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Riktlinjer för en sjöstyrkas basorgani:: 
sation, sedd ur intendentursynpunkt. 

Utdrag ur anförande av ledamoten i KOhlS, .kommer..dörkaptenen 
av 2. gr . .M. Resen, jäml. Sällskapets .<tadgar § 31. 

Det moderna sjökriget och de allt större krav detta ställer 
på far tygens rörlighet har riktat intendenturtjänsten ombord 
med ett fler tal nya problem. Att lösa dessa på ett fullt be
tryggande sätt är en förutsältning för att de militära operatio
nerna ej skola försvåras. Försörjningen måste i varje ögonblick 
vara driven till största möjliga mått av fulländning och där 
brister i något slyeke förefinnas, måste snabba och effektiva 
åtgärder vidtagas för dessas avhjälpande. » Uppskjut ej till 
morgondagen, vad du kan göra i dag» måste vara den gyllene 
regel, efter vilken varje med någon form av intendentur sys· 
selsatt m an ombord handlar. Och han måste i detta sitt hand
lande - med tillbörlig hänsyn till de militära göromålen å 
fartyget - sätta in all sin kraft på att i varje ögonblick kunna 
tillgodose alla Länkbara behov och dessutom hava tillräckliga 
reserver. »Att hålla det hela flytande» räcker ej. 

För att unnnå ovan skisserade ideal erfordras full insikt 
i ln.öjlighetern~- och att kunna utnyttja dessa. Där möjlighe-
lerna .. · o k D·· o • h .. t , aro rmga, masle nya s ·apas. ar svang eter mo a, 
lllaste »alla knutar sättas till» för att övervinna dem. l\Iecl 
~;~d~a ord: man mås le taga sig fram, även om det skulle se 

drig så omöjligt ut. Man förstår nöd\"änclighclcn härav, om 
'l'idslcri(t i SjöL·äsendet. 29 
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man något närmare begrundar innebörden i begreppe t för . 

sörjning' såsom de tta uttytts i kus tflo~_tans order: » ~-_ar tygcns 

förseende med ersättningspcrsonal, branslc, ammumllo n, Va [. 

ten, proviant, utredning, beklädnad, materiel san-~1 med icin 

och förbandsartiklar. » Ä ven om ·en del av dc hanned fö r. 

knippade göromålen falla på andra händer än ~nlend cntur. 

personalens, beröres denna senare persona~ ~ sa"om hasor. 

· t'o en utformat sia å kustflottan - hkval av Ytssa dä r 
gmusa 1 n o c .. • • -

med sammanhängande arbeten. En tankande, skt ckh g och 

h andlin(fskraftia intendenturpersonal, ständigt beredd a lt gri

pa in f~r försö:·jningens säkerställande, är ett liYsYillkor för 

varje flotta, kanske icke 111inst vår egen . - - -

Det är givet, att ju större förråd och möjli~hd :ul maga. 

sinera förnödenheterna ett fartyg har desto mmclre tJI ta be

höver fartyget komplettera. En strävan bör därför Ya ra att 

utöka och modernisera förrådsutrym~11cn~. o I all syn nc~-l~ c t 

"äller detta de äldre fartygens provwntforrad. 1\l:tn bor 1 

~etta sam;nanhang hava i minnet, att dieten omJ.~onl är en 

· va' r·a daaa1- än vid tidpunklen för färdigstallan det av 
annan 1 , c n< 

. .. 

dessa fartyg. Besättningarna livnära sig numera till ;~torre 

. ' 11 l t f" .. . världen th »det 
delen av färskproviant tlll sk1 n ac mo OI~ l . , ,' . 

f ... · l' » ut"J'orclc de Sl)Oradiskt återkommande lJuspHn Ktcllla 
ms-.a o. 

r l har 

på matsedeln. Tack vare denna omläggning av < ~~-en . '" 

kosth[tllet kunnat höjas och förbättras i sådan ulslr:~c kJ~lll~: 

.. l 'f't k l t l·nas som torstkla. 
att maten ombord ulan oven n · an Je cc" ' · .. . _ 

.. l , rl··t l bar 
sin· Vissa andra omständigheter hava aven IUC L \ ( '' 'd· 

o· · · 1 "l t· ·( Ji ll""l1 l! ~ -
till s[1som exempelvis fö1·bä! trmgar 1 w <.su rus r .' . r-

. .. d elen e"l'll t !l g ::t o 

enlin·are redovismngsforfaran c m. m. , men n ... ' .
11 0 

.. · . .. • tt 1 ;infora 11 

sa]~e11 till denna tingens baltre ordnmg ar a J, Jet 

d .. 
' .. • • . . • ' 'f' {{ » ( 

SJ'älva omlä n·"nin«en 11f O jltg]Jeterna atl magas llll J1 

' c c oo o ·. . o • · ; · " , l Lvecldingc . 

färs1:a>> hava emellertid CJ hallrt Jclmna stco mcc ~ . , 11Jll:l 

f .. . t l O ·d 'H O l s ,ll 

De flesta förrådslokalerna or prov ra n om) l ' ' · öj-
0 .. • ' • o· t för a l t !11 

skick som förr och nagra sarsloloa anano:m:n . ]Htva 

· f"' k · t l)a lan<>Te ~11- t 
]icrcröra 1nagasinermg av ars · provwn ' ' t"> 

110
ru 

bO . .. l . . ' db <>Jl~ C 

icke alls eller i mycket ringa utslrac mmg vr ' t"> • 
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framstötar i så.~lant s_:yftc .. ~·id olik a tillfällen gjorts fdn kust~ 

[lottan. Det sager s1g SJalvt, a tt skall det b liva möjlig t att 

·'iren under extra ordinära förhållanden h ålla elielen uppe i 

~ess nuvarande höga standard. måste himpliga magasinerings 

Jl}öjligheter finnas. KYlrum och kylskåp i tillräcklig utsträck

ning måste anskaffas, då en kontinuerlig tillförse l med korta 

mellanrum icke alllid kan garanteras. I annat fall kommer 

kosthållet att nlltmcra återgå till elen äldre struklmen. Detta 

rore synnerligen olyckli gt ur alla synpunkter. En diet, upp

byggd på saltade, rökta eller på annat sätt konsenerac.le pro~ 

riantartikl ar, ersätter icke elen nuvarande. 

~feel tillfredsställelse kan man däremot konstatera, att dc 

framställn ingar, som gjorts ifr[tga om förbältrandct av köks

anordningarna, giYit patagliga resultat. Sålunda hava en del 

av köken å dc iHdre fartygen tillförts modernare ånggrytor, 

förbättrade spisar och en eller annan arbetshesparande köks

maskin. Mycket ;1tcrshi.r emellertid ännu även på detta om

råde såsom L ex. n~ntilation en och fortsatt utbyte av de gamla. 

kolspisarna i de mindre köken mot isolerade dylika. Det är 

icke hygieniskt och varken för kockarna eller deras arbct~

givarc uppmuntrande - i all synnerhet sommartid - med 

d~~sa mer eller mindre små bastuanläggninr.~ar, där en röd

gl~clgad järnspis och inströmmande kolstybb göra allt så out

harcll~_gt och oaptitligt som möjligt. AGA~ eller elektriska spi

~~·~ hora snarast ersät_ta de gamla järnspisarna i alla mindre 
0 

ombord och YcntJlationen förbättras. 

.. i'llöflighetema till bakning ombord äro alltför begränsade. 

Anvandb ·t b . . f" . . 
re ar agen 11mes egentligen endast å flygplankryssa-

n. Sv skepp l · · .. · 
a .. -- . ·ens )agcner aro anlmgcn raserade eller mindre 
nvandba . B .. If o .. 

11• ra. roc ragan utgor dock ett viktigt led i försörj~ 

~?gen Och möjlighet till hakning ombord å dc större fartvo·en 
'"as te f . .. . . o • "o 

'k ~~:nas. Alla utvagm , som kunna sta lrll huds eller 
apas fo- ... l ·f" .. . . .. .. 

10t' . 
1 S.Ja ,- orsor.Jmngen, aro agnade att underlätta för-

Jningst"' ·t f.. b . 
fl(:h r . Ja~s en, var or · aknmgcn snarast bör återupplivas 

u1, ahonahseras. l\Ied bageridrift tt dc större fartv'' en kan 
"n sv o • 

• t> 

angheter hela kustflottan förses med nybaka t bröd, 
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· t l ··l\'a distributionen. l)ri•n t [·· 
då förhållandena i önrg meL g . ''- Ot 

detta bröd kanuner ut~m tvivel alt ställa srg betyd lig t för. 

delaktigare än genom upphandli1~g anskaffa t_- _-_ \ nda1nåls. 

t·J' ·tyg för JJrovwnt hava httmtd ls sakn:us 
cnli o· a trans fJOl" Cll L . ' , 

."'. f. fo··1-a11det och distributionen av cl l' 1 lika för. 
vannenom. ran1 .. 

"' f"· . ; ·als Kustflottan har allt sed· n Yarlds. 
nödenheterna orsvar, · _ . 

. b"" · clci· förläo-anin" till Stockholms skargard få tt 
kn oets OrJan Ull < t> t> · t> . . 

"' . -1 l Hårsfj"ärden » såsom ordmanc 'ransport. 
reda sig mec m P » . . . . . 

o -r· Cl oåno· 1 veckan. Under mo))lhsen n" 
båt jämte ett prams ap 1 o o . , . .,. .. ~ 

ll f .. t"'l t fo"'r· svarsbcredskap h ar transpml ,mtna_l'>c l for. 
e er ·ors ar'- . . . . 

, o of ·tvo· vilka dock 1 de flc ~la !all Y::tnl 
stärkts med sn1a an o ar J"'' .. . , . , o· · · n • _ 

.. d f"'. t· ·porter av har If ra0 ,l\ coLm dc s\aa. 
mindre lampa c or rans o , - • ' -~ 

f . a eller båtar som salunda statt ltli !mos for 
Intet av de artyo ' . · . .. j'" . .. l 

·t · ·ett för niao·astnenng .1\ 01 no c en. 
försörjnino·en har van nu L o . '- . 

... ~ , ! . . -·n·et 'i.r en olärrcnh et J dc J· ', da mol-
h eter for flera c agar, ' 1 " < 0 · . 

, .. l· •clcllxul vid framkomslen Ill rrnkar-
t .,.aJJCle f·H"Lvo lC '-e Ol11C " 

ao L J 
0 

. , . 11"' To·het till l;.ylcla för-
l tscn kunnat taga hand om godset. 1 OJ lo : 

~~·inosp1atser un~ler transporterna ha helt saknats, ' !lket hlm: 
L t)' oo l o r a tv aror r l' b n Ull( et 

haft till föl j d, att en del mera om a lga m, L ... .. • • • 

färden fri'n.l Stockholm ut till ankarplats~n _forsl;m~a~~ 1~1~~:\ 
L ;;l11pliaa mao·asin å basen hava lCke b e l! t s el 

skämts. a o o o f"' 1· 
1
-,·n nn"en 

• ' • •

0 ·"rrb l ' UI)I)Statt or \) " " 
l ds vancrenoni stora sv,ui,., c er d'. kl 
)U , ,., l d . . 'cl·e l·u m"tt ne 
av o·ods, som av en eller annan a? c .. nmg -~ " " ,ll" ·ticl nu· 

0 
. 1 f ·L a '\taarder aro eml e l 

tillställas rckvireranc c ar Y n· . :. ,., . l ··stfällig· 
. crF f"r avhJalpandct av dessa )Jl 

mera vtdtagna av \. 0 
· " ,o d infordran· 

heter. IO•IF håller för närvarande salunda pa mc - ., t ch ri· 
.. o l t . O ·tfartvrr pl::tJH'l ,l o 

det av anbud på nytt forrac s ransp r L : "'' ' , • cren· 
L o d d er F ~lmdr<' m ,lslll 

tat av ämbetsverket i samra mc " . '. .~ .. 'll;karplatser 

tuellt avsett att vid behov kunna flytlas tlll olll'-.t , . om när· 

och inrett för kylning av mjölk m. m. , planeras alt m 

maste tiden uppföres. ' .. ' ' ... crnncn fa ll fl~l ~ 
Jacr har här med avsikt droJt vld de mest l o::> cffcldl' 

"' · .. "'tt · er ·na för ordnande aY en 'kl· 
de bristerna l forutsa nin"'ar 1 "'lrrna fl 

fo .. r sÖrJ'ninn·stjänst å krigsankarplats, då nedan up_P~ ~~· ·""'rldcntllr· 
'"' · · · f cdcl UJ L .. tr· 

1. . . f"'r· en SJ·Östvrkas basorgamsa wn, s .. Il rflt 
111J CL O . -' .. . . [ n·orl C 

. f" l· och i fort~·tttnmncn u ""' 
synpunkt, CJ kunna o Jas "' '"' 
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"re för u tvecklingen, därest dessa brister icke snarast av-
sno v·d J ·1· · h l · .. f l 

'ä] pas. 1 mo )l 1sermg oc ,;:ng ar en u !god och välsköl t 

bJarin försörjningsorganisation lika nödvändig för skapandet 

~~: de militära framgångarn a till sjöss som annens clappvä. 

a ude är det för operationerna till lands. Intet får därför för
se 
summas eller underlå tas , som kan vara ägnat att föra orga-

nisationen framåt och bringa den till största möjliga grad av 

effektivitet. 

Av de krigsonkarplatser, som gruppera sig runt den 

srcnska kusten, är det endast clc indmgna och permanenta, 

som i detta sammanhang hava intresse ur intcndentursyn

punkt. Ehuru dessa endas t äro ett fåtal, sakna de flesta sär

skilda anordningar för försörjningstjänstens främjande. Myc

ket är här att göra redan nu och ännu mera kommer det sä

kert att bliva , clå basorganisationen i sin helhet tagit stabilare 

former. Jag tänker därvid närmast på fasta anordningar i 

land såsom byggnader för nödvändig förläggning, inrymman

de även möjligheter för utspisning, förrådslokaler, anlägg

ningar för manskapets nylla och trevnad i övrigt, idrottsplats 

m. m. ::\fen även nya flytande r eplipunkter äro tänkbara, så

som t. ex. en förrådspråm, innehållande förråd av allmänn a 

förbrukningsartiklar a v olika slag, ett kombinerat tvätt- och 

bacUartyg m. m. Av stor be lyclclsc för rörligheten och kost

nadern a äro givetvis de flytande anordningarna, som ju kun

na tagas i ansprak pft skilda platser. För förflyttningarna er

fordra s ej egen maskinkrafL. varför anskaffningskostnaderna 

för detta, tänkta tmmagc skulle kunna hållas nere. Dess an

s~affande skulle i hög grad underlätta transporterna. Då till

förseln och distributionen av de för försörjningen erforderliga, 

lllångskiftande förnödenheterna understundom erbjuda oanan

de svårigheter, äro alla strävanden som ga u t på att göra ba

:~n i största möjliga utsträckning självförsörjande, ägnade att 

~Ygga och säkcrsUilla lilll'örscln. Denna självförsörjnin.!.( kan 

f?ck ej drivas mera än till en hö11st ofullständig :.:rad, var-
o ..__, 1,. ( ) 

111~ det stora tillflödet av förnödenheter av alla slag alltji.imt 

aste komma från örlogssta tioner, depåer och leverantörer. 
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Dessa skola ju ä ven vid krig~fall vara dc~ -~gentli~a källo rna. 

varifrån fartygen skola fylla sma behov. F or kustflolians YicL 

kommande blir av allt att döma Stockholm den huvudsak li cr -
l .. l l. "''' 

replipunkten, varför transportproblemen 1ar ) LYa a y vitQ\ 

betydelse. Men ä ven möjligheter till ökad magasi ne ring Q\· 

proviant vid Stockholms örlogsstation måste skapas, da de nu. 

varande förrådsutrymmena äro otillfredsställande. De för-

sia" som i sådant svftc för flera år sedan uppgjordes, hQvo 
t> ' .J 

(l 

i avvaktan på beslut om örlogsstationens förfly ttn ing. ännu 

icke kunnat realiseras. Endast genom intcndenturchdcns sto

ra ansträngningar och skickliga åtgärder hava fa r l~ gen vid 

snabba och stora kompletteringar av proviantförraelen kunnat 

tillgodoses. 
Försörjningsorganisationen å basen har inga gt.mla anor. 

Den lades in som ett led i basorg::misalionen första gangen un

der kustflottans basövning 1936 och har därefter övats Yarje 

år . De få da!.(a r, som där under stå till buds för cH ntbygg:m

de av 01~ganisationcn och dess förbättring, hava ej 'ari~ ti ll

räcklio-a för att förläna densamma erfordarlig stadga l.;ncler 

nuvar~ndc förhållanden måste det emellertid Li amcs som 

mycket värdefullt, att dessa trevande försök komn:_il till 

d .. ] r lcl • 'tro nu 
stånd och dc erfarenheter, som arunc er uppnac t~- , 

, l" t f t . . t r(··>r l· ustflot· 
oskattbara. De resurser, som age · Tam nnga 

" ·- 1 ·· T<>t ut-
tans vidkommande på delta omrade, gora c et nu moJ 1r. 

- - · · ·t.ll t t ·f f ,1-t J. d redskap 
forma och stabiltsera orgamsatwnen 1 e e c~ 

för Jörsör 1·nin:.rens säkerställande. .
11 

' { .J 

Vl 

Innan jag nu övergår till detaljerna i organisa l 1l_ncn. 
1 

.. l .. l f'·· d n<., lt ilko111'. 
]·a o- slutlin-en något berora s \.a en or ensamliL• .. __ 
. "' "' . tt onsJ,c 
För en SJ.Östvrkebefälhavare måste det vara eJ blol l 1 . _ 

· T .. wtcn 
m.ål utan ett oavvisligt krav alt e i bindas i sin a mt tlara · 

1
_ 

. . . . . . l· l. - k l sanun~u 
tioner och disposiL!Oner av med dessa IC ~e <. ll e · . Far· 

häucrande spörsmål. Detsamma gäller en fartygschef. h"l 

"' . , ··- . " ch anc , 
tygen måste kunna tagas 1 ansprak for bevaknmos· 0 . sofll 

·· ·1· t 1· ·· l J· w ,. ltd 
uppdrag när som helst och om moJ 1g or ,1uru ' ,.., _ uckor 

helst utan a tt behöva avbryta uppdraget pa grund ",l\ 
1 söd::t' 

av ett eller annat slag i försörjningen. För denna ma"te 
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å anna t sätt. E n redogörare kan m ycket sällan under dylika 

~~peditioner med fartyget komma i förbindelse m ed förråd 

och leverantörer, då i allmänhet varken telefon eller radio kan 

eller får användas, och även om så vore fallet, möjlighet sak 

nas att få förnödenheterna ombord på grund av den bristandl) 

kännedom om, var, när och huru detta skall kunna ske. Ä ven 

om sådan kännedom förefanns, lägger den nödvändiga sekre. 

tessen absoluta hinder i vägen för lämnanclct av uppgifter, som 

skulle kunna utnyttjas av det fientliga spionageL Inför dy

lika aspekter framstod behovet av ett förmedlande organ, som 

kunde ombesörja anskaffningen och transporten till fartygen 

efter notificering av de olika behoven. Aven beträffande post

gången gjorde sig liknande synpunkter gällande och därur ut

giok den centralisering av försörjnings- och postljänsten, för 

vilken h är nedan skall närmare redogöras. 

Förbindelsefartyget är den fömedlande länken mellan sjö

styrkan och dc olika organ i land, varifrån förnödenheter av 

alla slag kunna erhållas. Å detta fartyg äro tre expeditioner 

för den centraliserade försörjningstjänsten inrättade, nämligen 

cmslwffningscentralen, postexpeditionen och skrivmaskinsby

rån, vilka under flaggens inseende handhava den direkta sköt

seln av försörjningen. Närmaste tillsynen över och ansvaret för 

~r~e tet inom anskaffningscentralen och skrivmaskinsbyrån 

avil: r s tabskanslisten, under det att postverket svarar för gö

r?malens behöriga gång inom postexpeditionen och stabskans

Jrsten för distributionen. Förutom dessa expeditioner fin 

nes ~ kustflottans förbindelsefartyg en f~tografidetalj och 

en fclm byrcl, den förra med stabskanslisten såsom chef 

~h den senare med avdelningsintendenten å trängavdelningen 
1 

samma egenskap. Chefen för trängavdelningen handhaver 
transp ·t .. . d. . - . 

oz vasen et och dingerar transr)ortmaterielen sedn'l 
stabsk . ·- -· . , "' ' 

. anslislen anmalt behovet. Har nedan Htmnas en sche-
lllatJsk f l··11 · rams a nmg a v organisationen: 
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FLAGGEN ~-----ll 

(SP) 

Sjöstyrka 
Sjös t yrka 

Ans k af fningscentmlen:. 

