1941.
104:e årgången.

Häfte N:r 9
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Årsberättelse i reglementen och förvaltning.
Avgi ven av ledamoten i KöMB, kommendörkapten av 2 gr. vid
marinintendenturkår en Jlf. R esen .

.Ar 1940, vilken tid denna berättelse skall omfatta, har det
svenska försvaret oavbrutet intagit den förstärkta försvarsbe. redskap, som aubdalides i september 1939. Under ett dylikt
skede måste myndigheternas huvudsakliga intresse knytas till
de olika stridsmedlens stärkande och försvarets effektiv-isering
och de r eglements- och förvallningsföreskri fler, som under en
dylik period se dagens ljus, äro i huvudsak hänförliga till de
<;p eciella förh ållanden, som blivit en följd av den politiska utvecklingen, de oli ka beredsl<apsåtgärder na och den fÖllisvårade
livsföringen. Det är också karak teristisk t, aU under året så
gott som inga ändringar till RM kom mit ut, om m an bortser
från de direkta ersältnigsbestämme1ser, som m er eller m indre
automatiskt trätt i kraft under den förstärkta försvarsberedskapen. Det provisoriska RM har under året sålunda i sina
väsentliga delar allljämt tillämp ats och kommer av allt att
döma alt förbliva det egentliga räUesn6ret för den marina organisationen och förvaltningen, intilldess de förest ående, säkerli gen mycket genomgripande förändringarna i dessa stycken
kunna genomföras .
.Med kon statemndet av dessa fö1rhållan den följ er, artt födattarens arbe tsmaLeriel och möj ligbeler bliva begränsade till de
områden, som ovan skisserats. Men även inom dessa sätter
Tidskrift i Sjöväsendet.

35
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hemligs tämp eln stopp för återgivandet av ell flertal föll:eskri f_
ter, varför denna berättelse måste ins.kränkas t<ill vad som Htr
offentlig t publiceras. Materialet h ärför återfinnes i mych~t
stor uts träckning i publikationen » Sven~k Föda ttningssalllling,, ur vilken här nedan återgivas sådana valda stycken, S!\ lll
kunna göra anspråk på intresse i dell a sammanhang. In (n n
parentes förekommande nummer hänföra sig till författni ngs samlin gen s nummergfmg och i l ex len på enstal(a ställen förefintliga förkortningar till vissa avlöningsreglementen .

Avlöning.

Kungörelse har utfärdats m ed särskilda Leslämmelser ang.
tillämpning av KAR (nr 51), innehållande föreskrift om al L
luiO'savlönin
O'sregle:mentet skall tillämpas, förutom vid mobilio
D
serade delar av krigsmakten, jämväl vi·d säaana icke mohiliserade delar, som enligt gällande bestämmelser v·i d förstärkt
försvarsberedskap organiserats såsom neutralitetsval,-t, ävensom
beträffande personal, .som inkallals till tj änstgöring i anledning
av förstärkt fö,rs\Carsberedskap. Undantag skall gälla beträffande den, som i fredstid uppehåller för pensionemd o eller
uo avsedd .arvodesbefattning och som vid icke m?hiliserad del
.av krigsmakten fullgör huvudsakli gen sa:mma t}änstgöri ng
som, därest förstärkt försvarsberedskap icke varit anbefalld,
skulle hava ålegat honom i samma befattning. Författningen
innehåller i övrigt vissa särskilda bestämmdser av innehåll,
att uppskov med uppflyttning i högre lönekLass eller tillträde
till löneförhöjning ic.ke skall äga rum , att de värnplik tigas terminslön från och med den lönetermin, som tager sin börj an
efter fyra l•ioandm tj änstgöringsdagen efter inryckningsdagen,
sl(all utgå efter den högre •t ariffen e1ler vid sjökommendering
eller tjänst.göring i sjöreserv icke sättas lägre än ~ad som_ skall
utgå enlig t samma tariff, alt terminslönen i vissa f~an sl<all
utgå för dag med en tiondedel av beloppet för lön.etermin, all
till ä uv
O' O' till SJ. ötill ä <:'!b
dO' för visst manskap vid marinen i k rigsavlöningshänseende icke s,k all anses som sjötillägg, a tt krigsu trustnin gsbidrag fö.r personal, tj änsL§l_öl·ande v.i d icl<e mohil~s e-

