sas inom mar inen. Det skulle h n
Ya va ri t en ren olycka . om dt så f.ögu geno mtänkt :fö rslag till orga 
ni~ati on av flyg,apnct hade rt,ntagds . Innan övcrhuvucltagPt en ot'
gani sation fastslås. lJo rcl o man genom krigsövninga r låta g run rlli gt 
pröya varl clct ena och eld andra nu cxistc ra nrlo f lygva pnet k an å
stadkomma ooh l åta t·csult atcn fiill a utslaget och ej e n das t obestyrkta 
påst åcncl<• n . el ä r obekantskap med fö rhå ll a ndPn tala e t t a ll tför ty el l i g t 
och bögt språk. 

Mot bakgnmclcn hiirav kan man ej annat 1in JJ JCrl glädje h ~il sa 
välk ommet Marinlitte ra turföreningens SC'nastr a rbl't<' >>Flyg- n qm e l 
och -vårt Sjöförsnr ». cliir i författ ama söka framlägga. huru m:l ll ; 
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marina kretsar se r denna fråga , och vad flottan speciellt forclrnr av 
ett flygv<lpen. som i hänicllc lsc av krig eller neutralitetsfö rsvar intim t 

måste sa marbeta med densamma. Kommer man att vid organisat io 
nen a1· luftvapnet bortse från dessa marina krav. kan det en gå 11 ,__ 

blin1 ödesdigert för riket. · 

Arbetet, som inledes med en expos6 av det maritima luftvapnets i n 
sats i världskriget, behandlar därefte r i olika kapitel »Sveriges lu ftstr " 
trgiska läge», >>Frodslufttrafik och krigsberedskap », »Luftfö rsvar och Sj i, 
fö rs1·a n>, >>Lu ftvapnets uppgifter i Sjöförsvarets tjänst» samt till sH 

>> Synpunkter för flygnpnets organi sation ». Arbetets röda t råd k<1 1 

sägas vara angiven av följande mening. "Sveriges enda verkligt cf
feldiva neutralitetsskyeld utgöres· av dess sjö- och luftstri,cl.skraftr r. 
och dc senare äro att betrakta som en del av flottan, vilken lyfts upp 

i luften>>. Härav framgår alltså att författarna icke vilja tillcrklin
na luftvapnet någon själYständig stä llning utan vil ja låta det ino··, 

som en del av flottan. Med dr utvccklindsmöjlighcter, som luft 1·a~:: 
net onekligen besitter, torde denna ram dock ganska snart bliva all t 
för snäv. Krav på självständighet torde därför böra resas. samti 

cligt som man dock måste fordra att luftvapnets organisatim; blir sii 
lagd att marinens och a rmens berättigade anspråk genom dcnsamm , 
kunna bliva tillgodosedda. 

Drn enligt min uppfattning lämpli gaste organisationen sku ll' 
vara: Sjii lvstäncligt luftvapen med stab. organiserat på tre kårer: 

Armeflygkår, Marin:flygkår samt en maritimt betonad Oporationsld r. 
Hiirigcnom skulle såväl marinen som arrnEm kunna erhåll a pcrsnn :1J 
som vo re skickad för samarbete, samtidigt som luftvapnet för de sjäh 
ständiga uppgiftern a skulle h ava en härför särskilt utbildnd. bellJa n 
ning, operationskårcn. 

Luftvapnets huvudstyrka v il j a föda ttarna krigsbasera i nom S<W l
ma område so m kustflottan, vilket nog i många fall skulle kunna va
ra oriktigt, då baserna självfalle t mås:tc väljas med hänsyn tagel> t ill 

att med dc olika va pnen ernå stö rsta möjliga resultat. Då örl og
flottan och luftflottan kämpa med till sin natur ganska olika mecl 
och ofta även mot olika mål, sl-::ulle ett sådan t hopkopplande säker l·
gen vara ett felgrepp. K atmligtvis bör kustflottan i sin orned clb<l r .. 

närhet ha va de fly gformatione1·, som edordras för skydel och c1 i re· k, 
samarbete med clensanuna , men att till den lå sa fast elen del av lu ft
vapnet, so.m har att lösa dc självständiga uppgifterna kan ej vara riJ;
iigt, därtill äro dc båda vapnen av alltför skild karaktär. 

Författarna beröra även frågan: land- elle r sjöflygplan . och 
komma då till elen slutsatsen att de senare äro dc som för oss i !l· 
flesta fall äro bäst lämpade, dels på den grund att opcrationsområ !k i 

vanligen blir över havet, och dels på grund av svårigheten att län g' 
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kusten plträffa lämpliga landningsfält, och dc sto ra kostnader som 
ett iordningställande av dessa sku ll e draga. Självfallet tyckes det 
ju också vara att baserna förläggas vid kusten, ty ju närmare basen 
kan förläggas anfall sfö rcmålct. som i de flesta fall li gger på havet 
eller på andra siclan ha1·et. desto större >>a ktiv >> aktionsrad!ic k an flyg

planet få, eller - om e j hela aktionsr adien är erfo rde rlig, ju större 
nyttig· la st kan flygpl anet medtaga. Att således, som i det Florman

ska organisationsförslaget förntsattes, förlägga flygbaserna långt in
ne i l andet, Karlsborg var bl. a. föreslaget till fö rläggning för en 
bombard erings och to rpcdplankår, kan Yäl av klokt folk knappast 

tagas på all var . Huru skull e t. ex. torpcdskjutnings- och bombarele
ringsövn ingar uneler ,-erklighetstrogna förhållanden kunna äga rum 
på Vettc rn?! Att förlägga dep åe r och verkstäder inn(e i lan1cl'et är 

först åndi gt, men flygstationerna , aldrig! Den gamla centra lförsvars
principen tyckes återigen vara framme och spöka med defensil·an
dans kran k a blekhet över si na drag. 

Vid behandl ingen av erforderliga baser för dc flygformation cr, 

jakt- och elclledningsplan, som tilldelas kustflottan. framh ålla födat
tarna nödvändigheten av ett flygmodlcdartyg. och anse ck att ett 
5.000 tons fa rtyg med 25 knops fart samt försett med katapulter skulle 

härför Ynra tillräckligt. Behovet härav synes mig äYcn vara ofrån 
komligt. 

Vissa uttalanelen Yid jämförelsen mellan land- och sjöflygplan 
skulle vara värt ett bemötande men förbigås av brist på utrymme. 

»Flyg1·apnet och vårt Sjöförsva r» har, synes det , tillkommit för 

att söka spri<la upplysning och för st åelse för de marina l..:ravcn. De t 
vore därför ett önskemål att boken finge spridning i nlla dc kretsar 
som hysa intr(-'ssc för dc problem som i elensamma avhandlas, !lå på 
vissa h§Ll kanske emlast kunskapen och förståelsen för de marina kra
ven skulle vara. tilldickligt för aH förl1in!lra en lösning 8\' luftvapnets 

orgal'.i sntionsprobkm i clirrkt shill mot marinens önskning8r och sam
tidi gt till skada :för riket. 

K~rlskrona flygstation elen 1.) juli 19:24. 

Chr. P:son F.gers!röm . 



Datum 

1/5-24 

8/5-24 

115/5- 24 

128/5-24 
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