Såsom redan tidigare nämnts förstås med begreppet J' ör

sörjning i detta sammanhang fartygens förseende m ed crs~ ll

ningspersonal. bränsle, ammunition, vatten, proviant. hcklad

nad utrednincr materiel samt medicin och förh m ' .wliklar. 
' ,.,, l 

Dessutom hänföres till försörjningstjänsten även u ·mförse 

av skadad eller av annan anledning för fartygen o b el · \ l ig p~r

sonal och materiel. Härtill komm.a åtgärder dels l'• möjllg· 
o d l r·· l ·Fi ltande! 

görandet av en regelbunden postgang, c s or un< l t • . 

f .. J " l . 11:1l' J1 i1> 
av fartygen tyngande skrivarbete och dels or Jesa Hnn,• ff· 

J l " 'l · . ansl'a 
nytta och trevnad. Det arJetc, som rec an nu pav1 ,u ' 

nino-scentralen - åtskilligt mera kan, seelan organisationen 
o .. .. , . .. "l l h etvda!l· 

taoit fastare form forvantas tillkomma- ar sa unt · 
1 

t> ' 
~ 

de. All anskaffning av förnödenheter genom farl \ r·ns e ~n!l 

l el o .. f" J • el l " ·-; Sfl \l ' 
försorg, av vad s ag et vara ma, ar ·or JJU en, (a < ·' 
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liiSenhct ~unna ul1~yttja centralen , mecl undanlag dock för 
0 

oviantartildarna /1sk och mjölk, vilka m å upphandlas av 

r:rtygen själva vid därtill lämpliga tillfällen. 

Då behov av anskaffning av något slag uppstår, insändas 

önskemålen till centralen. De tta sker i allmänhet skriftligt, 

rarvid användes tvenne olil;a slag au rekvisitioner, den ena 

avsedd för uttag från marinens förråd och inrättningar och 

den andra för övriga onskaffningor. Den förra blanketten är 

reglementerad och den senare fastställd aY chefen för kust

flottan. Rekvisiti:merna skola vara bestyrklu , i förra fallet 

enligt samma grunder, som gälla för fredstid och i senare av 

rederbörande mässföreståndare eller marketenteriofficer. Fö

reli gga hinder för avgivandel av skriftliga rekYisitioner, kun

na dessa göras telefonledes eller i undantagsfall per radio. Då 

användandet av sistnämnda rekvisitionsförfarande såsom re

dan antytts medför vissa risker för röjandet a_y fartygets po

sition m. m. och dessutom på grund av dc flesta rekvisitio

nernas stora omfång skulle komma att alltför kraftigt belasta 

radiotrafiken, hava ett mindre antal standardrel.:uisitioner c! 

färskproviant för en man och dag uppgjorts och försetts med 

1~ss nummerserie. 

Behovet av kom

pletteringar skall noggrant planliiggas för längre tidsperioder. 

Dessa perioders längel varierar giYetvis dels med avseende å 

re.spektive fartygs möjligheter till förvaring av större eller 

lUindre k va t' t t · · l'I· ·t'kl l l l l .. · 
. n 1 e Cl a \ o 1 ' a r:u 1 ar. (c s mer Jansyn ltll dessa 

arhklar · h ' lll J t S " Il .. .. . 
' ~ a Jar 1e . . asom a man regel galler dock , alt 

komplett ·· · · 11· · f" k · · 
d eung ay sam 1ga oro ·ommanuc artlidar m ed un--

.antag för färskproYi ani icke får annat iin i undantaasfall 

lerkstäUas artikelvis ulan skall härvid en uppkomplett~rina 
av hela f" o d . .. "' 
av d orra et, uppborelen etc. äga rum. Vid bestämmande 

Ved ~ ~vanti tcter av olika varor, som skol a rekvireras, skall 

"'"eJ borande rekvirent - såvida icke absolut hinder därför 
.,,oter l" 
d - ampa desanuna efter i gängse handeln förekomman-
e or· · 1gina1 - eller andra enhetsförpackningar, då sådana f ö. 
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refinnas för varuslaget ifråga. Sålunda böra som regel nll . 

o • l . l" t t'll k l' t td 
bl. a. förradsprovwnt re -.v1reras ags 1 ' van 1let lllO lsv. 

rande minsta original- eller dylik förpackning. a, 

Verksamheten inom anskaffninQscentralen h ar lt 
~ ngefär 

följande förlopp: 

l. Numrering av inkomna rekvisitioner. 

2. Rekvisitionernas sammanförande å leveran;.hesked. 

3. FöredragninQ inför chefen för trängavdelni ngen al' 

uppgjorda leveransbesked i och för erhållande av ttl'nnes be, 

slut angående transportmedel och lägenheter. 

4. Beställning av rekvirerade varor samt rek' i-, itioners 

insändande till förråd m. m . i land. 

5. Överlämnande '(översändande) IW leverathheskeclen 

till transportbefälhavare och i samband därmed avgh·andc av 

erforderliga komplelteranele elirekliv för transporten~ u lföran

dc m. m. 

6. Genomgång av leveransheskeden efter t ransporten\ 

fullgörande sedan dessa av transportbefälhavaren aterställts 

till anskaffning'Scentralen i och för kontroll av tran porterna1 

och distributionens riktiga utförande samt 

7. Ombesörjandet av för anskaffningscen!ndm~ Ycrk· 

samhet erforderlig skriftväxling i förekommande ärenden i den 

mån dessa icke äro av den betydelse, alt dc böra an mälas till 

CKF för åtgörande. 

Numrering cw inkomna nkvisitioner . 

' 'l J"ift ~ 
I s~·flc alt genom rekvisitionsnummer crha1 <1 llPl" 

beställande fartyg ävensom rekvirent inom far tygd har upP' 

lagts tvenne nummergångar enligt följande ex.: 

G5 ........... . .............. . . 

DV 
Gl .... . .. . . .. ... ...... . ..... . . 

10-lD 

20-:hl 
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Entalss iffrorna inom rekvisitionsnumret beteckna rekvi

renten in om fartyget p [t sa sätt, att 

O avser förrådsuppbörden 

l 
2 

3 
4 
5 
6 

maskinuppbörden 

ammunitionsuppbörden 

kajutan 

gunrummet 

uo-mässen 

mil. fik-mässen eller, om endast en flk-mäss 

finnes, denna 

7 mask-flk-mässen 

8 kadettmässen samt 

9 marketenteriet. 

Denna numrering har närmast intresse för stabskanslisten 

som använder densamma vid uppgörandet av leveransbeske' 

d~n, och transportbefälhavarna, men även fartygen erhålla 

kannedom om elensamma för underlätlandel av lossningen aY 

rekvirerade varor. 

Leuemnsbeskedens u p pgörand e. 

Seclan inkomna rekvisitioner numt·erats, kontrolleras att 

rekvisitionerna äro ställda till rätt förråd eller kontrakterad 

leverantör san l · l o ·d 
. 1 - 1 c en man ti en det medgiver - endast 

0 l11·fatta s··lda a · ·t'J · l · . 11· " , 
c • n a r 1" ::u, son1 verz 1gen kunn a erhallas fran 

det an O'. r .. o d 
. . orvna ona el etc. I det senare avseendet upptäckta 

felakho·h t . ·"Lt , · d o . o o . • .. •• 

ra o e er ra as 1 en man sa later s1g gora ulan avcnly-

nde av leveransens fullgörande till sin huvudsakli o·a del in-

Otn b .. d . .. o 

bia egar ttd. Harefter sammanföras rekvisi lianerna a 

·k ~ketten >> Lcver ansbeskecl», vilken medelst kOJ)ierin" ut-
s ttve . o 

o 

lr s 1 tva exemplar. Det ena är avsett alt överlämnas till 

ansportb f"ll · 1 · 
kettbl 0 a la varen, rnec ar·1· det andra, kvarsittande i bian-

Oeket f" · · · k f'f · · 
det . ' or var as r ans a nmgscen tra len. Leveransbeske-

tio Innehåller uppgifter å rekvirenter, kolumne r för rekvisi-

IJ.snum . . f" l o 

rens m oranc e, namn a leYcrantörcrna och dessas 
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telefonnummer, uppgifter ang~l.encle godsets avlämning, sakna. 

de leveransposter, lossningsplatser och tid för lo\sningen 

transportmedel och transportbefälhavare samt l~ohunner föi· 

kvittering och bestyrkande. Samtliga antecknmgp r i leve. 

ransbeskedet göras i anskaffningscentralen med und· nlag gi. 

Yetvis för godsels kvittering och bestyrkandet av s~ knad le. 

v erans post. 

Föreclt(igning cw leuel'Cll!Sbesl..:eclen. 

Denna äger dagligen eller så ofta det erfordras Pm inför 

chefen för lrängaY(lelningen, som dirigerar transport na, och 

åsyftar att möjliggöra för denne att fatta beslut betr~fi <IIH1~ . vil

ken eller vilka transportmedel, som skola komma h l anvand-

llino· ticlen för transporten m. m. Det åligger stabska n lis len alt 
b> 

l . 

göra chefen för trängavdelningen fullt under ~unm • om alla 

de faktorer, såsom beräknad vikt, rym.clkvanhteter, i ~sa va

rors större eller mindre ömtålighet e tc. 

Beställning au rel.:uiremde varor. 

Denna sker beträffande förrådsartiklar, då sa utan olä· 

l · ·l· . ö··ers;inclande 
o·e11l1cte1· Ftter si()' o·öra o·enOln re ~v1s1 ronernas ' ·' 

b < t':> 
0 

' " . · · l be· 

per post till resp. förråd, vanid förhandsmecldel~n dt•. ' JC p . 

hov lämnas förråelen rörande rekvisitionernas omial mg. B~1 
f. o l t" . . J· e. i re o· el l)' telefo 

s tällnin O' a v varor r an ev eran 01 er s ~ I b d 
1 

<> 
.. • • f "aran e 

eller i undantagsfall medelst bud. Bestallnmgs c .' . • : för· 

måste lämpas efter om.sländighetcrna och kan uncle t ' 1 s_~.t cl . 
• • o .. d . o o np van an 

hållanelen -erfordra extraorclmanc atg~w er sas m ' · .. . 
6

• 

, . .,1 o l • f" . hcstallnUlo 
det av flygplan eller snabbgaencle motor Ja ar or . är 

· . f" ·b· d 1 cm ccllel 
arnas vidarebefordran. Det vanltgastc m m e s .. . "·fär 

f f.. l · el l 'l ro d,tl 
emellertid telefonen. Fullgoda tele on or Jtn c ser , .. kligu 

'k 1''cl' 0 .. ,,111'ngar· l1ava blottat h tan ' 
av största vr t. 1 1garc v 

brister i detta hänseende. 
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Overlämnande (översändande) au leuemnsbesl.:eden till 

trans portbefällwumen. 

s edan leveransbeskeelen färdigs tällts och varorna beställts, 

överlämnas (översändes) ena exemplaret av för respektiye 

transport gällande leveransbesked till befälhavaren å trans

ortmedlet (transporthefälhaYaren ). Beskeden utgöra order 

~Il denne att utföra transnart av angivn:J. varupos!cr till däri 

angivna motlagare och platser. 

J( ontroll av transporternn. 

Seclan sam!lig:1. å ell och samma ]c,·eransbcsked upptagna 

leveranser fullgjorts och detta på föreskrivet sätt bestyrkts av 

VO å mottagande fartyg, inlämnar (insih1der) transportbefäl

havaren leveransbeskeden till anskaffningscen tralcn. Härefter 

åligger det s tabskanslisten att kontrollera Iransportens och 

distributionens behöriga utförande. upptäckta felaktigheter 

rättas av stabskanslisten inom ramen för dennes befogenhet. 

Om så erfordras anmäles ärendet till CKF. 

Samtidigt med levern.nsbeskeclens återställande åligger det 

transportbefälhavaren att av~i va yttrande över ev. gjorda er

farenheter och rön i samband med transporten. 

Skrif'tui.ixling. 

Den stora omfattningen av förnödenheter och rekxirenter, 

som beröra ~mskaffningscentralen, ginr dii. och ch1 anledning 

till skriftväxling för crhallandct av förtydliganden i olika aY

~eenden. Vidare erfordras understundom ändringa r i dc or

dinarie transporlhigcnheterna, undersökningar av olika slag 

0
· d. Denna korrespondens åvilar s tabskanslisten, som i regel 

~lar}ria händer a l t i CE:F namn vidtaga erforderliga Mgärder. 

fragor av mera genomgripande betydelse, fattande av he

slut angåend e förlusler eller skador o. el. unclcrstii.llas fn1gor-

lla CI'F .. · \ provnmg. 
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Då transportfartvget icke kan nå rekvirent, som bes .. 
Yaror, uppstå vissa svårigheter för leveransernas behii rin ·;allt 

.. d D "k d o l .. o d .. t>U llll goran e. cssa so er man a osa pa et saltet, .t ll " 1 · 
avlämnas till elen KSS, SS eller Is , som beräknas hliv·~01cset 

t J l .. l d " f' ... l k 1 · ' lar. mas )C agna p ats, ar m·tyget S.Ja v t ·an av 1ämla gods 
Detta avlämnas till befälhavaren för stationen ifraga lllCde~t. 

l · 3 l · d f... st rcvcrsa 1 ex., varav ett <.vJltcras av ennc or n tl av lru 
portbefälhavaren tillställas anskaffningscentralen, ett kvitte:~
av det i sinom tidmollagande fartyget för att bchallas 'l \ ' 1 s 

' ~ <._.; ' ~ )0_ 

fälhavaren å stationen och det återslående av far l~·get ska;l 
återställas till anskaffningsccntralcn, varvid ev. erinringar el: 
ler anmärkningar beträffande leveransen skola giir,ts . Det 
motlagande fartyget underrällas genom anskaffn illg~centru

lens försorg , Yar godset kan avhämtas. För det bli all rek. 
vircrade förnödenheter ej heller på detta sätt kan ti llhanda
hållas fartyget, ålergär godset till basen, där det fi irn ras och 
vårdas för att vid första gynnsanuna tillfälle övert·mnas till 
fartyget. Skulle förvaringsliden därvid konuna at t r~l. sådan 
längd, att ömtåliga varor löpa risk att skadas eller l'iirslö rus, 
vidtager stabskanslisten åtgärder för varornas utnyttjande av 
annat eller andra fartyg och r eglerar bokföring och lw tnln ing. 

Den g{mgmt vinlern nwd i månader igenfrusna haser och 
sy{n·framkomliga sjövägar har öppnat nya perspekli v liir trans
porterna. Dessa hava tidvis måst läggas om från transport
fartyg till lastbilar. Detta transportmedel h ar den fö rdelen, 
alt själva transporlen k an ske a v sevärt snabbare, men är i 
övrigt behäftat m ed övervägande nackdelar. De~s~1 iiro hu
vudsakligen hänförliga till tidsödande omlastningar och för
wårad kontroll. Sjötransporten är därför utan twlwn att 
föredraga. Systemet med lastbilar har emellertid poii ngtcrat 
betydelsen av, att kustfiollan förfogar över ett mo!lagning.~ 
ställc för rekvirerade förnödenheter på utgångsplatsen for 
transporterna. Ett elvlikt står numera också till kust flotta ns 
förfogande i Stockholm och skötes av personal fr~l.n ~jö rcse~·: 
ven, som mottager och förvarar rekvirerade varor, in till de>· 
l l 

, . .. l rlq"er. c e s sa kunna as tas a transop r t far tyget, son1 om h a n c c '" 
11 

och distribuerar från fartygen återkommande lomgc Is 111 ' 
1 

· 
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ovan skisserade beställnings- och tra nsportförfarande 
~ uer )Je träffande förnödenheterna ammunition, utredning, 

~'10viant, beklädnad, materiel, medicin och lärbandsartiklar 
pr t även ifråga om tvätt av olika slag. Ett undanta,Q' häri-
·aJ11 <J 

'' utaör dock anskaffandet av mjölk. Enii.r denna artikel trnn ,., , . . . .. 
ittiils kunnat erhallas 1 basens omedelbara narhct , hava dag-

~aen särskilda transporter med båt (vintertid med släde över 
is~n) anordnats för framskaffandct av elensamma till basen. 

Ersättn ingspersono/ens anskaffande och transport verk
ställas i regel genom landmyndigheternas försorg, varvid kust
flottans flytande lransportm.edel om möjligt användas. Emel
lertid når icke saclan personal, som konuncr m ed järnväg, 
alltid ända fram till basen , nu-för erforderliga utfyllnadstrans
porter måsle ordnas. D~irvid användas kustHoltans egna mo
torfordon eller vid större transporter förhyrda bussar och 
lastbilar. 

Fartygens förseende med bränslen har sk elt dels från till
gängliga stationära olje- och kolförråd , dels från till fartygens 
sida framförda lankfartyg och kolpråmar. S<lsom transport
medel i sistnämnda fall hava disponerats till förfogande vid 
l'arje särskilt tillfälle ställda flottan tillhöriga eller förhyrda 
lank- och kolpråmar, Yarjäm.le anskaffningscentralen å basen 
ständigt disponerat cll anlal kolpråmar såsom rcservupplag. 

För uuttenf örsärjningens tillgodoseende hava disponerats 
dels maskindrivna vatlenbåtar, vilka transpor tera t vattnet från 
av anskaffningscent ralen anvisade vattenposter i Stockholm 
1~ · fl. platser, dels ll basen en icke maskindriven vattenbåt, 
I'I~ken senare haft till ändamål att i sig inrymma en å basen 
standigt befintlig vatlenreserv. 

SJ,:ri u mas l.: in s b u din. 

tan Den till a nskaffningscentralen anslutn a skriYmaskinsby
:; har till up·])gifl alt avlasta fartvaens skrivn-öromål. Dessa •to f" ~ J,., ,., 

or alla fartyg mer eller mindre belungande och hava un-
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der de senare åren svällt ul till oana t och på intet sit l l önsk ,.. 
- d d T .. 'art omfång. Det verkar ibland som ha c e mr 1Lara göronlål 

• o o d l r·· .. . el! på grund av brislande Llllgang pa. mc e o_r OVlllligarnn.s be. 
drivande måst överföras till sknvbordct l en u h träc)-11 -, Illa 
som varken för personalens eller vapnets vidkom mande kat>' 
anses gagnelig. Att ur nu·je ,-erklig ~vning suga"~tt Yarje l it~ 
uns av erfarenbeler och sätta dem pa papperet fo r a tl brin oa 
dem till en större offentlighet har ju förvisso blivil <'n nödvä~l
dighct, med vilken man tidigare, då försvaret »Seglt<le 1 llled. 
vind>>, icke behövde på samma sätt räkna . Den P ,t medvind 
stryker f. n. p<1 grund av de rådande förhållanden 1 a ter över 
landet och övningarnas an tal komma väl under el en närmaste 
tiden al t öka, varför en nedgång i pappersexen·i~cn borde 
ligga inom möjlighelens gräns. ~len <le t är ej sa hi l a l l kopp
la om i en handvändning och som det f. n. är, h •r skrivma
skinsbyrån sitt berättigande. ~len elen skall u [t,Yl ljas Yid 
varje tillfälle, som erbjudes, för att elen skall hJ i, .t en nöd
vändig länk i del h ela. Ännu har den icke f~ttt ~a Yidgat ar
betsfält ,- att den kunnat ingå i det allm.änna m e<h dandet så
som en tillgänglig »verkstad » även för mindre skrinnaskins
arbeten och den har därför hittills kunna t syssebillla s endast 
med större arbeten. Utvecklingen pekar emellcrLd hän pä 
en förbättring i delta h änseende, varefter den kom mer att väl 
fylla sin plats i organisationen. 

F o tog mfidetoljen. 

Den andra till anskaffningscentralen anslulm v~pc~~ ti~: 
n en foton-rafidetal j en har till uppgift att organ i ser 1 loLO,La 1 ' b . , l' . oc l tj.änsten Foio"rafidetalJ·en sönderfaller i en P:tJWI ri 1011 

. . o " t - :1\ ett fotograj'isld labowtorium. Den förstnämnda sko 8
" ' . 