-515-

rade delar av krigsmaklen icke m å uppbäras förrån efler samman lagt två m ånaders tjänstgöring efter den 2 sept. 1939 och
att fr ån bidrage l skulle avräknas, vad bes tällningshavaren upphurit i ekiperingsbidrag under lö.pande budge tår sam t att ek·iperingsbidrag icke finge uppbäras av den, somåtnj öle avlöning
enligt kri gsavlöningsreglem.entet. Dessutom inneh åller kungörelsen föreskrifter för fi1ia r esor och ersä llning fö.r inkvarterings- och förplägnadskostnader under resa.
Kungl. Maj: t h ar furmil goll förordna (nr 52), all tillämpnin gsföreskrifterna till KAR (nr 655/1939) skall komplet teras
med en femte paragraf av innehåll, all rekrytuLbildning skall
anses fullgjord d ler en sammanlagd tj äns tgör ingsl id av 100
dagar.
Kungl. För ordilling ::m g. ändrad lydelse av Yissa §§ i KAR
har utfärdats (nr 641) avseende krigslönens uppdelning, familjebidraget, m ånadslönens storlek för underbefäl i reserv, .-;;om
avgå tt från beställning på akti v s lat, reservkadetter vid flottan,
inräknande i m{madslöncn av kallortstillägg, h yres- och ortstillägg eller ersältning fö r inkvartering. terminslönens beräkning vid sjö tj änstgöring ell er tj änstgörin g i sjoreserv sam.t vad
pm·sonal på övergångsslut m . fL sl<Jall å tnjuta i månadslön.
Nytt m::msl<apsavlöal.'ingsreglemen te har trätt i kraft (nr
652). Reglementet är kon s truerat efter samma pr inciper, som
tillämpats inom andra områden s. v stat~förvallnin.gen. U n der
dets::nmmt h änfö-rlig personal åtnjuter avlöning,' som utgöres
av lön, naturaförmåner eller l\Jontant el'Sättning därför, vissa
lönetillägg och särskilda ersä ttningar samt röd i g t tillägg. L önen utgår enligt tvenne löneplaner, Ma och Mb, den sistnäm nda
för h bm och flk och den förslnänmda för övrigt manslzap. Lönerna följ a vissa lönegrader och lön eklasser och äro dyrorts-grupperade_ Reglerna för uppfl yttning i högre lönckla·ss aro
i stort sett desamma som gäUa för uppflJiltlning enligt MoR
Naturaförmånerna utgöras :w inkvartering, be-klädnad och -för plägnad och å tnjutas av beställningshavare hllhörand.e löne-plan Ma. Gift sådan, som km räkna en anställning av mins t
fyra år, m. fl. äger a lt i stället för inkvar tering uppbära hyres-
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och orlslilägg enligt i reglemen tet inlagcn tab el l. Beställni ngs.
havare tillhörande löneplan l\Ib erhåller ekiperingshjälp , id
tillträ d?Jldc av b~s lällning en med 300 kronor och årli gl ekipc-rin gsbidmg med 120 kronor. Lönetilläggen och särskilda eTsättningar utgöras av anslällningspennin g och avskedsprem1c,
kallortstillägg, sjötillägg och flygtill ägg m. m. Rörli gt tillägg
å lön samt hyres- och ortslilbgg utg::i r efter samma grunder,
som äro ~:mgivna i MoR, med iakttagande av, såvitt angår bcs lällningshavare tillhörD.nde löneplan Ma, all rörligt tillägg a
lönen beräknas allenast å del belopp för m ånad, varmed densamma översliger 25 kronor. Be~Lällningshavarna äro slu11i-gen tillförsäkrade sjukvård och begravningshjälp enl igt bes tämmelser, som i stort ansluLa sig till reglerma härför i Moi-t
Tillämpningsbestäm melser till manskapsavlönings reglementet hava utfärda ls i särskild kun görelse (nr 653), ur vilka
såsom nyheter bl. a. inhämtas, alt mässpengar utgår till beställningshavare tillhörande löneplan Mb, oberoende av om mässning äger rum i uo-mäss, saml .att de särskilda löneliHäggen