. . " . f sedan al stabsk anslislen och det senare :w 1. fotot>1a en. Je· 
fotograferna tagna kort framkallats och numrerats, ~~~lt~rc 1. 
<anl.Illa o"ver·lämna<· till CKF, där dc censureras, v:l!C nS "'' , . ~ f" ·fnr<• . 
fotografen erhii ller direktiv, huru med korlen sl~ ' 1 ~1 

cfl er 
Plåtarna och filmen till h emliga kort skola omedt 11

'
11 

t 
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ensnreringen omhändertagas och på ett betryggande sätt för
:aras av stabskanslisten. Tagna kort av dessa plå tar och 
filmer sk ola uppklistras i särskilt album, som förvaras i flag
"en- Hemliga kort, avsedda för militärmyndigheter eller O 
~h vederlika, få endast tillverkas på order av flaggen. Av 
icke hemliga kort skall l ex. av varje uppklis tras i särskilda 
försäljningsalbum, vilka skola cirkulera å fartygen i och för 
försäljnin g. Av dessa kort må dessutom tagas särskilda ko
pior för försäljning till pressen, vilken försäljning h andhaves 
av 1. fo tografen, som för detta ändamål genom besök hos 
olika tidningsföretag upplager beställningar. Förteckning över 
på detta senare sätt sålda kort skall med angivande av tidning
ens nam n, försäljningsdatum och korte ts nummer föras av 
stahskanslisten. Prislista för fo~oförsäljningen fastställes av 
CKF att gälla t. v. Då på grund av prisförändringar å foto
materielen anledning uppstår till ändring av prislistan, skall 
förslag härom av stabskanslisten ingivas till CKF. Över in
komster och utgifter skall stabskanslisten föra kassabok, vil
ken vid varje månadsskifte skall uppvisas för CKF. Revision 
av rörelsen sker kvartalsvis av särskilda av CKF förordnade 
revisorer, vilka däröver avgiva revisionsberättelse. Vid re
visionen skall särskild uppmärksamhet ägnas överensstämmel
sen mellan tagna kopior och influtna försäljningsmedel samt 
inventeringen av hemliga plåtar, filmer och kort. 

I d etta sammanhang kan nämnas, att all fotografering 
och filmup ptagning, som ej är beordrad för utförande av de 
s. k. tjänstefotograferna, är förbjuden på kustfloHans fartyg 
liksom även fotografering och fi lmupptagning med kustflot
tans fartyg och Hårsfjärdens depå som motiv. Kustflottans 
Personal u tom tjänstefotograferna är förbjuden att ombord 
l1Iedföra fotografi- och filmkameror. Detta förlbud gäller även 
Personal, om besöker kuslflollans fartyg. Alla av tjänstefoto
!,"raferna tagna fotografier skola inlämnas till resp. fartygs
Chef, som skall föranstalta om effektiv kontroll däröver. Fram
kallning och kopiering (innan censurering verkställts) må en
d.ast utföras på försvarsYäsendet tillhörande folografilabora-

2'idslcrift i Sjöväsendet. 30 



-478 -

tor1um. Fartygschef skall till CKF insän~~ __ samtliga tagna 

fotografier utom sådana, som varken ur mrhtar synpunkt et. 

ler för upplysningsverksamhet (journal-fotografering) äga in. 

tresse. Förutom negativen, försedda med nummer, insändas 

tvenne kopior av vart och ett av dessa, uppklistrade och lika. 

ledes numrerade. Negativ som icke godkänts i censuren, åter. 

ställas ej. 

Filmbgrån. 

Den allt större användning, filmen fåt t för ul hihlningen 

och för manskapets nytta och nöje, har gjort det niid Yii ncligt 

upprätta denna byrå för att på ett effektiv t sätt stahilisera och 

befrämja filmverksamheten. 

Kustflottan har numera sin egen biograf, där n orm,1lfilmer 

av bästa märken förevisas. Biografförevisning ~1 n 1.1 kräva 

emellertid ett ej obetydligt arbete, vartill kommer att far tygen 

själva disponera ett mindre antal smalfilmskameror, 'ilka sko

la tillföras nya filmer, som för att ej betinga för stor;! kostna

der i hyra böra centralt fördelas å fartygen för am :i ndning 

under viss på förhand bestämd tid. Detta senare nrl' clC har 

emellertid ännu ej transporterats på filmcentralen 1cn av

sikten är, att detta, så snart det låter sig göra, s1 all ske. 

Göromålen inom filmbyrån består f. n. i förhy randet av 

lämpliga normalfilmer, organisation av biljettförsäljningen och 

förevisniw'arna skötsel av bokföringen och ekonomien samt 

utförande; av l övrigt förekommande göromål fö r fil nn:~:·k· 
o d l f"' f" . . o· V n OJCS· 

samhetens bedrivande. Da me e or orev1snm~ o 

• .. o l d . l Lo t'll f" ·f , .. Il 1e masle 
film under vanh"'a forha lan en rc { C s a 1 or o;:; , " ' 

b . . f" "]l n"arna-
besättninrrarna erlä<ma inträdesavglit t1ll Ol'Csla 11 "' .. 

o t:>b .. . l5 ore 
Denna avgift h ar å kustflottan kum:at b~gn~ns~s t1_n .... ut· 

per man och föreställning och har vrsat s1g tillrack l t g for . ·e 

f .. t"ll . k l1'lllrrs vaJJ 
gifternas bestridande, därest en ores a nmg an ' ' · bil· 

dan· . FarLyaen få inköpa biljettblock, innehåll:mdl tOO .. . 
0 

b t:> • .. .. • b d BT ,• rna nt 
jetter vardera, vrlka sedan forsalJas om or . l j( rJ;e-

. f" h r .. "l' f o f ·t''"< rnil 
tillverk ade i ollka ar·gcr oc wrsa ps ran a1 " t:> 
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tenterier ell ~r genor~~ farty.~·sch~fens försorg. För varje vecka 

fastställas tiderna for anvandnmg av de olikfärgade biljetter

varvid h änsyn givetvis tages till å basen bef'intliaa fartyn· 
J)9 , . t>c; (. t> 

under veckans olika dagar. 

Postuerks.ambeten. 

Såsom redan tidigare antytts omhänderhar postverket 

och dess personal dc postala göromålen inom postexpeditionen 

»Kustflottan >> ·Och endast distributionen faller på stabskans· 

lis tens lott. En detaljerad redogörelse för postbeh andlingen 

inom expeditionen kan därför anses falla utanför ramen för 

detta ämne. Däremot torde en beskrivning i stort av själva 

postgången kunna vara pa sin plats. 

Militärbyrån i generalpoststyrelsen är den centrala punk

ten för försvarsväsend ets postverksamhet under mobilisering 

och krig. Under denna sorterar bl. a . även postexpeditionen 

>Kustflottan >>. Dess personal utgöres av en po·stmi.i.stare, en 

postassistent och en posliljon. Varje fartyg eller förband har 

sin egen postexpedition, di-ir personalen i r egel utgöres av en 

postuo och ett postbud. 

Militärbyrån hålles underrättad om dc fartyg, som vid 

olika tidpunkter ing·å i kus tflottan. ~enom dc taktiska tabeller

na och i dessa inträffade förändringar. ~1eddelanden om, varest 

~"arje fartyg vid olika tidpunkter befinner sig, lämnas, då kust

flottan ej är sammandragen Lill gemensamma övningar, av 

~·ederbörande förbandschef eller fartygschef och vid övningar 
1

_flotta av CKF. Förbands- och fartygschefer s adrcssanmäl-
lltngar ao" t'll .. n •• 

' b ras 1 postmastaren a postexped1L10ncn »Kustflot-

~n , och amnälningarnrt av flaggen direkt till militiirbyrån. 

.?strnästaren h åller i förs tnämnda fall milihirbyrån uncler
rattad 
Och Om adresserna. Dettrt system har befunnits praktiskt 

effektivt. 

ra Posten dirigeras till uppgivna adresser genom militärhy-

lls för d " l f'[ 
Po· sorg, ar ;;.ust ollans postexpedition eller fartygens 

stbud l .. .. n 

av lamtar densamma. I forra fallet erhaller postcx-
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_ d'l'tonen erfordcrli a h]' ä lp med transporterna genom chef et' 
pe 1 b o • •• , , 

för tränuavdclningen försorg. Denna bes tar l stallande li\) 

för~fogan~e av molorfordon och handräckningspersonaL Se. 

dan posten ankommit till postexpeditionen, s~er ~nrtcringen, 

varefler resp. förbands och fartygs post avhamtas ___ av Post. 

buden för att ombord ånyo sorleras och utdelas. }<nr Yärde. 

post föras särskilda listor, en för postanvisningar ol'l·~- u~~)eta\. 

· l t erl för assurerade och rekommenderade lorsandel 
n1ngs ~or , c . , • 

h fo-· 1. j)al' el Listorna föras 1 tva exemplar, ~lY Yilka 
ser oc en "" . , 

det ena kvitteras av postbudet, som därefter cmolt, ~er shäl 

·· l f'' - ·· cle1se·r·n" so1n penningmedlen och dupleltcxempla. 
vare c orsan ,, - - v 

. t . p lr'slor· Sedan värdeförsändelserna och penning. 
Je av res . . .. . 

medlen tillställts resp. adressater ombord, och Ycdnborltgcn 

kvitterats _ penningm_edlen och paketen å resp. postamis-

. Ll talr1in'rskort och adresskort samt assurlTadc och 
n1ngar, u )C h ' _ o •• 

d . 1 fo··r·sa"ndclscr å lislan - aterstallas duplelt-
rekmnrnen er a c e c 

• 

· ··· L dc l'vitteradc postanvisningarna, nt!JC'talmngs-
hstorna Jam e '- , 

och adresskorten till postexpeditionen »Kustflottan·, da post-

budet erhåller av honom kvitterade originalexemplar ar 

listorna. , .
1 

;· t sin 
Då fartygen icke med egna postbud kunna ,n u m a . 

ost direkt i postexpeditionen »l(ustflot\an», sändrs denna t 

p . f" '' •(f ru fartycren 
försealade säckar genom stabskanslistens msort> 1 . .. o. 

b . dl" o·rr ·ls l sackat· 
d ])a, t eller flva. Värden och penmngar ne at>t,< . . 

111e c .J h o • _ ' \ , - dJi tO· 

na under kontroll och något kvitto erhaller rcke pos cxp~ : u . 

nel1, fönän anvisningar, kort och listor återkomma,_ k\1 -~l 
' • .. l ' t"ll· fun"Cl" 

radc av adressaterna. Detta födaringssatt har 1Ll l ~ k ."ttens 
·h tt 1·\ar ·vt 

ulan anmärkning, men har den svag eten, a en ~ saknas. 

å avlämnade värden och penningar under mellanLHlen ·ten-
. ·n f" 1 t · för endt ra p::u 

vilket kan giva anlednmg h or u~ er .. ;· . ... . huru· 
.. .. l' F n overva o-e s darfor' 

därest den andra ar oar rg. · · "O • t ]Jos!· 
.. · d f ·ty"e S 

'da icke kvitto kan lamnas av det mottagan c ar t> ' soJJI 
v1 c _ • •11 setls sa . 
bud då säcken öveTlämnas. Detta har hrttl s m~-- . o·ar l 

' 
o k d f 1rsen111" 

l'cl'-e möJ'liot I)å oTund av därigenom asam 'a e l . . h t ae· 
'- b b .. l •t l'l c ' o 

distributionen och det intrång på fartygens rorc "' 
1 

skul· 
• er nt·d en 

nomgången av värdena och räkningen av pennm,.,I 

le föror·saka. 
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postexpeditionen »l(ustflottan » är elt ambulerande post

kontor, varför _CKF måste _håll~ generalposts_t):rclsen under

·iittad om de oltka platser, till v1lka postexped1L10nen tid efter 

l Jlall dirigeras. styrelsen meddelar därefter, huru var och 
an ' . ' 
när ankommande och avgående post kan hämtas resp. lämnas. 

Pos trörelsen å kustflottan är en betydande affär. Sålun

da omsattes uneler sommarhalvåret 1938 ett belopp av kr. 

1 ?64 ?50 : -, dc stora fartygslikviderna oräknade, och ulväx

l;~es ' 3,500 rekommenderade och assurerade försändelser, 

4,200 paket och postförsoktt samt 146,000 brev. Under nu 

rådande förhållanden beräknas rörelsens omfattning hava för

dubblats. 

Riktlinjerna för en sjöstyrkas basorganisation, sedd ur 

intenden tur-synpunkt, såsom de här ovan skisserats, hava upp

dragits efter den mall, som använts av kusliflottan. Detta har 

visat sig nödvändigt för att få några fasta hållpunkter. Orga

nisationen gör emellertid icke anspråk på att vara en fullkom

lig produkt utan erfordraT för visso många filningar och slip

ningar, innan den bliver ett ofelbart instrument för en krigs

måssig försörjningstjänst I stort sett torde den cmelleTtid, 

sedan de första praktiska proven numeTa med gott resultat 

slutförts, få anses utgöra en grund att stå på. Det måste 

emellertid ar<betas oförtrutet på att göra denna grund fastare 

och att systematiskt och målmedvetet utnyttja alla de vägar, 

som måste beträdas för att göra föcrsörjningsapparaten ofelbar. 

Vägvisarna äro försedda med inskriptionerna: Slörsta möjliga 

s!.älvförsörjning, fullgoda och tillräckliga lagringsmöjligheter, 

forbättrade tillgångar och osvikl iga förbindelser. 
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Förteckning 

å 

under tiden 1 juli-31 juli 1940 nyinkomna böcker 
marinstabens bibliotek. 

Förf:ns namn 
Bokens titel 

J urgens, ACLolf 
·Ergebnis.se cleutscher \Vissen-

schaH. Eine bibhographische 
Answahl aus der cleuts•chen 
wi&:;en.s•chaft1ichen Literatu r 
cle r J alHe 193&--1938. 

W ah l q vist, Vilhelm 

Ty.sklancl 
Aoowärtiges Amt 

Försvaroo•taJbens krig.shi
.storiska av.delning 

Gr-oos, Otto 

Stechert, Kurt 
Utrikespolitiska institu

tet i(utg.) 
Hutchinson (utg.) 
Staten.s irrf-ormaHons

styrehS'e (u tg.) 

,Sveriges frivilliga skytterörelce 
under å t tio år t860,_1:9•3H. 

vVeitere Dokumente zur Krie g.s
au.sweitungs-politik der West
mächte. Die Generalstrubshe
sprechungen En g l anCLs und 
FranJu·.eichs mit Bergien uwl 
der NiederlandJen. 

Sven:sksuncl 17'9-0-1·9-JiO. En mi n-

nesbok . 
vVa.s jecler vom .Seekrieg wi1ssen 

muss. 
Tyskland och Sovjetunionen. 
Frankrikes gula bok. 
Polen.s vita bok. 
France talks with HitLer. 
Flygplankort. N ationalitetsbc-

teckningar. 

An m. 
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~ 
Förf:ns namru An m. Bokens• titel l 

-------+---------~--

Jiartig, Paul Englische Blockade - Deuts·che 
Gegen.bloClkade. 

Jiartig, Paul 
_H agemann, W al ter 

Stael voii Ho1.stein, L. 
Stael voii Holstein, L. 
mesc, Friedrich 

Liit?JoW, Friedrich 
Li.itzow, Friedrich 

Lymington 

Reventlow, E. 

C roll, W a-l ter 
Ty.skla.rud 
Oberkommanclio 

Kriegsmarine 
1dJer . 
(utg.) 

Englan.clts Kriegswirts•chaft. 
Der deuts!Cl1-französisClhe Ge"'en

satz in Vergangheit und "'Ge
genwart. 

V år neutralitet. Del 2. 

l 

Det nya Euvopa. 
Die K6egsmarine im gro.s.siCleut

schen Fr;eiheit.ska,mpf. 
Die heutige .Seekrie.gsfUhrung. 
Sjörätt, sjövöve·vi, neutra!litet. 

övers. av L. S. v. H. 
Hunger över England. 

övers. av L. S. v. H. 
Wie im Welilkri.e.g . . . England 

mrcl die N eutralen. Gesammel
te Aufsätze aus den• J ah ren 
,1914-1918. Hrsg. von Karl 
Scharping. 

Anssenhandel im Kriege. 
Marinewö·rte11buch'. F'unfspra· 

chig. Deutsoh, englisoh, fran
zös:iech, spanisch, ital-ienisch. 
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Uppgifter angående främmande mariner 

(U F M n:r 9/40) 
hämtade ur fack- och dagspress av :Marinens l!l'e.ss,]ctal j 

under tiden 111:) augusti-115 september 194:0, 

Innehållet i här återgiYna uppgifter står helt för de som källa 

angiYna pressorganens räkning. 

I. Aktuella spörsmål, översikter, jämförelser m. m. 

Jätteslagskeppen. 

Flottans uppgift i krigstklJ är att uppnå och vidmakthålla ojö

herraväldct så att fienden berövas de nödvändiga råvaro rna fö r att 

fortsätta kriget, att trygga de egna kommunikationerna och att för

.~vara kusterna mot in.v?,sionsföretag. 

Hist·orien och studier av elen .sannol ika marina utvecklingen ge 

vid hancl·en, att det viktigaste medlet att uppnå sjöherraviilclet .är 

att slå tillbr.ka fiemlens .slagHotb eller hålla den stången. i\Iecl han-
"tt . b t "ff 1 f'lr tvuens 

.syn härti ll är vår krigsflotta samma nsa · m ng e m .. a nr " ' · " 

typ och antal av .största vikt. 
, Med få undantar'- sådana som de tyska s,, k. »fickslag.skeppenk» 

"' ... ua -
- äro de t~· per av övervatten.sfart.yg, som ingå i de ledand';_ ~'l 01 och 

tern as Hottor uppdel ad e på fyra klasser: slagfartyg (el ag.""cpp -rr 

( l l .. ·t ) . t l n o-a rfa rtJ·o· 
sla ()'krYill'are) kryssare tunga QC 1 at ·a , Jagare sam 1a - _11 

"' " ' . l) a fl, 

Förut·om dessa fartyO' ha vi ub åt.svapnet och fl:ygvapnet. es '
1

" ; 
": . " å t . l • 1 t klo·;:a . 

senare va.pcn~ effekttvrtet har f a t. t m· ng a ntt vrv a p a c e 

att behålla cle ,otora slagfartygen som flottenheter. 1 
de 

.. l f t :·, n'!'UJ1l 8 

De flesta argumenter: for eller emot s ag a r y.gen aro - J er. 

· h " t J t t 'll d f ·t t ·' c].sen·"ns ;:n P 
på det takhs .. ka arrsyns ag.anc e 1 . ea:a ar ygs s n · ·- . bleJJ1et. 

Detta är naturligtviB. en mycket v1ktlg synpunkt på P10 
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J]ertkl kräver frågan huruvida slagfartyget har sitt berättigande 

Enie inte hänsynstagande inte encl,ast till dess takti,ska Qch strid.s-

eJicr l t .. t 'l l 
.. j<fa .egens .;: aper u an aven r l om mera omfattande frågan om 

pli"-~" l . l ' 'l . . 
nationell ·OC l l~ ann p o- .r t~ . .;: samt .s.trateg1. Dessa s1stnämncla egen-

el. -"k·ola har forst beroras. 
~~ -

För att slagfartygen skola kunna utföra effektiva och lång-

.. 1riga operatio·n cr må.,1·c .dc s anwcrka mE"d handelsfartyg samt h ::t 

;;J]gång till väl~elägna ba.ser. I annat fall är inte flottan i stånd. 

att prestera maxrmum av s in förmåga . 

Ko.mbinatioen av .slagfartyg, handelsfadyg och marina baser 

innebär ett effektivt sj övapen. Olyckligtvis tycks folk inte ha fått 

upp ögonen för denna mycket viktiga sanning. De äro benägna att 

tro att emedan vi tillii:11pa den politiken att hilwh:'\lla proporlianerna 
! • 

i dc ej längre exrstemnde ru.stning3fö rclr agen, vilkP. tillåta en slag-

flotta likvärdig varje annan, så komm a vi om och när den utbyggts 

till .cienna stynka att i fråga om s jövapnet kunn a mäta oss mer!. 

Storbri tanniei!, .elen ojämförlig t sta rka.s t e nationen i el ett a a v.seende. 

Ingenting är Qriktigare, och intet folk förstå r detta bättre än det 

brittiska. Engelsmännen vet::\ vad vi ej kunnat ilJJse: att med dens 

stora överläg-senhet i fråga om h andelsfartyg. eom äro tillgängliga 

för proviantering,sän.damål, eller kunna omändras till' hjälp.k ry1s.sare 

och med d.eras vida större antal ba.ser i hela världen så är Storbri

tanniens sjövapen vida starkare ,så ]äDge :Förenta Staterna håller 

en slagfl,otta O>om blott är likvär.clig med elen engel:s,ka. 

D.et är tyci'ligen ock.så rlärför som .Storbritannien icke, en elast 

va rit villigt utan till or:h med angeläget Qm att reduce ra .såväl far

t!·gens storlek som derr.s bestyckning. Or.saken till denna beredvil 

lighet och ön.skan ISÖker man i någo·n mån att framhål.J1a hur pas.s 

dyrbar.a ,de,s;sa fartygstyper äro och hur pa,;;.s sårbara fö r Uihåt.s- och 

flyganfalL Eller också använder man sig av argumentet att större 

f~rtyg ärQ Qffensiva vapen och därigenom på ett otillbödi.gt sätt, 

satta värlcl.sfreden 1 fara - beroendo på clet håll varifrån .deo,-sa ar

gument komma. Den verkliga orsaken tiH engelsmännens önskan 

~ri :~n.sk~ ,SJlagskepp.en.s s:orlek ~r a·t~ d:n orclativa _öve rl.~geenheten 
1 Jo.ss, som Storbntanmen be.s1tter 1 forhallande till Forenta Sta

;:na och andra sj öma.kter, ökar i direkt proportiQn til'l sl.agfarygens 

]{lll.skning .så länge clenna minskning genomföre1s av .samtliga makt er. 

sk:n.ske kan man klargör a detta genom att anta att alla länder 

ri~ade ner sina .slagskepp. Sjöva•pn•et skulle då be.stå av cle mindre 

a~d • '0_ch hanclel.sfartygen samt baser. Hanåelsfartyg skulle om

Staras hl1 hj älpkry :lare. Storbritannien är vida överlägset Förenta 

oeh ~na o~_h all a an dr.~ nationer .. i fråga om kryssare, l;an·cl:lsfartyg 

aser over hela varlden. Forhållandet skull e alJt,sa bh det att 
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Fiirenta Statema skulle få en flotta som vore synnerligen Uncle ·]:· 

s en eLen b ritti.!Ska och vårt sj övapen skulle försvagas i sa hö o- t ag. 

l bl .. ·l· t f" tt f l l " ·f t t t " gr a c] 
att c et eve omOJlg or oss a y a var uppg1 a . up11nå 

0 
• 

vidirnakthålla vå r t herraväLde till sjöss. eh 

Allt"o•i\ kunna vi utgå från att Sto:·•britannie~.s ön.s~n!l at t recLu. 

c e ra slagskeppens storlek och bestyckmngens kahber t1l! 12 tum :· 
l ll . b" ar 

dikterad av att ett sårdant a rrangemang s m e mne ara Pn relar . 

fö rstärkning av dess sjöma·kt. I .sjä:lva vet'ket överenset ännner Sto~~ 

britauniens ståndpunkt med elen som .bruka r intag.ae av varje lllakt 

som deltar i rustningskonferenser: egoismen är det alltig('nom bä. 

r andle motivet. Medan vårt land varit mera altruiBti .sk t iJJ,>tällt än 

a!:!.clr a läncler har otvivelaktigt vår srtåndpunrl;:t i fråg·a om att behålla 

dc S•to r a slagfartygen dikterat.:; av intresset för Förenta staternas 

säkcl'het. Och .detta av elen anledningen att för ·oss med l'<lra fåta. 

liga ba.ser och handebfartyg är det encla sättet på vilkPt \'ä rt iand 

kan vietmakthålla .sin nuvarande rel:ativa styrka till sj &,s i förhål

lande till Storbrittanniens och ancura makters at t fortsätta utt bygga 

stora fartyg med grova kanoner. 

Detta att Förenta Staterna.s• inställning dikteras av Pgoistiska 

intre\SlSen är ett mycket &jälvkla r t förhållande. Dessutom ,ir det en 

fullt för.syarlig ståndpunkt. Detta så mycket mer a om man tar den 

nuvarande utvecklingen i världen i bet raktande. Det ä r hPlt enkelt 

om öj ligt att fö rutsäga vilka maktkombinationer f r amtiden kan kom

ma att uppvisa. Och med· hänsyn till vår isoleringspoliti.k höra vi 

vad nationena försvarsfrågor beträffar - vara beredda att stå en

samma och inte lita på andra, vilkas hj älp kan vara prol,Jematisk. 

I vi,Qs utsträckn ing gäller samma argument i fråga om bibe

h ,'il landet av vår s lagfl ott8. och dess hestyck!ling I\Jär det blir fråga 

om en j ilm förel.se med J apan. 
Prak tiskt taget all a frågor som beröra makten till l:'jö.s äro for

mulerade med tanke på möjligheten av ett ev,entuellrt krig mellan Ja,pan 

och Förenta Staterna eller Japan och Storbritannien eller ,lutllgen 
r erna 

mellan J apan och något annat land:: huvudparten av op_crA -~~u ;se-

komma i vilket .som helst av de1ssa fall att äga rum ,],a r l nere-

l fl '] "· f' .. l' · .. t 1 • • ~tilln oceanen. 
~on 1-::terna fore · 1nnas, na1n 1gen. 1 vas ra r.e1en R\ " • " . te 

J apa,lerna äro väl med:vetna om detta: i annat fall skulle Je !!ltt 

gått med på villkor,en i WaO'hingtonföl'clraget, vilket stipulerade ~r · 

·deras slagflotta ,-,kulle föd1ålla c:ig ti1l Förenta Staterna och s_t 'ir 
. . 3 t'l' - J . . ,_ t .. , tt [J otiba:ser ' 

bntann1en som ·1 , o. apau 1n..sag JnyCJJ\.e va, a till 

' '1 · f" t "tt · f" 't t l err:wäldet 
ea 2.v cle v1 ctlga.ste oru sa rnngarna or a' rygga 1 .·, J11ed 

.~jös.s och säkerstäHa sin jämbördighet eller man skulle t1 l ocll. (!eO 

kunn2, säg·a överläg.senhet i västra ·delen av .Stilla oceanen. Fo~,-rk~ 

.skull gjordP.!' avt:llet om elen japanska f] ,ottans uncle rlräg·.sHll 6 
• 
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oende av att de andr a länderna gingo med på att statUJ3 quo fick 
ber . f å b f" . 
·t>ehållas 1 r, ga om c a.stmngar och Hotiha.ser inom vi.s.s.a områ-

bJ crränsan.de till J apan och dess intilligo-ande vatten 
dell, e 

"' ' 

Storbritannien insåg villc...et avbräck accepterandet av denna 

övercn.dcom_melse on~ .status quo· ~nneb ar för de.ss sjöherravälde. För 

att rät ta till _det m1sstag ~om gJotxles då En.glanrd avstod från sina 

suveräna rat tigil:J.eter uppgJordoo genast planer till den stora flott

basen i Singapore utanför men när a intill c1et i avtalet med J apan 

fixerade om råcl>et. Denna flo.ttbas är nu f ä rcLig, Frankri].{je harr -omfat

tnn.d.e terri toriella -och andra int re-SBen i västra StiUa havet. Emell<er

tid fanns det inga fran<Ska ba,:;er in·om det fixerade om råeilet och därför 

förlorad e ·de tta land varken i pr·estige eller makt till sj&..<;s gen·om att 

gå med på avtalet. A andra sidan .stärkte.;; dess s tällning därigenom 

att Karm·ahn Bay - en av de bästa, för att inte säga clien allra 

h~sta harn.nen i Fjärran österu --- är belägen på Franska Irrdokina.s

kust, endast 3() milesväster om den meridian som markerar den väs

tra gränsen på ckt fixerade områclet. Det förl jude.;; att framSimännen 

nu hål'la på at-t upprä tta en ma rin bas vid denna bukt. Orm f r ans

männen l1yckas åstadkomma en ·ointagl:1g bas, .som är i stå111c1 att be

tjäna slagekepp, betyder cletta ett avsevärt framsteg när det gäller 

att trygga säkerheten för ·de fran<Ska he.s ittningarna här. 

Holländ arna ät'O mycket i!ltre.ss:er ::ule :1v jämvikten rr1€l lan sjö

makterna i v!ist r a Stilla havet, detta me·d häns.yn till Gina stora ost

indiska be..o.it tningar söder -om Fillippinerna. ·De deltog·o inte i pu,st

~ingsförhandLingarna och äro därför ej bun dn a av ~ågra mstrik

lloner betr-äffande ma rinbaser eller befästningar. Ut!:Ln några starka 

L a.~c;r ooh medi en flotta av enelast .smärre fartyg kan det på grund 

av cte os äkra världspolitiska fö t,håll.an dcna .synas som om möjlig

heterna för holländarna att försvara de <:tora öbesittningarna vo ro 

gan<>ka t vivela.ktiga. SJrulle emelle rtid holländarna anLigga en dy

lrk stark marinbas och för.stärdca elen med omkring ett b alv t dussin 

s:ora lll•Od'erna sl agske.pp kan deras säkerhet ans:e,;; tryggad: På ea 
s ~ t t ·~kull .. 1· J b 't · l l f . 
, · '. e n am' 1gen -c re ' n tls <a oo 1 ran,.,ka eller rnöj !igen även 

•lnenkans1;:a flottorna upprätthål1a säkerheten till sjös,9 inom denna 

~on i hän•clielse något av för dessa nationer liv,ovikti.gt intresse skulle 

ven~yraiSI genom ett anfall från norr, ett anfall som säk·erligen kom

~r 1 fram t iden, såvida inte cl<es.sa fo·lk med gemensamrna livsin:tress•en 

k Hu samman o oh äro starka n og att fö rhindra a t t detta angrepp 

r~~l11 e r t ill u tförande. Och denna styrka kan idce uppnås mer! tal

lä ~å far tyg utan enelast genom att man har tillgång till ett 

fllphgt ant l· l ' · ... t "l f" d b .. "d 
V" • a s a.g.S'"-epp J 8m e va .. ansvara• e ase r, Gro m a ro no -
and'lO> o f" 1 ' h 

" " or neras utrus tnmg -oc .sköbeL 

int ~Ö renta Staternas marin2. ba;;;er inom det fixerade området Y-Oro 

e 1 ett .sådant skick, att de kunde be trakta som ointagliga när 
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fördraget uncl ertecknac1e.s. ~aturligtvis kunde ingentin;2: !-!"Ö ras .. 

t t J · ·· l l b · t o J ·· f·· l t · l f o, 
a av lJa pa ceBIS:l n~ er ,,a ange Ol'Cr::tge var 1 craft . Och ' 

när vi inte längre li ro bundna av fö rdraget och då ]filipp innua k nu, 

ma att bli sj>UvsUindiga :1\J-16, tycks m 9.n i alla fall inte vnra hå
0111-

a_t_t göra n_ågot åt .saken._ Och detta trots att vi e1;'ligt den ti\i ppin!~d 
S.Jah·.stancllghc teakten v1.s.serhgcn måste uppge var bas i ( ·a,·ite .a 

}Ianilla bukten, men :få l·ov att fortfarande ha en såclan lirt llln :ld 

som helst an nars p a ön. )[an kanske undrar vad detta k;1 n ha a~r 
gör2. med frågan om de stora slagskeppen. Svaret blir di1 att va~ 
vår säkerhet till .sjö,s,s i vä•stra ,Stilla havet beträffar har dP•1n a fråo

utomordentligt .stor betydel.se . När Filippinern a bli obero<'JHl.e 1-01"a \. 1L ~ 

ma näml igen cle tre .stora s jömakterna Japan, Storbritannien och 

:Frankrike att ha sjöstridskrafter och effektiva baser ilto'n denna 

zon, medan Fören ta Staterna kommer att var:a ut::tn. Da <le t inte 

finns Eågot fördrP.g mellan de&Sa lT,akter så kunna vi endns t bibe

hålla vår maili:t.~tällnin.g- i v;i.stra Stilla ha vet genom att :IJipl'öra en 

flottbf.s på Gu::tm och bygga furtyg med ,gtor aktionsradi e orh högt 

stricl.svcircl c. all t så ,:;l ag3kcpp med grova kanoner och tj ockt pan>Sa r. 

Kongre."•3Pn har nyligen vägmt godkänna Guam-planen och vårt enda 

hopp är därför att f.ortsätt2. vår hittillsvaran de politik vad hy,g g·andet 

av stora .slagskepp beträffar och lita på att Storbritannicn o1·h Frank

rike .ställa brr,se r till förf.og 8.nclie. Det måste eftertryckligt betona~ 

att starka ba:ser men enbart små fartyg ine räcka till ett cifektivt 

för.s\·ar till sjö·. Så länge J apan håller fast vid slag.s1kep pen måste 

de andrB. nationerna också göra det, eftersom det är del'sa ,,tor.a far

tyg, &om möjliggöra operationerna för de minclre. 

Gocltro.get folk talar om en flotta för enbart förs va r·-,änclamål 

och ,söka göra en åtskilJnad mellan offensiva och de[ensiva vapen. 

Vi i marinen som :;y.ssla med användningen av dessa vapen yeta, att 

vurje vapen är antingen oHensivt eHer defensivt beroenrle på hur 

det bega.gn2.s. Vi veta också e.tt det bä.sta försvaret ä!' en ;-erksaJU 

·of-fensiv. T.v varför vänta att försvara våra li\nga ki~ .otp 1 • ti lls fien· 

cle~1 kommer äE,da inpå clem? Detta .skull e bli fallet om d endast 

h2r1e smärre fartyg. Historien vi.s,ar ait cl.etb tillvägagånrrs.sätt är 

cB lig strat egi. En gel,o,k~ f lottan försvar~. cl1e Storbritannien inte ge· 

nom att hålla .sig- intill des'Ol egna kuster utan genom att .söka upP 

fiendens flotta och leverera batalj , .90111 till exempel vi·ll K öpenha.rnn, 

TrR.bL<:pn och Kilen. I .spansk-amerikan,;;ka kriget fö rsvarade ~Iot· 
tan vår Stilla havs-kust genom Rtt möta spanska fl.ottan i :Manllla~ 
bukten, och trot.S' att vårt \Sj öfart,s:folk högljutt protestn a.de mot 

att flottan togs hemifrån, försvar wcle vi vår Atlanbkust _gpn0111 at 

inveckla .spanoka flottan i strid utanför Kubas södra lclJJ.oi. . 
tt bli 

Om vi på nytt .s>kul'le bli indr.agna i krig .kommer d-Pt 8 
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U nöcLv tincligare för oss att utkämpa våra s•lao· låno·t borta [dn 
·· n.n . .. . o o . (. 

:ArR ku~ter - detta tlll fol}d av flygvapnets u tveckling. Det finns 

. cret tv1vel om att flottan kan ge de ba~ta for.;var-et mot flygra ider 
!lb l .. l t s o 1 f"] . l . 
. stor .c.ka a over lave . · ac.ana .. ygralC er 1 stor s>kala må6 tc näm-

:ja·en förut.s ~it ·ta, _att clet anfallancle :ll-'·get förlogar ön•r clepåfart.nr. 

~äoskligt att doma kommer det nämligen att L),röja åskilliga år 

;ionu, innan flygvapnet bli i .stånd att flyga över .\.tlanten och till

baka igen med last av bomber, kul prutor, ammunition etc. Det ~t r 

fö r3 t när man inte har någon .stricl,~last >Som man kan ts. in tillr~ick

]igt mecl' br!:i nsle för att göra en så lång flygning. NaturligtYis 

fiJJ!lJS möjligheten att flygplan kunna nå våra kuster med strlrl,s·

]ast om de gör:>. mellanlanclt1.inga:· för att J',dla på br~insle, ;11e11 de 

måste i så fall för&t ha tillgång till go-cla fJygbaJscr, och ii-ottan är 

det häda försvaret mot upprättandet :lY clylika. 

Encl P . .sättet att genomföra ett verk-am bombanfall ~i.r att ha 

fa rtyg på högst t11sen mi les avstånd från Yå ra lmsl'cr. Fienclen.s 

flygdep åfartyg me.cl .sina förråd av bräncSlP och krig;,materiel jämte 

dera:s skyd,cllseskort måste siinka.s eller jaga.:; bort innan deras flyg

stridskrafter hinna in.s~ittas mot våra kuster. Emla:st sjöstridskrafter 

med ett starkt flyg1·apen - tillsamman:; utgörande en s1a~·kraftig 

flotta - kunna i\.3ti'.·dikomma rlctb ,~å långt u t till havs. I .själva 

verket har fl,~·gvapneilc; tillko.m.st givi t öka.d bctyclel.se åt flottan så. 

.om vår första för-svarslinj e och ·det är säke r t att clien inte kan fylla 

sin uppgift om inte de största o·ch effektivaste fartyg som finnas 

htlcl?. dess rygg rad - fa rtyg &om bittre kunna stå emot bom1b- och 

torpedträffar ,sam t artill criclcl än c1e so :n byggd,e~ för två eller fl era 

årti·onclen .sedan. 

Så länge örlogsflottor existerat ha c1e .största och kraftigas t e 

f~rty~ .. man kunnat bygga varit elen utsl·agsgivancLe :Eaikto rn i kriget 

hl: llJO•"<S'. Detta kan .kan,ske på sina hålL ,betraktas som en över

-dnft .~ä l'.s·k ilt med hänsyn till' vac1 ubåtarna nästan lyckades med i 

forra världskriget. Svaret på denna skeptiska inställninr· är att me

~~n -de allie:·acles småfart_1·g med s ina jagaregenS'kape r ~ch sin an· 

h anclibarhet vid konvojering a v trupper och förråcJ,s,fartyg tiH slut 

s~<'E'gracle ub å t.en .så va r :!et de brittiska .slagskeppens närvaro i 

~apa Flow och andra Norcl.sjö·baser Gamt dc amerikanska slao·skcp

Jlen i Berehaven .som hindr:tde tyska fartyg av minetre ,<>torlelc och 

ll!ec] 1 ä t t · b t ' · · t t · · 
Och : ar e <'>~ YCldllllg a angnpa konNoJerna m ecl dessas kryssar-

. Jagar.e.skorter. De engelsl;:a och frans•ka sLagskeppen garante ra 

genom s· bl tt :· ' · .o l· · · l o • • • 

t rn o a l11drvaro JM dlgss;:acl,eplatsen de mrnclre kng•fttr-

dvgens ,säkel'het när dr till å ta cl:em att framgång-srikt operera mot 
e tys]· båt l 

av ho 'a u < arna oc 1 -cle me~~anstora fartygen att ·eskortera konvojer 

~nclelshrtyg utan att storas av ty.ska övervattensfartyg-. 
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Om inte cl'e&>a stora .slag.s•kepp funll!o.s, skulle de h·,,;ka si 

.skeppen ren.:m haven från alla mindre engelska och fran.•ka .. ag. 

vattensfartyg. Tysklancl kunclie i .så fall få herraväldet till .s jösso"er. 

England och Frankrike måste förlora kriget genom att 1lera.s ~.:h 
bindelser över haven avskuros. Denna .situation {och liknande sit or. 

tioner komnca utan tvivel att uppstå i framtida krig) är "tt vikt~a
argument clå man skall utreda frågan om det stora .slag,"k"PPet. lgt 

Precis som det förut fanns follk .som ville ha de .stora krig.sf . 

tygen Prsatta mPcl talrikare llH'll svaga rP ilot11' niwtcr i'i1 111s clt>t ar. 
n n 

flyg·entusiaster som hävda att flygvapnet beseglat inte blo tt slao-. 

skeppei:!.S utan alla övervattensfartygs öcle va.cl betr:Ufar '''n dom~

ncra~lde .stJ.llnin.gen i fråga om .sjökriget. Emellc>rtid ha .såväl hi

storien som erfarenheten lärt o.&s aU fly.gvapnet lik-som <10&; före

gångare i ·kampen om h erraväldet funnit :sin uppgift i att hjti.lpa 

de stora fartygen att bibehålla makten till .sjöas. 