för riktare, plutonbefälhavare vid luflvämsartilleri och aY stånd~observalörer införts i bcslänm1elsema.
I särsl1. ilda kungörelser (nris 654, 655 och 656) hava för cskrifter utfärdals ang. manskapets övergång tm . del nya aY·löningsreglementet , ang. fördelningen av förläggningsorter i riket å de i reglementet upptagna ortsgrupperna samt ang. ersättning för flyttningskostnad enligt reglementet.
Det nya mansl\!apsavlöning sreglementet harr medfört vissa
ändringar i MoR, vilka utfärdats i särSikild kungörelse (nr 657),
till vilken även fogats vissa ändringar till den till reglementet
hörande tjii.nsteförtccJmingen.
Förordning har ulLfärdals om v-issa ändringar i förordningen ang. befäl i flottans reserv (nr 686), jnnehållande föreskrifter ang. villkoren fö~· furir att vinna inträde i flottans reserv, löne- och pens1ionsfönnåner m. m.
Den till higsavlöningsregle mentet fogade tjänsteförteckningen har erhållit vissa ändringar genom kungörelse (nr 688),
varjämte t<illämpningsbestän tmelsema för samma reglemente
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erhållit elt tillägg av innehåll, all beställningshavare a overgångsstat, som innehar högr e tjäns tegrad (tjänsteklass) än som
motsvarar hans beställning, skall erhålla månadslön enligt
lägsta löneklassen i den lönegrad, som svarar mot den högre
tjänstegraden (tjänsteklassen) (nr 689).
Tvenne kungörelser hava ulfärdals (nris 705 och 706) om
inskränkt tillämpning av kungörelsen ang. dyrlidstillägg ~tt
fast anställt 1nanskap vid armen och marinen m. fl. resp. ang.
barmtillägg å t fast man skap v~id försvarsv äsende L Ändrad lydelse av föreskrifterna ang. lerminslön, innebärande inskränkningar i förm ånen för värnplikti ga, som h ysa samvetsbetänklig-heter mot värnpliklsljänslgör ing, or.h för vi:irnplil,liga lillhorande årkslass 1939 ellm- yngre årsklass (årsgrupp 1940 eller
yngre årsgrupp) har faslslällls genom särskild kungörelse (nr
813).
Kungörelse har ulfäQ·da ts ang. tillägg till kungörelsen med
tillämpningsföreskr iHer tilJ krigsa vlöningsreglemente t av inne-håll, att viss personal, som erh i'l llil ny freds,f örläggn ingsort eller
bytt mantalsskrivningso rt, skall erhålla m ånadslön efter den
ortsgrupp, vm'Lill de nya or terna äro att hänföra (nr 886). Med
fredsförläggningsor t förstås den ort, vilken enligt vederbörligt
fredsavlöningsregle mente är att anfie såsom förläggnigsorL
D :o d:o om ändrad lydelse av kungörelsen med särskilda
bestämmelserna ang. til1ämpning av krigsavlön~ngsregl~mentet
(nr 985), vari hL a. ovannämnda inskränkningar i terminslönen
för värnpLiktiga, som hysa samvetsbetänldighe ter, samt för
värnpliktiga tillhömnde årsklass 1939 eller yngre årsklass, intagits. Vidare föreskrives, att förnyat krigsutrustningsbid rag
skall utgå med 125 kronor till beställningshavare, som efter den
2 september 1939 fullgjort minst 12 målladers tjänstgör1ing i sådan beställning, att han varit skyldig alt hålla s:ig med uniformsp ersedlar. Efter yrlterligare sex månaders. tj änstgö,r ing
ubgår dylikt bidrag med enahanda belopp.
I särskild kung6relse (nr 986) hava bestämm.eLser ang. ledighet fö1r personal, å ~ilken krigsavlöningsregle mentet är tilllämpligt, utfärdats (krigsledighetshestä mmelser). I denna äro
noggranna föreskrifter meddelade för fria resor m. m.
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För fogande och rekvisition, upphandling m. m.