Det är välkänt att en sprängladdning, .som med ti!Jrik 1 ig kraft 

exploderar inom eller mot ett fartyg, fömtör detb. Dr, betyder 

ingenting hur sprängbdclningen når sitt mål, om elen k o1 1 ner från 

en k~non, i form av en torped, bo-mb eller på annat siitt. Vi veta 

att flygpla2, jag.are och ubåtar ha sådP.na medel. Men tö r,tt bom. 

berna eller torpederna skola kunna nå .sitt mål• måste ,1 avlossa~ 

av >"trid0en.heter, som inta vis.sa fö:· dem fördelaktiga posit oner och 

de.sca kunn:l litt faststäLlas av det angripna fartyget. Spr;· ngämnes

förrådet på j?.gare, ubåtar och flygplan är be.gräniSat. Detta be· 

gränsade förråd kan vara och är mer eller mindre tillr iir kligt för 

att förinta mindre och .svagt skydelade fartyg. Och det ;· · ju klart 

att ju mindre fartyget är, meclJ därav följande svagare lw,t:· ckning 

och pnn.sal\"kyrlcl, desto lättare kan det för.störas av artillerield, tor· 

pNler eller bomber. Men ju .större fartyget är ·desto .svårare blir det 

att med dessa medel försätta cliet ur stridbart skick. Någon kanske 

frågar: »Xå, men Royal Oak 9 » och åsyftar det brittil"ka .-1 ··-kcpp.et, 

som n~·li.gcn .siinktes av torpeder från en tysk ubåt. EhU!'u 1lla nar· 

mare .detaljer ,oakna,s. måste man anta att det var ;:hppl 1 i kon· 

trollen trån brittisk sida som gjorde det möjligt [ör u1 :den att 

komma i 011 _,rrclan po,<ition. att •l•C'n kunde avf~cra ett fil 'rl:ll to rpe· 

der på så kort avstå11d. U r tysk .synpunkt innebär anfall el Pll 
0:,a~: 

lirrt tursalll kombinaHon av d:jiirvhet och ,skirklighet nH· I ett "a. 0 
synt 1:vrkat. result?.t. Sådana händelser inträffa i krig. m:n . ~: ... 
mera unelantag än regel. Så vi böra inte låta Yårt omdönw fo n '11 

- .. .. .. .l l - . "ha rher. 
a,· (lE•ttn exempel nar clet galler att hecloma s ags (eppen, , ·1 • ch 

\hm hör oc-koi\ h:11 1a i. mimwt. att Rova] Oark kon.~tn1 · l r'f:~t 
byggeles 191J, varför fartyg~t var mycket mindre mot-oti\;1 -;·: rao~ks 
mot h om hrr och torpeder an ett morlernt sl::tg.skepp. J, 1 J l 
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"nkoing understryker c1ärför nödvändigheten av bättre .s.kycliclade 

~agskepp, vilka. e.ndast kan uppnås genom att man ökar dera:s .stor

~ek oJll de .samt1d1gt kunna behålla sin a offensiva egenskaper. 

Kan·onen har uneler många år och i .s.jälva verket äncla sedan 

krutet kom till användning visat sig vara marinens mest effektiva 

, tridJs!11 E!cLeL Den har hävelat sin överlägsenhet trots tilLkomsten av 

;~rpecl e r , bomber och minor samt sjunkbomber, vilka alla liksom ka . 

noopro.i ektilen måste avlo,ssas från en i detta fallet rörlig stridsenhet. 

orsaken t ill denna överläg.senhet är att kanonen utgör eru kombina' 

tion av k raft, ha-stighet och skottvidd, som inte finns hoo något an

nat vapen. Vart crh ett av ·die andra äger i större eller mindre ut

sträckning dessa egenskaper, men intet av c1em förenar i .sig alla. 

Så länge .det in te framkommer någon konstruktion, .som överträffar 

kanonen 1 alla de.ssa av.seen,den, k an man rimligtvis vänta sig att 

den .stridsenhet, var.s huvudvapen utgöres av kanoner, kommer at.t 

förbl i den förnämsta faktorn i .s jökriget. 

För· att ha utsikter att nodkämpa .fienden måste vi kunna sätta 

in stor kraft. Det bebchö,-s ingen bevisföring för att motivera på

stå endet att ju större kanonerna äro c1esto mera kraft utveckla de. 

In te heller behöver man förklara det faktum, att ju större kano11eu 

med sitt nödvän cl•iga pansarskyeld blir, desto .större måste clet fartyg 

vnrn, på vilket elen är upps!iillcl. Det blir följaktligen fråga om slag

skepp, vilk:l enligt elen allmiint erkända definitionen äro stora krig~

fartvg mecl tjockt pansar och grovt artilleri. llur Q'l'OVa böra då 

rlera.s kanoner vara? ~ 

Det råder ·olika meningar om huruvida ett farh·,.,. som är be-
t k • b. 

6 J'C ·at med Hl-tum.skanoncr, blir Öv·crläg.set ett som har ett större 

antal U-tum.s, n är elen sammanlagda vikten a v kanoner torn och 

ammunition är lika. :Jfr Fletcher Pratt pås tår i en artik~l i Satur

day Evening Post att Golorac1o.s bestyckning med åtta 1<Ö-tum.s,k:mo

ner är överhig.!'en California.s tolv 1-1-tums. Hr.n gör niimliO'cn g-äl-
lande a t t , . 1 t. J f r J t o • 1. J . ,.., . 

, )HOJ e' 1 eno e 1e ;:t s ar 1 c11 re d proportlon till kvadraten 

på de.s, vikt. Detta antaganrlet är oriktigt, ty om en U-tum.~ grana t 

j.~nom t rängcl•e J)1TLSaret. skulle de.s.s för.stört>l 'everkan vara tillräcklig 

or a t t cl•o" l l l .. · l · .. 1 t 11 
~ . c a a. a manms1.\0 r 1 nar.1e en e er att fullständigt demolera 

h" Jnre fart,·g·srlrlar, .som pam,aret är aYsett att .skYdda. Därför be

r olv~. in te n ågon gröne projektil för a t t ä,staclsk~mma den iör.atö

ge .~e, som kunde förorsaka.> av en mindre. I fråga om verkan av 

u:~orn.slagsträfiar •och ytterkrevader k an m an .sannolikt inte göra 

att~ 1~killnaclmellan clc bi'tcla kalibrarna. Detta av den anledningen 

>k } lott 16 .. tum-;kanoiwn fönnår genomtränga e tt modernt pr.n.sar, 

fö;c ,,[ I Öl·e ren,o,shimmr1,se merl det förut berörda förhållandet att 

warsätgiinlerna mot;;vara do offen,,iva aktionerna .söker man förse 
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slagskeppen med pausar som skall kunna motstå genom.:;la "si-
R 

"' q·afte 

hos de grövsta mo{lerna kanonerna p ä W tum. e"ul t a te t bli. n 

vid ett sjöslag finge det fientliga slagskeppet en stor siil.;:p rhe+-1 att 

· l 'l · E·· · o t .. "'Illa r 
ginal då en 1·-±-tums proJe d1 m te :ormar genom Tanga ~'<~ re sig f · 

tyg.soidano e!Jor cli.icket.s pans ar, medan d~mna marginal vrakti~

tao·et inte finns o-en t emot ett krigsfartyg med 1 ö-tum.~ lo non er E t 
b' . o . ' . . ;f. 

tcr.som vi alltid ha föredragit ett kraft1gt pan ·ar.okyd·ll ramtö r hö 

Jart i motcSat.s till andra länders mariner, så ~kulle Ll d Lli lättar! 

för fienden med .högre fart att bestamma stndsavstandd . ~atur. 

ligtvis skulle fienden i så !all sö~a hålla s.ig på ,så Lt ntn av6tånd, 

att hans fartyg skull e befmna s1g mom sakerhetszonPu, tlär våra 

1-b-tum.:; projektiler varken kunna genomträng11 däck_,_ t' llC'r sido. 

pansaret. Det är därför kl.art att även om vi inte kunn;1 ,;kilja de 

grova kanonerna åt med ·hänsyn till deras förstörolsoYPrka n då en 

]Jrojcktil grnomtränger pansaret, så är skillnaden stor i fri'tga om 

lG-turn.skanoncn.s taktiska företräJd•e, enär dess genom.~ l n ..o:.,; kraft är 

störr e. 

Eftersom pansarskyddet .sannolikt .kommer att förb ~irt ralS så att 

det motstår genom-slagskraften hos }G-tum.sproj ektil'"'' .-ä uppstår 

:frågan om vi på vår::t nyp, dagskepp böra öka kalibom i il J 18 tum. 

En a.v programpunkterna i vår traditionella Hottpolitik l.nler : "Att 

E>Her:~träv'a överlägsenhet i sin klass för alla våra krigs f n rtyg>>. Me. 

dan vi inte ha följt detta pr.agr::.m vad farten beträffar, ha vi däre

mot hållit fast vid .det vacl beträffar pansarskydel och lwd.rckning. 

Vi få inte s ätta denna överläg.se11het på spel. J apane rn<l voro inte 

med i Lonclon-Eördraget .som .stipulerade, att si.gn.atårm Hktt• rna skulle 

hålla varandm unelerrättade om s ina flottbyggen. T ill Iöljcl av de

ras hemlighetc~fullhet veta vi inte vad de bygga eHer planera. Det 

gå~· ih:'l.Hande rykten om ofantiiga krig1sfartyg mecl 1·8-tmnskanoner. 

Skulle. sådana fa rtyg byggas utan att vi 1svar a på detta gen01n_ :~t 

bvgga lillm stora enheter ISå komma vi inte att kunna ])['hålla O.v · 

. . . l'' kp•ta over. 
lägsenheten i .fr:'\ga om val'Je fartygs ty1:, so1~ Vl P ag~- ··. J riskera 

:Med hänsYn tlll elen nuvararande varlclss1tuatlonen få ' t m te ""* 
, l D . b" t . ·•~t h\·<r O"a fal'oJo 

denna Yår överlägsen 1et. etta mne ar, a t Vl. ma.:. e . ~" a!16ar· 

i .stånd att beotyckas med 18-tumskanoner och forses mr, ] ' tt P d a 

~Iurdc~ <.om kan mot.sta genonuslag kraften hos projektiler från så adne 

~ · ~ · l era · 

kanoner. Detta återigen betyder större fartyg än de nu P an oJ11 

På sådana fartYg k an man· införa många förbättring::tr. Gendet 

l · f" l .. f t t <·l att 
att öka cleras deplacement mnna v1 . Ol" anga ar yge, ~· vinJJ>l 

får · en bättre ,und1ervattenskropp. Härigenom skulle man . för· 

böo-re fart och a lltså förbättra vår ställning i detta häw;f' rn·cle ~a ,.j 

"' , l J p o 0 
,.. kUll ' 

hållande till an·clra manner s ag.s.;:epp. a samma ga n.~ ]iitJa 

förstärka cläck.span.saret och på så sätt eliminera hotet från 
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bOJ]J.bplan mot de här up1:stätlcla kanonerna och dera.s ,3erl"i.s. Och 

för att garanter.a stabrhteten, som sJntlle äventyras gen·om detta 

tHickspaniSll rs tJocklek; så kunna vi öka unclervattens:skydx:let mot 

bomber som .krevera mtrll fartyg~S<Siclan samt modern.a torpeder och 

111jnor, som kunna explodera under .botten utan att ha fått beröring 

Jl]erl skrov.et . Detta uppnå.s genom att fördela elen nödvändio·a vikten 

på ett effektivare sätt. "' 

Det är .välb:kant att i fråga om varje hittills byggt slag' kepp 

en ]com~ronu&s gJorts mellan pansarskyckl, be.styckning, fart ach ak

tioU~Sra che. Detta av den anledningen, att intet av LlesiSa fartyo- har 

varit så st·ort att det på sanu11a gång kunna vara i besittni:"' av 

alla des~ egemskaper. Vårt land har avstått från den höga fa~ten. 

Andra . lander ha, for att upppnå denna högre fart, minskat på be

styokmng och palliSars k.)'dcl, allteftersom fartyget varit avsett att 

tjänstgöra som slag.skepp eller slagkrys.sare. Ett .slagfartyg, som är 

utrustat me.cl de grovsta. kano~er och det tjockaste pansaret och på 

.•amma gång gor den hogst.a fart och har den .största aktionsradien 

är det ~clealiska krigsfartyget. En sådan enhet kan man emellertid 

inte å,otadkomma med ett deplacement på 35.000 ton. Vi planera nu 

fa rtyg p.å 45.0(}() ton. Detta •:>enare deplacement möjliggör en god 

b&g~~ckmng av .1iG-tumskanoner och ett skapligt om än inte det bästa 

moJhga skyd~ nt·ot .bomber och torped~r. Om man ämnar göra dessa 

egenskaper h kvan:llga med varje annat fartygs, så är det säkert att 

man må.s te avstå från den höga fa r ten. Denna nackdel kan uppvä

!~ antm~en gen-om att man minskar pansars•kyddets och bestyck-

.nge~ v1kt el•ler ökar fartyg;ets :storlek. Som fö11ut framhållits 

hora vara fa rtyg för att kunna mäta sig med dem som J apan1 even-

tuellt hålLer på att bvo-g · t t d d: 
J" a, var a u l"lllS a e me ~ 18-tum:skanoner och 

motsvarande pansa.rskyc1d. Vi k unna Slåledoo inte reda .ass med min-

dre fartyg. Alla dessa betra.ktelser g;e vid handen att ett cleplaoe

~ent p å mer än 45;000 ton behövs för det idealiska slagskeppet. För 

-~~enka,s del är emellertid ett fartyg av denna storlek maximum då 
8 orre enhet • l· k · ' -
h · er sntr .1gen ·unna passera Panama·kanalen. I Amerika 

: r På senaste ticlen agiterats fö r två .separata flottor en för varje 

eau Men f" tt \..tl tfl ' 
lika s~ - or a f an -ottan sk ulle bli effektiv, bor.cle den vara 

n~u bii~r som hela . den enge~~ka ~lottan; medan flottan i StiH a ocea

Pr k . vara elen J apalliSka overlagson 1 proportion 5 : ·3. Detta är i 

ak~]!~ ke~ .. ogen-omförbart: Kostnaderna skulle bli off.antliga, och det 

bv clroJ a många å r mnan c!Je am.erikan.s.k:a varv·en skulle hinna 

k. gga alJ a de.- f t · F" A 'k · 
lok . ~a ar ~ .g. • ~r merJ as V1dkommancle blir därför elen 

~alttt~te poLtrken att ytterhgare stärka försvaret av Panamakanalen 

fritt j~ tt begrän.sa Lleplcemen te t på &in a krig,sfartyg så a t t cle,s.sa risk~ 
' unna pa.~.scra kanalenrs slu.ssar. 

'I'id8krift . S. .. .. l 
1 JOVasenGet 31 
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Str~d&dugligheten hos varje fl.otta utgör en kombination a ~ 

sl'agkr aften (fö rmågan att skada motståndaren} och . uthalhgheteu 

(förmåga att motstå .egna skador}. Så l äng,e två styd(Ol' hå lla eu 

ung1efärlig parallell k u rs och alltså alla k~nonerna kun~a ut nyttja~ 

är deras slagkraft hka. Det h ar fastslag1ts, att om nnn;lrP krigs. 

fartyg har tillräckligt med kanoner av gr.ov kahber, mn.~te detta 

s ke på bekostnad av antingen pansarsky.ddets tJocklek, J a rtpn eller 

möjligen båda delarna. Om det ske~t på b_ekostnad av bc pGlJ<ringeu, 

:· die små enheternas uthållighet mm.dre an de storas; om de t Bkett 

;~ be>ko.stnad av farten, ha de större farty~en möjlighe: Att uppn i\ 

o"'nnoamrna position,er <Jch därigenom öka mte endast sm ,,Jagkraft 
bJ "' 

o l t 
utan också sin uthåHighct i jämförelse med de sma en 1e er11n. Dess. 

ut·om har sjö.styrkan med ett mindre antal enheter deJ: H_ora för. 

delen av överlägsen koncentrationsförmåga, ty dcra,s sh·l,~r~l ill'JP blir 

ko rtare. I händelse av ett färre antal enheter är den i J d Nom be. 

hävs .tör genomfönmdet av vilk-en nwnöver som hekst, nll'd u:H1 ~ntag 

för en samtidig gir av fartygen, min,dre för en styrka bl•;LtPnue av 

s tora fartyg. Detta kan i en sjös,tri.cl vara a: _stor bPt ,, . .l"l:~e . med 

h:in.svn till förmågB-n att uppnå gynnsamma posrhoner mPd tnoJhghet 

till ~Hektiv artillerield även19om när det gäller att ta ''it•· ur en i 

dylikt gvseende o.gynn ·an1 poiS ition. Därför ä1~o de stora. kng.sfar· 

t~ gen inte enelast incl~viduellt överlägsna de nu!ldre. DP a ro ock6å 

l~ollektivt överlägsna ett större antal mind,re enh~ter. ttl ! och med 

när de båda styrkorna lut tillfiille att låta allt .sttt rrrtt ll,•n spela. 

~.fan anser ::ttt n!\ got bättre exempel på_ .storlekerus ~rt~-tl~lse f~~ 

Sla ""'l·epr) inte kan o-e>s än den tyi"ka reakt10ncn mot \ Pt·a JJJ,e~fre 
... ~~ \. t') 

• 1- av 

den.s restriktioner i cletta a.vseencle. 10,:000-tonsslag.-; ,epp~n , 

Deutsch lancl-kJa,ssen voro ett resultat_ av nödvändighett'n. l)p.al~O r;; 
vetvis hy;brider, utan tillräcklig artl1lerJstyrka e l l er be p a 11·' 1111 " 

1 
l J ]l slao·h·,·o·,a re oct 

att klara s iO' mot P.ncln. flottol"s s .ags .;:epp e er "' · •• .. · d 
"' l l"tt hryapna e 

·utan tillräc,klig fart för att kunna hinna upp c.e 'a · are . , t yt· 

knssn rna i andra fl.ottor. Följaktl igen är deras anvamll•arhe a' tt 

' . ·l' t . 1 tt "811 0111 

ter.st beg-ränsad. Tyskarna erkäncl>e natur 1g VJ& ce a ·"' b]ev 
.. . b 9~ fl(}" t n a ·e oå fort tlet 

övero·e denna kla•ss och bor J a y.gga ·- 0 ·\.)l v- on 1 d • kla.S.S 

"' . 'l] l t nna oe' . 
tillåtet för dem. Och nu då rpstrik tJOnerna h . c Pnna 0 _ ·~ era. 

å 3- 000 t 'lE', ·t n n u Jll 

oc,kså öv-ergivits, bygga cle .slagskepp p, ··J. on E'' 1 '. . 
1 

t att 

f t .. 1 t J·o '1a l (,e 

Det är givet att ju .störne art,,·ge · ar c es o mer ' · .. ' .
0

. a il 

l . t ft J·l ·t for SJ,. 

byggr. och unde:rhåil2.. Me_n mr.n 1a r .. 111 e 0 a ' ar_" .
11 

s t.or}ekeJl 

kos tna.den :för ~tt f:utyg mmska1s tun ~for t on a_lltei::~~eo,[nrt.vget ar 

ökar. Detta , hl!.sa1nmalli~ med det faletum. at; JU .stoll , för varJe 

desto större dess uthållighet. hct,vcler att v1 fa mer v~luLl n>ir aet 

dollr.r vi. ge ut på s tora enheter än vi få för sam m a bel-opP . nJiDJlet 

gällcr n åg;o:1 annan form av .<:ojöförsv~r . llisn bör ocksil h n1"1 1 
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911 A1nerika h~r bä tt re r åd at t bygga dyl_iik:a stor a s l a.gskepp än nå

,,ou annan n a_hon. :\Ien clet faktum, att Yl h a råd till detta, bör inte 

få bli v· _rt v1L:trgaste .. motiv. Amer ika har börjat nästan vartenda 

ctörre kng na.sb n oforberett. ::latsen att rustningarna >lr elen vik~ 

·tigr.ste an l E'clningen til_l krig kan alltså inte anses bes y rkt a v fakta 

i vårt f all. D e _enc~a t.rliHillcn, clå vi varit Yäl rlL5tacLe, ha varit mot 

,Jutet av de kng, l v1lka vi delbi.git. Utan undantao· ha vi .slutit 

fred', då vi befunnit o.ss på höjelen av 'kr igsberedskap."' Ar det inte 

då logiskt att f·örfäkta .satsen att om v.i i lre{l.stid göra oss tillräck

ligt beredda_ p il. ett kri g, så ih risken att vi skola dragas med i kriget 

betydligt m mdre? Med andra orcl: Vi ha goda ,skäl att o·e ut stora 

belopp på vår flotta, inte för att vi ha bättre råd till do~ än andra 

nationer utan för dt flottan iir vår blista garanti för fred. 

Vi km:na httlla p å att lwgga kr.v.ss::tre, jagare, ub<'itar <J ch han· 

~2rf:utyg t tl l yttersta gT~insr>rr av vår .förmåga; men om vi endast 

bygga futyg av Lle.:;,sa shg, korJJmc. vi inte att h::t stor nytta av dem. 

Detta av. den ~nlcc~r.ingen att offensiva operationer HlC•I små lartyg~S

enhet er lCke atfo!Jda eller under.stöckJ,;>. av sl::tgskcpp bli utnötnings

operatione r. Detta är en l å ng och tröttsam takti k, .som "·a1~li.g·en 

,>lutar mecl att de ,som försökte nöta ut sig Bjälva lida sörre förluster 

och skador än föremålet för angreppet. Vi måste ha c!e stora fat

tygen., ty enelast de garr.ntera effektiva <Jperationer mer~ Lle mnå en

heter.n a, därigenom uppnå och behålla vi hcrravälcl ct till 0jös.s, vil

ket ar el'. flo ttas uppgift i krig . 

Vi anse, att i cl1enna korta diskussion av vår natione11a politik 

rår flottas uppgifter och huvudliiJjerna i vår strategi - utformacl~ 
mecL hänsyn till vår unika geografiska belägenhet och av elen in ter

li :h~:rell a -oituatio!:!en, s ilr.:;kilt i Fjiirran ö,s,tem - ha vi bevisat 
nor! .. 1· 1 
, .. v~YI L J gteten av dr! stora slag-.:<keppen. Slut atsen hlir c1:3. a+t om 

~~vilja ~JO!J p as på en forts att fr~d eller i nöc~fal1 på seg-e:· i ~t~ "k rig, 

lunna vr m t.e uppnå clet-t2. på ett bättre sä ;:t än genom att bygga 
1 ess a stora f t · 1· 1 1 1 .. 
.·.. ar yg- 1 e:1 1.~· Je t me r c en fo rhäns.k~.n cle grulllbat.ocru i vår 

•Jopolitik val"" ·' itltJ~·' I :; ' e ' J· b l t .. 1·· ' 
la t ' · "" ~ ""' "r .H. m l'l ,as a so u a over ag.srn.net 1 ucnna 

/ Ygslda.se. :\feel a!:l,dra ord: Vi bör::t bygga stnr·a. .si,J.gskepp. Ju 

, orre c1esto bättre, inom rimliga grän.ser - vi],Jca i. .~in tur fastslås 
-t .storlek o p 1 
Lh . .en pa :>.nama -:analens s lussar <J ch ;::lag<?keppena torrcloclcor. 

kontera mir?J .J. K . Tau.~.s .ig-, U. S. 'YaY.\' i Procee,J.ing-s, juli HJ40.) 
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II. Byggnadsprogram och budgeter, uppgifter angående 

personal och materiel m. m. 

Storbritannien. 

President Roosevelt har i en .skriYel e underrättat kongressen 

om utt ett avbl ingåtts mellan :Förenta staterna och !::ltorlwitannieu, 

enligt vilket )!~örenu staterna få :urendera flott- och flygh;ve~· i de 

brittiska Jmsittningarna i N·ord- och ,Sydatlanten. I utb.1·te härelllot 

komm::t 50 överåriga amerikgnska jagare att överl~lmnn .-; rill Stor. 

brittannien. 
Förenta s tatcrn::t komma att erhårla flottbaser på :\c1douuct. 

l :l Bennudas- och Bahamaöarna, .T>tmaica, Saint Lucia. Trinielad 
~.nr, 

och Antigua samt i Brittisk Guina. 

(Stockholms-Ticbingen den J september 1 'l lO). 

Från Lonelon meddelades -elen 9 .september, att slag-skeppGt War

spite, som uppgivits tjänstgöra som kadett.'>lwlfa rtyg, har 'alts som 

ekr·ot. • . . 
Slagsl"eppet ~·ar.sp ite på 130 .. 600 ton skadades svart :n. e11 gro:· 

kalibri o- bomb under ett anfal'l a.v t yska luftstridskrafter 1 farvale

nen ut~nför Narvik. Fartyget lyckades emellertid m: der eskort ta 

si o· tillbaka till sin bas . Då de fö r detta fartyg lämpliga rln~korna 1 

E~o-lanc1 voro fu1lbebgda, fö rHyttades >>War.spite>> vid! Itnhens JD· 

träde i kriget till Alexan.dria. .· 
1 1 

.. a 
o b t J· 'e ema]lor·t; cl bo mb · . .;:ac o,n 

Tr-o ts månadslano-a ar e en '-unet v v " 

"' · · ·~"' · t lå t · nu skrota ner far· 
inte reparera.s och brittiska mannmmw.ene er 

tyget för att kunna tillvarataga järnet. 

(Kieler N•eues te N achrichten dell! t3 september 1!l~O.) 

skall 
Enligt clre senaste officiella informationerna från Qtrawa "n·d· 

två nya kryssare vara under byggnad och tre handelsfartyg ollla 

ras till armerade hj älpkrys~are . . . g(){)O 

Den canadensiska flottan äg.er 11-3 fartyg med ~m:~r~~~g dter· 

o.fficer:.tre och manskap. Inom kort kommer elen att fon an a · 

liga r'e 100 fartyg. 
(,Dagens Nyh eter de!l 2:?. augu.;:t' 1 !].JO.) 
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Australiske premierministern :Henzies tii1kännager, att femtio 

. t.:. skola byggas i Au.stralien, vilka äro avsedda att försvr.ra sjö-
~r~~ . 

ten mot ubåtar, flygplan och nunor. 
far D .,.. l ] 

agens ~' Y 1eter c-en 4 .selJ1ember Hl~O.) 

U. S. A. 

.-l.merikan.ska marinen tillkiinnage r att. elen beställ t 201 far tyg 

för en kostnad. av 3.861 millioner dollar. Det är den störsh beställ

ningen i amerikanska flottan,s hi.storia. 

I kongressen har tillki.innagivi ts. att de sj u slag.srkepp, som nu 

beställt., sk·ol a bli p ii -15.000 ton vaN1era. Genom denna beställning 

stiger a.ntalot under byggnad varande eller beställda slag.skepp i 

Amerika till tolv. 

Presiltent Roosevelt underskrev den 0 september förordningen 

om an.slag på 5.251.486.0100 doHar för byggande av en amerikansk 

flotta för båcle ~\.tlanten och Stilla havet samt för utrustande av en 

mne. P-resi•clentcns . .sokret.el'are Eady förklarade vid uncl.ertecknan

clet att inom en timme efter det presidenten satt sin namnteckning 

uucJ,er förordningen .skall marimen börja kontraktera byggandJet av 
f2rtygei!. 

(Svenska Dagbladet elen 10r Geptembe~ 194{).) 

Jag;arei! John Ericson .d.;:all löpa av stapeln i Kearny, New 

Jersey, elen 23 november, som är 101-års:dagen av uppfinnarens an

~omst till Amerika. F:Htyp-ot .skall .döpas av Ruth Wallgren, ,som 

ur släkting till uppfinnar0n. På :.stapelbädden vid sirlan nv John 

Ericson ligger e '!l s;~·.sterb:l t del namn Ecliso·n. 

(StockholnL' -Ticlningen elen 13 SPp1'0m•her UlJO<.) 

Italien. 

l Krigsfartygsbestånu. 
Vid .sitt inträde i kria:et .som 

den . ~ 
Italie:r.ska flottan Ö\·er: 

T~·.s1kl al1lld hunrls [iirva-nt 1öl"fogadc 
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·6 slagskepp på s ammanlagt 165.2-.14 to u 

l tunga k l' Y SiR re ,, )) mo ou ,, 
:i. pan.sarkry.s.saDe )) )) 9 .. :23.:2 

M lätta krys•sa re )) 80.fl.:20 

6'2 j ag are )) 3.703 

65 torpeclrbå tar )) 4±.380 )) 

1,1·3 ubåtar )) 3.±0() 

1 fl ygdepåfartyg )) -!.880 

Summa 2M enheter på sa.mmanlagt 5-!3.7,39 to ~t. 

Titl dessa krigs far tyg av för.sta kJa,ssen komma .sådan a av andra 

Jd a~:r~en (minläggare, motortorpecl!båtar (~LI\.,S) , k anonbåtar, minsvep. 

nino·s - och hjälpfartyg): 3501 enheter m e el ett totakleplac"ment av 

:2'20.0:00 ton. De~:sutom finnes talrika hamleLsfartyg·, vi lkrt Uottan 

rekvi rera t son; ,,statens hjcilpfartyg ". 

2. Imperiets krigshamnar och flottbaser. 

a) Krigshamnar : La Specia, ;.J eapel , T aren t, Venedi g, Drinclisi. 

Pola Messin a Castellammare di Starbia. 

' b) Stodje,punkter a v första klassen: Genua, Triest, -~ugusta (Si. 

cilien), Livorno, Fiume. 

c) Stoctjepuukter av anclr a klas.sen: 

i moclerltanclret: Cagl~ari, Palermo, ön PantelLeria ; 

i kolo·nierna: Rho.dos, Ler os, Tr·ipolis, Massaua. 

el) stödjepunkter av tredje klassen : cle v ~ktigaste bland dem 

äro: 
i moderlandet: Savona, L a Maddalena (S'ardinien) , Ga t ta, ?il'i· 

tav•ecchia, Syrakusa och Trapani ~Sicilien), Bari, Ancona. Zara 

GDalmatieu); 
i k•olonierna: Bengasi, To·brnk (Lybien), A,Sisa·b, JI.Iogaclisc:io. 

Chis,ima io (L O. A.). 
1(Marine Runclsclu:u, juli 19Hl.) 

) l .. t -1;apeln 
Den italienska ubåten Saint-Bnn (1 . .J.61 t on ·op e U\ ~ · f l· 

. . . . . ' l l' l i . t. i il[ou a . 
den ,6 juni 19±0 på varvet >>C an b e n Rwmh c,e _.,_,c n a lCO " " . Jo 

' " •~'"ll C . l C'HaccJO ' 
oon.·e. Till s amma kb höra ub a t a rna llil o, agm oc1 :~ . .. ·ng 

. l .. t 193" D . "JosattnJ 
vilka liksom ,Saint--Bon stapelsattes lOS en · · ,,, eta.s "' 

är att vänt a inom kort. 

C · · R' ·t· l 11 ' 1 l·· ·t· o b,·o····,1ft ub ittel' 
Den på varven , 'a n b e n l Ull! 1 c e .c~.. c n a te " J"'"' ·u 

1 
~" 

L eonardo da Vinci uppnådde vicl dykprov i Ta rPntbukten Ptt. dJ 1 
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1 m , amt trädde i tjänst i maj i å r. Den t illhör Marconi-klassen 

J.l.J ]1ar ett deplacement av 1.03(5 ton. 18 kr:.oJJ fart 2-10 cm IJJ' äse 1 
oc l " 

~ ' ' . . 

k"P samt S 33,3 cm to rpedtube r. 
~ , 

CMa rine-Rundschau, juni, 19-10.) 

Sovjetunionen. 

Rysim Hottan och dess baser. 

Den i talien.ska marinalm anaekan för 1.9.39 upps·ka t ta r tota Is ty r

kan av ryska flottan, i!lldusive progra.mmen för 193'7 och Hl39 till 

429.444 to n, en siffra rsom placerar Sovj et blan d' d•e stora r,j ömalc

terna. Och d1etta trots att två femtecl:elar av denna siffra utgöres 

av fartyg ,9om planerats e ller äro uiJJcler byggn ad•. När programmen 

för 1938 genomförts, komma de .stora s.j ömakte rnas flottor att upp 

visa följ an,de tonnagesiffror, bortse tt från förlusterna i de t nu på

gåend·et kriget: 

,S,torbritannien 

Fö renta staterna 
J:1p an 
Frankrike 
Italic.>n 

1.917.2m ton 
1.607 .. 295 )) 
1.111_.4-83 )) 

832.737 
680.806 )) 

EnLigt den i talien.ska marinaLmanackan för 19·39 kommer elen 

savjetryska f lottan, seelan 1938 års progra.m sl utförts, att få föl.jancle 

sammansättning: 

Slagsket1J) : 

Rysland har enelas t tre .slagskepp i tjänst: P ari.schka,ja Kom

illUna på 2.3.000 ton, Oktjabrskaja ReV'olutsia på 2.3.600 to·n och ~1:arat 

På 23.356 ton. Dessa fartyg byggeles s trax :före värJ dtskriget (1'91-J.

~9~8): De. mocl,ernis~r~de.s uneler res.pektive 19~7, 1938 och_ 193tl. 

k e. as ha.stlghet ar 23 Knop, bes·tyckmngen bestar av tolv 3{)J mm 

-anoner, sexton 120 mm kanouer, ,sex 7.5 mm k anoner i\tta mas,kin· 

fev är, fyra torpedt uber (±57 mm) samt ett flygplan.' Sidop:WIS'aret 

la r en maximitjocklek av 2-55 mm, däcksp ans aret 7.5 mm .s·tri,d.stor-

net 250 mm och kanontornen 3015 mm. ' 

n b Pörutom de a äldre slagskepp, vil ka äro i tjän,st nu, upptar 

4~ J'ggnaclsprogrammet två slag.skepp på 35.000 ton, bes·tyckade med 

lll.m k a non.er. 
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Hangarfartyg. 

.'..ntagligen finns ännu inget .:;ådant i tjäMt, efter;,o11 li:ra~n a· 
Znamja, .sjö.sat~ 1

0

936 och pi~ 12.000. for~farande håller p. att t;t~ 
n1.sta.s. Det pastas emellerttcl att ytter!Jgare tvil hang;tr ·trt vo- . ' M ll'\ 

j :! .00•0 ton ingå i nybyggnacllsprogrammet. ' 

Lätta övervattensfartyg (kryssare), umleravdelning A. 

~"-v clessa finns en enhet, 1S'OJ11 varit i tjän.st ,se.dan !'ii , tn delel\ 
rtv lörra v;irl.clcskriget (och .som al!lt.så är överårig). Dl' t ta 1a rty~ 
bar ett tonnage på 8 .. 030 ton, gör en fart av 30 knop (l<'h är b; 
.styckat med fyra 180 mm kanoner. Ett fartyg av dlenna k , ·'·' · näm. 
!igen Kiroff, sjösatt 1936 och på 7.7GO ton, är i tjänst. ]), är be
styckat med sex 180 mm kanoner. Tre fartyg av Kirofl . Pl' n äro 
under byggnad Qch ytterligare tre på 8.000 ton och bPo;;t' ,.' < tlc me,[ 

fyra 180 mm kanoner in.gå i byggnad prograunnet. 

Liitta övervattensfartyg (kryssare), underavdelning B. 

~"-v cleasa finns två överåriga, nämligen Aurora pa .-,_()~~ ton 
(17 knop) och bestyckat mecl tio 130 mm. •kanoner samt Ok .in hra på 
.J.2.30 ton (11 knop, bedyckr!ing: fyra 76 mm kanoner). \,,]a re Ko
mintern på -6.338 ton (1·6 knop, bc3tyekning: tio 130 llll ll l,t· noHerl , 

Profintern på 6.6GO ton och T.sehervonsja Ukraina pil fl.'l. l lon -
cle båda s istnämnda mollernise rade 1927 .(~9 knop. be.styt:kt" u; : fem
ton DO mm kanoner) .samt slutligen :.larti p.å 3.30·0 iot (2:! knop, 

bes tyckning: fyra 1:20 mm kanoner). 

Lätta övervattensfartyg, underavdelning C (toqle!lhåtsfiirstörare 

och torpedbåtar). De fördela sig på följande s~itt: 
=-----; 

Namn Ton 

\ 

Fart IB .tvckniug 

A n t a l (typ) vardera i knop l 
a~1oner) ----

(8 under byggnad) Leningrad ~,890 35 
l G J :lO mm 

3 
9 Urit:~~ky l ,40 1 28-31 ·1 JOO Jllm 

··························· <1Jl00 mm 
l ··························· Fruns e 1,300 25 

2 Karl MaT x 1.354 28 5Jl oo J]lm 

4 

........................... , 
Petrovsky 5.277 26 -1'1 00 mtll 

··························· •J JOO mlll 

4 (2 under byggnad) Ser p 700 33 
JOO tum 

18 ........................... Schtorm 740 29 

8 äldre enheter ··· ··· 
5,7:26 över(l !'if2;n. 
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Vbåtar. 

~========~======~==~======== 

l 
A n t a l Namn Ton l Knop l Tor-

(typ) varelera pr tim. ped 

1,---------------------l-------------i--------+~----~~t~n~b~e~r J 
1 (överårig) ... .. .... ..... .... ... L-55 
6 (överåriga) .............. .... Kommurrar 
15...... ... ... ... ... ... ... ... ... .... Dekabrist 
3 ... ............... ·· .... ...... .... . . Garibaldinetz 
3 ........ ........................... Pravda 
4 .. ....... ........................ .. 
30 (ungefär) .................... . 
44 ...... ......... ....... ........... . 
51 (plus 0 under byggnad) 

Kommunist 
Lin 
Stcha (Chital) 
M.alodki 

870 
618 
89G 

1,039 
1,000 

330 
600 
600 
200 

14 
lO 
JO 
14 

12 

12 

6 

4 
8 
6 
8 
4 
4 

2 

Till denna ciffra måste man lä 0o-g·a ett avoe\·,:; 1-t t l · ~ ·' an a nu n -ve--
pa re, kanonbåtar, fl.od1kanonbåtar för Fjärran futem minutläggare, 
patrullfartyg, motortorpe,tbåtar {rlet t.yckJs finnas öve~· 100 av dessa) , 
hjälpkryssa re, isbrytare och liknande fartyg. 

..Totalsiffran för sovjetryska flottan, när progTaJmmet för 1938 
slutforts, ar allt;'å re.s.pektingivande, men vi måste komma ihåg att 
en <~tnr del av fart,vgen antmgen äro överåriga, moderniserade un
der byggna,d eller utru,tning eUer endast Enna,g på nybyo·o·~ad1s-
programme:. · "" 

. Så till exempel kan man gi&sa .sig till, att i början av 1939 föl
jande farty~ voro uneler byggnad eller hölio på alt utrus tas: 1 han-
garfartyo- IJa 19 000 ton ' kr-- , o - ~oo t ~ _ o ~. , t J &Sar e p a l. l en, 8 torpedkryssare på 
... 89o t on :>o ub:'itn 1 '~ uba'' +-·, · 1 " · .. , - , , -- , '-"'J'tgare oc 1 ;;: mrnuilao·o-are 

D n "" . e o Ha uppgiftskällorna go mycket motstridiga upplwmin.,.ar 
01 ~1 ry.~ka flotta.n. För ;,H få fra.m do nw't ·mmolika siffwr1~a är ~lnt 
r arior n" 1 -.. 1· . . · ' ' · . ~l v am rgi. atL relatera de.s.sa oll.ka uppgitl er. 
jl{Jrt ;.nhgt uppgi [ter t i 11 iranska marin f" n. bi f'ogarle en ,~e.;o,;,ionsrap-
1. lll _senaten elen 17 december 1937, ,skullc llE'n ryska flottan c!•en 
. Januan 1838 Otn[aHa följande enheter: 3 .sla."'ske)!Jl 1 kr.-,·o,"arn '!'! 
Jag8 r 

1 
, . .. . ,, , ·' "" , , - ·

•k 'e OC1 16 ub.Jtar l U.~ters]Ön på i.i[Jsamman•o 110611 torr· 1 •·[no·-
,, ep p l l · · '' - · · - ' " «" 
la[t ' n y.s.sare, 8 JagarE' och 17 ubåtar i Svarta havE't med ett tc-

onna"'o på 78 90.3 t D · · tlster ... "' · 011 · e ISfllllmanlagcla tonnag·E'olff!-orn~ fii,· 
ser d:~ on och Svarta havet .skulle allt å bli 1 R!J .::i.l-1. Fram till 1937 
en del a_llt.så ut som om man enelast lyckats bekräfta existens-en av 
Av twbt~' de...<.sa enheter med ett sammanlagt tonnage av 189.i!H torl. 
da.st . · 11 framgår, a t t uneler cle senaste åren, till och med 1937 en-

Jao-arna ubåtar l d .. · ' oeh ."' , ' na oc1 e smarre specialenheterna (minsvepare 
rrnu utläg~· are) unrlergått en obetydl-ig ö1kniDg, medan clet pro" 
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"Tam .som .skuHe ha genomförts. vice uenua tid omfa1t a tlt• 1:! iao-

:__ 10 på 7(}01 ton och 2 på 1.:2001. Vad beträffar ubåtama far nta n a:~~a~ 

att tre på 8!}6 ton och 3 på 1.0G9 unc}er de enas1te fem åren tillfört~ 

öster jöHottan medan s jutton anch·a fartyg ~11ecl ett genolll.snittS\:le. 

plaeernent på 9001 ton avdelats för föt'svaret 1 Svarta h a\ t"t. 

Sovjet har ökat kalibern på slagskeppens grova artilleri frå 

356 mm (.14 tum) till .J.06 mm 1(18,.2 tum) till följd av .lava n~ be~ 
stämda vägran att gå m ed på en m i n ' kning av kalibern. 

Anda till sluttet av 1037 bereclide modemiseringen :1v sovjet

flottan Moskva bekymm er, emedan .s1keppsvarvens utrustnin.l!: och :·ys. 

.sarnas bristfäl1iga tekniska edat,enhet när cJ.et gällde ,<lagskepp,s. 

byggen allvarligt hot!!cle genomförandet av pr~gram~wt. 

Enligt Tyskl:mds ma rina Tache!lJbuch for 1931 hailp Sovjet 

cletta å r 15-8 ubåtar, vamv 71 på me llan \)Q{} och l. sno +o n i öster

,ojön .0 t>]1 i Vita havet, 137 på mellan :2 (}01 och 800 ton i ~varta ha1·et 

oe>ch :JO på mellan 2:0t01 och 8>00 ton i Fjärran· östern. ::.I.-n euligt 

Jane's Fig·hting .Ship3 .skulle Sovjets ubåto.obe.ståncl vid •lenna tid-

punkt inte ha översti g it ·60 eaheter. . . . . 

Fä rskare uppgifter , publ'icerrude i R1v1eta Manttlm a november 

l 937 "'e vid hanclen, att ,sovjoetHottan,s tilLväxt un.der clt: ,senaste tvit 

i'tr·e~ ;kulle bestått . av torpedkryssaren Ta.shkent, b)'ggd i 1talien. 

:2 kry"'~'>?. re. av Kimff-kl?.L"Sen på 8.DOO ton, byggd:a eft('r i tali en~ka 

ritr;in.g?,r o ch u neler l1eclning av itali enska ingenjöre r. 0 torpetlkryB· 

sare p-å 2.800 ton, ett större anta l llbåtar samt omkring BO motor

torpedbåtar. 
Ubåtsflottan skulle enhgt denna källa l~a ökat mP•l oniluing-

·60 en heter på mella!l· 30'0 och 1.2010. ton, .J.5 på WO ton oeh lO på 2'0° 

to n. Vidare ,q•kull C' föl j ande f a r t;•g vara un cl1er byggnad: 1 ·'l ag.skepp 

l tt . b ' t . 'l'Yå siaer-
på 35.000 ton. ett stort hangarfartyg oc l tre 10 u a at. ' o 

. rr · ffl l r,ku l!e 
skepp på 35.0tO.O ton och åt.ski l liga kryss a re av Jro·· .-\: lF'C ll 

vara planerarle. när 

Er>.l igt L e Yaeht för Lle n !2·6 augus ti 1!1:39 skull e r:>' ~' rna .. uo 
- ll · l · 1 -b' ' en <r t J\ o 

le n·- 1· -amc ~il·an,oka u!1Jclerh~e1c ll10'arna om s ag.s ccpp.o . ,.. "' 
l . . ~ \._ _l '- ... '-=' - . ,..., • .. l. l 11r,. få e am· 

i stöpet börjat bygga .ett .slags kepp på 3-J.OO() ton, ,.o.l , ~·"·1 _ t· 

' . t l' . k <tnwrad e~ e 
net >: Trc.clje Intern2.hon ale!1>>, och so;n au ag Jge~ 0 1~ -

1 
.. n'luer 

ter amer~kan.ska ritningar och besty ckades med n<I·o .:[.().::~ 111111 ,a cter 

l t 1 t. l .. ,-a r r. u n 
(1!6 tum}. Et t andc·a fartyg av .samma con.s nt.< :on_ .sac. e.> ·t ill ett 

by"'o·nad eller i var]·e hll skulle man redan ha .:ltrackt kol en 
' bö 

.sådant. . . . , . • . ctenjörer-

Kry.<'1oa rna äro gj.orcla efter ntPlllgar RV 1taneJ1Jska. 11~ ~ nl.isinu 

](iroff är ett av de.3:;o.a fart~·g. Ett annat av clern, Gor kl ~ ~ ' ]·idze. 

fij rdic;t att tagas i bruk och två !:!ndra, Kuibu je v och Or lJODl' 

~iro unele r bygg·nacl. 
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Flottiljledaren Tas hke-nt, byggd i Livarna och snabba.st i värl

den i .sin l~ l <L..os _(-1<-l l~nop) j är i tjänst. Ett liknande fartyg, Moskva, 

byggt i NJlcoJ.a]ev, ar ,statwnerat i Svarta havet. Skepp.::varven i 

()stc!\sjön uppges var~ sy,o.selsatta m ed nio torpedikrysiSare på 2.li0.0 

ton, byggda efter Italiens k a ritningar; tre av de.s.sa .säga13 
r~clan vara 

i tj änd. 

Stor osäkerhet rådl.er beti·äffanlle ubåt::trnas a ntal , s om i .sl utet 

nv 19138 upp.s1katta;cl:e.s1 hll 15'0, däri inberäknat de 1w 111 voro un(1er 

bygg:wd. D e fl.e:sta ubåtarna ha Litet tonnage (.L50-.:Z.OO) o oh äro 

alltså en.cJa.st lämpliga för kus tförsvar. 

Sovjetflottan har c1okumonterat .sitt intre.SL'e för de arktia!ca far

vat tneu ~·c 110<m att bygga _en ansenlig mängd isbrytare, av vil-ka 

många pa ~1 .'00(1 ton .satts m på sträckan M:urmansk-Vla;d!iv·ostock 

Huvuchntresset när det gäller de ryska .sj&strids krafterna har 

inriktats t å .d~AS . flotta a,v torpedfartyg !(jagare och ubåtar), förcle

iRdC på cet valeliga omracl e, s,o.m Ry.s.s land måste räkns. nHJrl ., 0111 

kri g.sskåclepl td .s i h änllel.se av ett s jö,kri"'. Den oläo·enllet ' O d 
. 

o o . .-:;nl e 

väldiga avstiindcn innebär·, kommer att avsevärt min1~.ka.s z:enom ett 

nätverk :w kanaler, .so-m utviclga.s och göras djupare. VitR .havet och 

östeJ:.SJÖn äro re:lan fö ree::\cle genom Stalin-kanal!en och sec~an m an 

fo rhattrat y~terhgare. två kanaler blir det möjligt för jagare och 

ubåtar att fo rflytta s1g från Svara havet, Kaspiska havet O.ster.sjön 

ooh Norra Ishavet utan att gå runt .Europa och As ien ' 

De l t r äckar, .som åter.s tå, äro gamla llfaryans.kikanaleru norrut 
från O . .. V l .. 

n.ega;sJ on, o gas o v re lopp sam t en kortare sträcka m el l au 

Don och Volga_ 

I japP.noSik a parlamen1tet medrlela·cle :kommendörkaptenen i japan-

ska flottQn 1'1 . tt S . l 
•· wmazr, a OVJ2t 1ade 2{)1) ubåtai', av vil.ka ett stort 

antal voro stationera,de i Vlaclivo.sto-k. Denna uppgift h a r deme ute

~~tl~. 
1 
Det t roliga är att R y.sc::hnc1 i denn a hamn för närva.rancle ha r 

· alc.re ubåtar och ett 60 tal moderna i tjäns t eller under byggnad. 

. ~.e ombygg-da ryska .so\agskc>ppen på 23 ti'll 2.J. . .OOO ton kunna 
1nte J a f" .. 1 . • . 

. m 01as mec lrknancJ,e enheter 1 andra filottor inte ens m ed 
lll tn,dJre to . R .. , . 

0 nnage. .y.sslanclis t unga och latta krys are äw hkalede.s 

tnoclie rna o l t ·\"]']- l . .. . 
ll!ac) c 1 une er ag\Sn 2. 1 ,nanc 1e fartyg 1 andra lancl·ers marme1 

' 
1 Und ar t t · TT · f · D ' 

i d . l ag P. v ypen .tl..ll'O L <et n uvarande antalet ubåb r torde 

th:;r tn.te över~tiga hundra; de Hesta av des,s·a ha en beg rän,sa cl ak

a.clre ·O·ch aro s om regel föga effektiva . 

ofut.J.;,E·n g.ran.s:kning av R,l'&slanllts .s•tällning s om jömakt torde vara 

giska t an~ll?' utan några ord om de marina ba.se rna och de stt·ate

llloJ hgheter, som landets flotta förfogar över 

het r"~ Fj ärran ös tern är Rysl5 land, va.d elen 1strategiska situationen 

~Udaa rf~~ clefinitivt u.nderl ä~et J apan, som helt k an av.stii.nga elen 

y, a h am nen har. Vlaclrvo,s•tok. oeh har en fruldan.svä rd flotta , 
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båcle .s1or och sbgkraHig. I ett krig nwc Japan skull,, ro 
""~.sia 

nödgas ir:.skrii!lka sig till attacker m ot den japan ka .sjii,;nt.eu ' 11 d 

försök att för--töra clems krig.o;lart~·g. Och 

I Svarta havet hur RyE,sl::!nd baserna Ocle.s,sa, Sel,n-:to po[ 

Batnm och kuc:cl<e föra ett effektiv t krig mot Rumäni (•o . lö rut Och 

att konflikten Yore bcgriin.<?..d till cbssa två stater. T ill <~ ch .satt 

i ett krig mot Turkiet .skulle Ry.sslancl intaga en stra!Pt.: .. -:k t ""
1
:led 

t .. ll . . l .. 1 l ·r l . 5J nn. 
sam s a n1ng, men 1 1an c e o-e av angrepp mot ur n et ,,Lnlle 11 

ju en 1Iodelh~.vsm2.kt in.,krida till clot ,senare landiets ltj iilp, o~h f'
1tr 

aktligen skulle Tu,·kiot ha möjlighet att avgöra hu nn·i 'a n-~~
ubåtar &kulle lämnas fri p&~ago till ::IIecldhavet. o a 

Anda till.s nyligen hn•lc Ryes1anct endast en sjöba., \i,] ö~ter

.sjön, nämligen Leningrad. Seda'l Scvjet övertagit dc l ri,ka ba. 

serna Saareman (Öiselöarna) och Hiiuman (Dagö) .samt ·'l.uleu Pal

tliski (Balti.schport) och el o letti.oka i Liopj a (Libau) or- 'l Yent pil,1 

(\Vindan) kan Sovjet anda.~ Uttare, men den ,sjömlitiin ,,l arka te 

makten i detta hav ~ir fortfarand•c Ty.sklancl. På Llet ll·la taget 

förefaller det allt.så som om R;~-·o;sland vore mer ell er in clre in

shingt eller hindrat på alla hav. där en flottaktion kan tiinkns kom

ma i fråga. 
}'ör önigt är henavältDet till ,-,jösi~ utnn v>lrcle fiir H.1·Mland, 

enligt Alexandrov, lärare i s trategi vid elen ryska sjökrig-.-' 11iigakolan. 

Rys-sland bör möta en eventuell blockad med små och .sn1!-!''t "'j östrids

kra-ftrr. 1!)29 hämkacle hos cheferna för elen r~·.ska flotia n d:dika 

åsikter. Först i november 1936 upptr;icl:cle a.miral Orlo\' ill fördel 

för en .stor Elotta, och inte fördn den 15 januari 1938 J' ad log hloJo. 

tov att USSR :9kulle .skaffa sig en oce.angåenu·e flott a, ,oom stod i 

proportion till Ry olands stom miiOsion . Först år 1937 Ol'!!::tll i&eracle.s 

ÖYorhuvucl taget marinkommi.s.sniatet i Ryssland. 

Vår sl ut,sat.s blir denna: R~-,~:sl.ancls strategiska :Ställnin g är allt 

annat än g_nmsam. Dos.s flotta är &vagarE' och min ,lrl' "'frJdiv än 

någon annan .sjömakt.o. och de:sosutom saknar denna flo t i" 1 fE icerare. 

. oom äro kompetenta att lella elen. 
(Ur en artikel av Xicola ::llarchitto i ::.Jazone :.\[iliia rl' t'o m 19-JO.) 

YH B~!ti.cka v::trvet i Leningrad har i dagarna _, jö.-att.s en nY 

.-;tor i.sbn-tare ott .S\'SterErrrtvo- till Sov]·etn·,o,sJancls .stör~b i>b r~rtare 
• ' • . o "' • . 1 tov . 

.J o~ef Stalin. Den n~· a bbr~·taren hs.r uppkallats dtn \' . )f·~ 0 
"'' 

Efter sj ösättningen bcg.serades fart~·g-et till Kr.onsta:clt ovl~ wt~:; 
i dock?. l l i\ r utru.~-tning.sa rbetet skall slutföra Isbr~·t a•· n K

0n
111 

att antr:id::r c;in första provtur i .slutet av året. 

(X~- a D ngligt Allehanda elen H .septe111h( 
\)~0.) 
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Japan. 

J apan h ar uneuer året 193•9 SJ. ö,oatt l' o" l J. ·aurle f ' ~ arl_,·g: 

2± januari, Hat&tukazo, jagare 

23 februari, Xatsusio, jagare 

2l mars, Yukikaze, j ag are 

19 april, Haya iko, j ag are 

1 juni, Shokaku, hangarlarb·o· 

17 juni, Katori hano·adart,-o: 
0 

' b <.1 b 

Hl juni, Ts ok:1ze, jagare 

25 .september, Ka.::.hin~a, hangarfart_,·g 

19 oktober, Amat.sukaz, jagare 

30 oktober, .Sumida, kanonbåt 

:W E•ovember, Tokotsukaze, j ag are 

30 n.ovembe r, ::.Ji.s,o:hin. kryssare? 

1~ ;lecember, Shimooho, &la e;.skopp~ 
:.?1 ]anuHri, Zukaku, h::rngarkry.slSare 

{jiarinebla cl. ap ril 1j)-10.) 

Den 11 april .<:Jjö.satte.;; högtidligen hå krig.sfarb·g H 1 .. -
Sal!ebo och U .. l· . 0 , 1 

J , ao llJO 1 
1a ,aze 1 "'a (:l, meddelar nyhetsbyrån Domei. 

.(The Japan Advertiser, a.p ril 19±0.) 

Flottstationen i :Malzuru tillkännagav .cJen 11 a1nil att 1 . . 
ren Arashi .. . . nylSsa-

sa .. tt - d' ' som :u under byggnad på varvet i iliai zuru .skall '" J· 0 .. _ 

a ' en 99 'l K · ~ 
På fl o -~- - ap n. . on terami r al Go ro Har a, högste ·be-fälhavare 

tt.stahonen Mmzuru kon1mer att vara närv aran•cle . 

(The J apan W eekley Chronicle, april 19.Jl0.) 
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Turkiet. 

Dent turkiska ödogsElottan hade den 1 juH 19-10 följan de sa 
<l)j. 

mans~ittning: 

~ 

Fartygstyp Antal Sammanlagt Antal 
Under b,1 ggnad· 

tonnage samm aulagt · 
tonnage 

..... 
Slagskepp ... -- --·······----···--· l 23,100 
Kryssare ···- ·· ·········· ········ 2 7,200 
Jagare ··························· 4 4,912 4 5,400 
Torpedkanonbåtar ·-- ....... 2 1,680 
Undervattensbåtar ............ 8 6,092 s 4,8()0 
Minläggare ................ .... 2 960 4 2,000 
Minsvepare ············· ·--· ··1 3 1,239 
Motortorpedbåtar ....... .. .. 3 90 
Oljetankfartyg .... ........ __ . --· l 1,260 
Transportfartyg ······· ······ l 2,480 
Ubåtsdepåfartyg ...... ········ l 2,412 

28 l 51,425 l 16 l 12.::.!00 

C\Iarine-Runclschau, juli 1\'1 0.) 
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Kittel-Scbreibm:-Ziegelmayer: Solda tencr-
näluung und Gcmeinschaft.sverp[legung. 333 s. 
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Föreliggar.de arbete lämnar ea ing:'\.ende analys av Tyl'ldanrl.s 
möjligheter a t t s o m s j älvför;;örj ancl•e. n a tio n Ol'cln a sin ruäring-still
för.sel i överen.sstäJJJElelse med eLen moderna näringslärans riktiinjer 
och krav. Tyngdpunkten i frmnställning-en är förl.agd till redogörcl
.sen för härens förplägnad . och efter genomliä-sningen av boken får man 
ovillkorligen ett .starkt intryck av, att elen tyska militärledningen på 
all t sätt och med an1·ändanclci av alia npptänklig;a medel sökt efte r
komma följ ande av Fredrik den store till s ina generaler utfär,da•de 
instruktion : 

»Wenn man eine Arrneo baun will, 
mu:<o.s man mit de;· B auche anfan~en, 
denn dieser is t das I•'undament clavon.» 

Boke:-~ är i hög grC!d a.ktuell även för o.s,,; svenskar, som åtmin
stol'e för närvaran de är o ur s tånd att importera flera viktiga liv.s
JUedel och andra nöclv~in diJ:;·het.sartiklar. Det kan kanske därför aJ'· 
se.s vara motiver::.t att lälllna P'l näm11are Perlogöre],~e för de utvägar, 
<'()m T,Jn.skland .slagit in på fö r att i en likartad situation klara sitt 
r~varufram.stälJning i. o. f. åst-adkommandet av en tillErecls.ställande 
hvsrnecl l t·· ·· · · e. or.sonnmg. 

1. Schreiher inl>eclcr m ell ett a v .snitt beti ilat >>Die wis.sen.sehaft
~ehen Grund l agem, or h i en följ ande avdelning beskrivor Kittel, 
P~ru ,tru ppernas förpkig·:1ad ge.o:talta r sig i praxis .. Denna. uppdelning 
u h enne forfatt:ctre gor omcllerbd. att uppr-epmngar 1cke kunnat 
tndvikas, vilket zör b~ken onödigt omfång-srik och i vi~s mån något 
too-j-- t - l f] "' as . Det är a tt hoppas. att om boke11 uppl ever en n~· upp aga, 
e~ a 

UpprepningC~r eliminera!'. 
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. 11 vår egen a·rme och Ho-tta. I dis.klliSSio·nen om möjhgh.et erna att 

lll~~tta C-vitaminet med .syntetis kt frams tället a.s:ko-rbin.syra, referera.s 

er~ betkan va undersökningarna från Köpe:whrumn a v Luud, Trier, Ottsen 

d<lh Elmby, vilka söka leda i bevis, a t t eLen sy nteti.stka ask-o11binsy r an 

ocke är identisk med U-vitaminet utan enelas t utgör· ett för.sta.clium 
1

~11 detsamma Som kliniskt .stöct för denna uppfa.ttnin,g peJ;:a.s på tJ . 
·beten av Elmby ocl1 Warburg. 

aJ Förf. mena, att elen nnvarantcle tyska sold!atl~Josten är sufficient 

. vitamiruhän.seende. l\ILed a vseende på 0-vit ai!Ilinhal•ten äro dock en 

~el ruärings•hygieniker av annan mening, enär del!- ge noa111srnittliga 0-

vitan:ninmängd:en utgör 30~4-D mg. 0-vitaminbehovet täckes fram~ 

för aHt av utspi.s<acl potatis, 1kå l, spenat, .sallat, citroner och apelsiner. 

Per ve0ka er•h ålla .soJdatema även 1.50-5>lPO g marmelad< eller frukt, 

mos. För en ökac~ utspisning av U-vitaminrika nypon oc11 tomater 

propa~eras. Den tyska arun en använider riJkligt med torkact potati.s. 

Det kan därför i detta sammanhang vara av vikt att påpeka., att en

ligt undersökningar, utfördia av Schreiber, kan på oriktig-t sätt tor~ 

ka.d potatis bliva prruktisJ,t taget vi tUJminfri. E.tt s torartat al'lbete 

har på ini ti at iv av armeledningen nedlagts på at t utexperimentera 

bä;;ta sättet för to1•kuing av grön~Sak\~r och fl•wk t med bibehål1lanrde i 

största möjliga mån av · d •e r a,~ vitam inhalt. 

A~vitaminhalten i ko.st en s äkenstJäl1es .gen<>m ut.sp:hsning av limlÖr, 

mjöbk, ost, si ll , Iever, lllOl'ötter ·Och grönsaker. J•ämföra vi mällig,den 

utspisad mjöl k, ost .o oh 19lll·Ör i den tyska soJ,da tkosrten m e er vår egen, 

finna vi, att cle.s.sa produi.;:ter förek-omma i betyidligt mi ndre kvan

titeter i elen t "ska kost.staten·. Per vecka utiSpisas sålunda i genom

snitt enelast 5·00 g mjöLk, 132 g ost och 150 g smör. Fisit syn:es lik

S()lll i SVJeri-ge icke vara n.åg.on popul'är sol<datkost. E,ncJ•as.t ett midr 

dags- och ett ·k vällsmål i veckan utgöres av fisk, 

Käl1om a för 1-l-vitami.n utgöra B. k. kom!IlliS~;bröciJ (350 g inne~ 
håUer 3()0 I. E. B1 }, kål, mo·rötter·, kött och lever. Man ivra_r mycket 

for en i:lka-d anv.ä11dning a.v •den i Tysldand så lätt till g1änghga bryg, 

gerijästen. l torm av jäs t ext r akt kan denna tillsättas gröns akasoppor 

OCh såser, som häri,genom få en ang-enäm köttsmak Utrörd i :6ett 

liin1par sig extrakt-et som ersä ttuing för smöret på ISJl1Örgås arna 

](Qlll1niiSISbrödet innehålle·r 82 Ofo rågmjöL I koornet äro vitamill'erna 

(A, B1, B2 -och E.) J,o,k aliserade tilrl randsidktet. Vid! malning och 

efte rföl jande .siktning avltägsna.s m er ·eller mindre av dessa v:är·de

~UUa beståruclsdelar varför man mycket cliskuterat möjlig1heten a.v att 

~ka ett bröd av lOO Ofo os ikt a t rågmjöl. Från fl era håll uppgiv-e~; 
Il! t dock, att ett så<clant bröd föredrages mindre väJ, och Schreiber 

l i!~llar, ~tt. -detta i -d:e f lest a fall beror på,_ att kJiJbestå_n :d.sr~·e1a~na ej 

rackhgt fin fördela ts vid malningen. Man k an viinJa s rg v1 d ett 
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sådant bröd, men vänjnin-g.:;procCJCl\uren tag·er mer eller llllndte 1;1 
t),d i anspråk. På grund av att mjöLet innehålLer fettäJmneu, ~~g 
muder föl'varincr härskna måste det bakas av nymalet m jöl. Bro·d~ 

"' ' .. et skall dessutom snahbt .kunna genombrukas utan ~tt ov·erhetta.s, Och 
detta sker lättast, om degen kavla.s ut ooh bakas 1 f·orm av ll atbröd. 
Att under fältförhållanden framställa ett gott WO "lo rå,~b ri.JLl tor~ 
vara förenat med stora tekni.ska srvårigheter, varför förf., itveu 0; 

ett säJdant brö.d: skuhl!e kunna erbjuda avse'Värcla fördelar ur lliäriug 
fysiologisk synpunkt, tillsvidare avstå från att propagera fö r d~ 
införande i armen. 

Knäckebrödet, en form av flatbröd, som sedan unmiuues tider 
framställts i Sverige, tilltalar förf. på det allra högsta, dels emedan 
det karu framstälhus av ~00 °/o osiktat rågmjöl, dels emedan de t på 
grund av sin ringa vattenhalt, &om uppgå r till 5-7 °/o i motsats till 
13 "/o i rågmjölet, är hållbart, lätt -och chi.dör utmärkt \til tåler 
längre tram;p.ort. 

Secllan 1·938 utspisas detta bröd i vissa cliel•ar av armeu ueh fl<Jt. 
tan. Den svenska framställningen av knäckebröclet kri tic;l'ra.o, eane
clan bröd,et bakas av ett mjöl, SO•IIl varit lagrat k!Ol·t are clh' r l!;ingre 
tid. Den fabrik, som har leveran.serna till t·yska amn6u, balka r sitt 
bröd av 100 '0 /o rågmjöl, som malts bakningselagem 

Kaloribehovet. 
Voit sl:lälllde kravet på, att kaLa ri tillJförseln till en arbetande 

man ej borde ullders;kri-cla c :a 30()0 Kn.l. pe r dag. Detta krav har 1 

st.o-rt sett tillg-odosetts vid upp,görandet av officiella kost.,;tater, men 
efter värld1,;kriget har röster höjts, som velat göra gäll autlc, att eu 
sådan kalo·r~tillförsel innebär en viss lyx!Gonsumti.on. Schreiber pol_e 
miserar mot ett sådant betrcvktelsasätt i diet han stöd'j·er s ig på to! 

jande fakta. . .. . .. . , ·li eu 
I början av väddsknget erholl dieu tyska f.altsolcl atcn tlag _g 

3~00 Kal. i(därav 117 g äggvi~a), frentsO.ldaten 35;~0 1\:,L,· (:2-~3b~ 
samt soldater, vilka hade specl,ellt anstrangallCle tJanstgon Jl'L~ för 
Kal. (141 g). På grunct av Tysklanels för3örjningssvåri~hete!' fr~eB58 
allt med av3eenid'e p å högvät•dig .äggvita och f.ett nnm'>kMles c te" 

. "ff .. ,,_ f ll . . unelers • ranooner väse11thgt och va<:l betra : ar c1v1 .u e o · mlllgen . un· 
kaloritillför"'eln högst av, elVärt 3000 Kal . Detta resulterade 1

. en till 
· · · · "lt l • I)O !'t~on-·dernänmg, som 1 vJBSa fall lllm~bar en ren sva . p10 ·e.'l~" 

d · ·1 b ' ·ena P1 
k·ostminskningen avtog soJ.cl!atens och en c1v1 ,e ar eoal . JW 
tiansförmåga och psykis1ka ehäl som fysiska motståntbl· r~ ft. f{~r l 
mr·e fronten bröt sa;rn.rrnarr, och Tysklands tvingade.;; på kn:c. ·ee0Je 
Sverig-e ha·de vi ju efter kriget tillfällle att på krigsbar n<·llh uls 
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::d!Jn1änn:ot när i ngsf.illstånll överLyga os:, om hungerblocka-dens 
o~hkto.nsvärcla verkningar. För T~'sk ! ancls mots tåndare funnas däre-
fru .. · " • ·· "'] t h J .. f" 1 J ak t inga nanng.:svan, 1e er, oc C1ar or .cuntc,e ententm terna.s por .. 
1 ~ 0 "' t" <er un·der krig.et oa.vbNltet ökalS. Sålunda steg Englands från tion.>> •" " . 

11
aJt 3172 til>l 418'7 Kal., Fr:mkri·kt>s från Bi:Z&l till. 3800 och U. s, 

n<J l'I 8 t'll · l· · J .. • . från 376 .l HhC rmmc re an 5•003 K n L. Dessa Slff])or bevisa 
\ .S . l J ] ~] ]u nK:kt att den .stnc anc'e so daten har ,behov av en ka.loritillfi:irsel, 
' väsentligt övcnsti,g'er freclsportionsstatcms. <0111 . . 

' För närvarande u ts,pisas elen tyske ,o;olcllatcn uneler &in rekrvt:-
utbildning med 38·001 Kal. Vid en nylig.en förctagpn l~o.stuDJr1emÖl:.
nin,g hos icke minch-c än 2{\ föl'lband från oli.lm delar av Tysklan-o 
fra.mgick ået, att elen i koststaten före.slagna mär . .gclen i flmtalet 
fall överskridits, så att i stället för 3SOO i medeltal 4140 Kal. utspisats. 

Undersökninger ha emellertid utvisat. att om M{){',._40{)0 Kal. 
"i"es per man och dag, fl.ertalet ~v lWtn.skapct håller eller 'ökar sin 
~ilet n!ig-ot. Uneler rekrytticlen .och för fältsol·claten bör d:ärför en 
sådan kaloritillförsel var:ot fullt tillräcldig. i\ven i nödiider måste 
frontsoldatens kost innehåll a minst 3400 Kal. Trupper i vila, ell:er 
sådana. som s:tr,ti·one rRs i hem l'andet kunna i V'ät"cqta fall kl ara s·ig 
med 3000 KaJ.. 

För jämförelsrs skull meclrlelar j~g siffr-or!la för ka.loritillför.seln 
inom den svenska föns'Varsma.kt.e•n. Amnrnc huppförbanC: utspisas 
meJ! 36715-- 3900 Kal., inom flottan erhåHt>r ,gjöko-mmeniJ.erat n1an.skan 
1700 Kal. .(i h anddsrfl1ottan 4500), lancllkommenclPrat 37!57 med undan· 
f~ !! för sjömän tillhömnde ,s jömserven . Drossn .><enarr. ,,om utföra ar
bete &v gr-ova!•bet,•st:vp, erhåll a .,.amma kr.lo-ri!;ntal som d-e ,,jökom
mendemde. Vi.d speciellt anl9t rän gand>e stdclsövningnr uMelu:s extra
portioner. 

Äggvita . 

.. I nö.clHcler kan ft>tt <>r.<>;i t.: a o n v kol h vd ra trikH fö,Ioä,mnen men 
:gg; ita måste ovillkot+i g·cn till f ö r~,s i t.ili r[ickl iga mängder, eo~ or
h~llhS:rn ens psyki.sk a or.h f,v.siska funktione r .S1kola Uj)JH'[itf.hållas. Virt 
oe~gerblo ?kaden Hl16- 1!)1'7 .sjönk äggvitetillförseln ll 'E'-cl till 3()........!50 .f! 

nad di~n .h llför.da äQ'gvitan var ej alltid högvät,clig. d, v. s. elen s a:k
k;ne 1 VJ~s ut.sträckning sådana nminosyr·or. som organi,<;men ej själv 
'l';~k~.Y ntetisera. Den engels ke f,vsioJ.o~on Starling an åg också, att. 
11tt 1 

ands s:otmmen}Jrott :1918 till icke oväsentlig del berodde på elen 
a ad e äggvitesvälten. 

ett -~J.~tsechn V.oit angav en d2"glig tiHför.st>l' :otv 1:18 g- ägg-vita som 
lllax~Inrmum har frågan om det f,vsiologi s;ka äg1gviteminimum resp. 

tuurn varit förell'nål för ett otal undersökningar. Frågan är 
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emellertid• myckel komplieerE-d', ty hän.syn måste tagas till otn ägg 

vitan är högvärdig, res twbelibar o. s . v. Något egentligt äggvit _ 

m ini,m u m kan man i veten.01kaphg mening . d~rför ~gc~tl ig-cn ic:e 

tala ,0111 . I pr::>.kti.ken räknar mrw n1ed att m1mmu1.11 ~r 3? g äggvita 

per dag. Något äggvitem::tximum synes dä~P.mo: eJ fo refn:nas. Ste. 

fan&'.on , som uNler !) å r Jevåe 1på enbart h Stkkott uneler sm vistellSe 

hos e<olkimåerna, k uncb sål•unda icke ,lmnstatera nå.gra skatlliga bi. 

ve&:ningar därav. 
I allmänhet har man godtagit Schermam; förslag, att tiggvita 

bör tillföras med j_ g per ,];;:g Juoppsvikt under föruffiättnirw, at t, ä!Pg. 

vitan är högvärdig. DC' n t:vska saklatkosten innehåller j 2{} g äggvita , 

därav 40-43 °/o av animalilskt ursprung. 

Den animal1a &(\gvitan am<;es vara högvärdig m ot.sai s t ill' elen 

verretabil~ska äggvitan. Un.clantag -från denn.a regel utgör RO.iabönans 

1~g~ita . s. k. »VoN.soja,», el. v. s . sojahön,ans innehåll efter skalning, 

\)estJå r förutoan av B-vitrumin av 

38-42 °/0 äg'gvita 
18- 2&: 0f0 fett {härav 2,7- 3,1 °/o lecitin) 

.25- 35 °/0 ko l h.)~dlrat 

U\- 2,5 °/0 rnineral.s.alter (rik ligt fosfor) 

j - fi "10 vatten 

Ty.skland h ar viflstr,äckta. sojao<Cllingar, framför al1lt. i ~i na ösl· 

ti o- a p~·ovinser och cl'enna ocUing u!11(:Lerstödjes på allt ~ä~t fö:· att 
b ' • . . • • s r fmna6 

häricrenorn rröra landet ober,oen·fle av rmpor t. A\en l v~nge 

"' . ,., · · ·11 .. d "tter men 
Jör.sölo~.ocllh~gar. I Osi , a,~i ,en använ·cles soJa .:-l. en rn ,~ng ~·~., k~1änka 

cle pas&a icke .elen euwpei:<lka ."'ma:ken, varfnr mån har får ms .. 

·~ t 1' [] nt" an,,-a·ndo O'•OJ."lTI].Öl1et SOm till>~at\S för •att clryga ut kott· 
S lg , . u ' · ' ' ~ -- • • • {Il s]rer 

1'", 1'01' såsom lWl'V och dylikt. Köttföl1brukmngen l TyAklan no 
,, . b" t .. ·a 1()l-J-" 

ti l l 510 "/o i form av korv. Tillsat~Sen till lvött , o,r u gora e ., · l'gt 

"lo, gäller ,c]:et ersättning för mjöl U:'åste tiJilsatsen varo betyd 
1 

mincke. Aven fett kan en ä~~a<> av so~.a. . ... · ,, in ~ig!!-
:Man ,har även i allt; storre utstrackmng b01 .1 at blan '"1• .. , 

0 

d l f" · tt å 1 tt· q 1tt. taPP 
vita i .äggvitefattiga Jci.Vls.medel.qpw u eter or a p r c e· ,\ ' Mg-

. f Il f.. ·· · · F ·amfö · a lit rJ.en 
till »elie Eiweisslilcke 1 o ,, orsorJnmgen. 1 , 1 ' 

1 
IIin~ 

'll .. l . iillb ano 
värdiga mjöl,käggvitan kanuner tl anwm1cmng som . aJka· 

till kakao, ,oJi'ka slags pud'clingpulver, färc1igbel~e1dida sk orpor , Jll 

DOni O . S . V. 

l~ett. 
.. bärare 

I soldatkosten är fett av bety,dehse, dels emedan fett ar -t ,nunf 

f l ]t . f " 1 kva r" 11 

av fettlösliga vitamilller, dels emedan ett 1a. ,l g O{ a · kiip,sla 
. b t • l "ftnads 

länge i magsäoken, vadör den g1v,er mera es ,aenc.e ma 
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iill t. ex. sockerhal•tig föda. I allmänhet angive, inom näringsfy.sio

]ogien 50-7'0 g fett .såsom lämp~ig clag'StilLför.sel, men i praxis över· 

,kride.s detta tal. .Sa lu nc],a uppg1ok fettförbruknin.gen hos elen t yska 

clvilbefo lknin,gen före nuvarancl'e krig till c: a 160 g per dag. De" 

11,s]ca sold atkosten inn e höll: 00-WO g per dag, men .siffrorna över

~redros vid de fles ta trupp a vtdelnin,gar. Tidigare utgjordes smörtil l

delningen tiH trupperna :288 g per v.ecka, men elen har n'l! sänkts 

till 1-5C g (smör 3 ggr i veckan). Undler förra kriget, då svår fett

brist rådde iTy~ld~. ncl, e rhöll civilrhe<fol,kningen under l0l6--j9j7 en· 

cla.st •10-t3 g fett per dag, uneler , ]et att srokhternas till·cle lnin.g låg 

o.rnkrin.g 60 g. 

Un d<er nuvarande förhåHan,tJen ä r tilldelningen av fe tt i Tysk

Jan·d kn app, OCih ens.ättningspreparat ha mårst til,lgripas. Man förstår 

därför förf. ivriga önskan att ett framstätlningssätt aw syntetiskt 

fett snaras t måtte upp,finnas. 

Kolhydrat. 

Någo,n t"\Om hels t ,s,ocker•bri.s t fö r·ekorn111er icrke i Tys kbnrl. Tväri,

om finnes ·ett övc t'f löd d<ärav, och föd. anse cl·ef var·a tw s tort n.ä r in,g,;;

politisk t vä t•dc, om armE-ns &ocke rkonsumtion öka,d,oo. Denna uppg,år 

IIU t ill c :a 600 g och ti!Höre,s, föruborn i f.or,m av rent socker även i 

fonn av ko,rnm isl3bröcl 1(7.5'0 g mot stwchsrb cfolkningen~' ~00' g), och potati.~ 

(1000 g).. Siit ma rrnclacl och f ruktmos ha r so,ln t.i,!ligare framh ållits 

i stor utsträckning fått ers•ätta .smöret på smörgåsarna. 

Konserv kost. 

Som ooran frrumhållits har at·moledningen på allt sätt .stim1ttlerat 
f b ··k . a nr_ at wn'en av all a sl ag.s koncse~ve1;, som kan tänkas vara av bety-

del&e för truppernas fÖl'plägna.cli, speciellt uneler ,krig. Liksom i 

s~enska Hottan ex. ubåtsbes ättningarna till tsitt förf,og an.d·e har fär

diglagad mat, som enelas t behöver uppvärmas före förtärilllg;en har 

t~skarn a ett flertal >> ti.sch.fertige Ein-Mann-Portion eH». För ut.sp is

lling av pansarbils- och faLlls·kär:rn.strupper, flygare' m. fl. finne.s 

?ekså ett slags högkoncentrerad föda. Som fö.rebiJ,cl har man ha.ft 

~TLdianern a.s »Pemmilkan >>, s om består av toDkat vildkött och bär: 

Y<lk.~rn a.s koncentrerade kos t - Lan:clljäg.er - utgör en bla111dning 

av rokt kött och fläsk, eoja, torka.d: frukt mjölk tomatJ)Ure jäst-
extr k ' ' . ' 

a t, grö111 paprika, Jing;on och Jecit. 

k Ducter ansträngande m ar.scher gives som uppfriskalllcl:e och stär-
ande , 1 · 1 ( 

10 ... 
1 

.. mecue . vmsyrat ,soe,.;:er· en b irandning av ft·ukt~cll t'11vsoeker, 

Jo ,ka"'gv·t "'lk l f · · 
"' 1 a, mJo pu ver, e tt, v1tammer och vin.syra). För att 
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ensiilta kok.sa hLtörlust onsakad a v s tark svettning och dessutom . 

dricks vattnet en augenrum sma;k t iii.!'lättes •5 g till en halv liter v ~~v~ 

av e tt cih'onpulver inneh ållamcle koksalt. a ten 

Dessa senare kon>binationter synas mig vara synner l iu·c11 1, :; 1 '' (l. l'( ' 

fulla och böra säik erligen med fördel kunna komma till an 1·'in•ln · e. 

innn1 v~tr egen arn1C·. 

( ' ln,g 

Två trerljcclelar av hokcn.s utrym me upptages . av Zif'g't'hnayel' · 

hamställning av »Verp:fl eg ung-s- und IGi chenteckni b. 1T:ir lä.mn· ~ 

noggrann a uppgifter, hur ullspisningen skall ordnas unel er .~å väl kr;
1~ 

.,;om frecl. En r ildwlliq n;ilngd tabeller och bil der lmckr!iittn läs~ 

n inge n .. 
Bo·ken måste anses vara en synnerligen värdefull i il l gfmg för 

nä rin g.S<hygeHi,ker och för civila och militära myn cl ighPtPr, .som har 

hand om utsphsning i större skala. Det är att lwpp as, att Ilr ra av 

dc vä!'cJ.efulla upp.sla;gen kunna ·omsätta,s <Je- h tillämpas även ho.:; c~o. 

Bertil S<'herstcn, I.mul. 