Lag har utfärdabs (nr 168) ang. fortsatt giltighet av allmänna förfogandelagen med vissa tillägg och ändringar. F or t.
satt giltighet av allmänna förfogandeförordningen är jänw iil
fö,reskriven (nr 169'), vilket även gäller beträffande lagen me d
särskilda bestämmelser ang. gäldande av ersättning enligt fartygsuttagningslagen m . fl. lagar (nr 173) och kungörelsen m ed
förordnande jämlikt samma lag (nr 174).
Genel>alpos~styrelsen har utfärdat kungörelse ang. upprättat kontral\:t om levemns av normalpapper m. m. till vissa
staHiga myndigheter samt ämhets- och tjänstemän (nr 183)
och d:o d:o av standardpapper (nr 184). Giltighetstiden är fö r längd (nris 615, 616, 845, 846). Rätt till rekvisition jämlikt re ·
kv,i sitionslagen har genom kungörelse (nr 198) tillförsäkr at ~
vederbörande militära myndigheter.
Lag om ändrad lydelse av rekvisilionslagen, innebärande
att ersättning, som icke skall ulgå efler taxa, skall bestämmas
av den lokala värderingsnämnden, d~irest icke ersättningen bör
skattas till högre belopp än tjugotusen kronor, då frågan skall
hänskjutas till riksvärderingsnämnden, har trätt i kraft (nr
411). Ändrad lydelse rörande tillämpningen av 1agen ang. anskaffande av far tyg fötr krigsmaktens ställande på krigsfot har
genom k ungörelse fastställts (nr 554) av inneh åll, att över verkställd undersökning jä mte b esiktn ing och vardering av instäHt
fartyg sk all u pprättas in strument, som in sändes i h uvudislmift
ti ll den myndigh et, som moltager fartyget, samt i avskriHer till
fartygets ägare och ttill marinförvaltningen sa:mt att i § 17 far ··
tygsuttagningslagen omfönnäid myndighet eller undersökningsnämnd skall avgiva vissa rapporter.
Kungörelse har utfärdats ang. upphandling av skrivmaskiner för statsverl<cets behov (nr 691 ). All upphandling slmll numera verl{Jställas genom generalpos tstyrelsen med undantag för
specialmaskiner för stalens öwi'g a affärsd11ivande verk.
Sedan Kungl. Maj :t uppdragit åt medicinalstyrelsen att ut -·
färda ändra>de bestämmelser ifråga om kvalitetsfordringar111a å
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vik tigare pJ·oviantarbiklar ' nid upphandling för statens behov,
har styrelsen utfärdat föreskrifterna (nr 760) .
Kungörelse har u tfärdats ang. upphandling av pulpetalmanackor fö,r staLsverkels behov (nr 895). All upphandLing skall
ske genom generalpotslstyrelsen.
Utbyte av margarin mot sm6r vid upphandling för statens
behov sikall icke längre äga rum (nr 909).
Försär jningen.

Kungö,r else har utfärdats (nr 39) aug. regler,i ng under viss
tid av användningen av vedbränsle och träl(!ol.
D :o d:o (nr 44) ang. ändrad lydelse av kungörelsen nr
717,(1939 ang. beslag å ärter, innebämnde att innehavaren av
varan, därest han vägrar att på villkor, som bestämmes av statens livsmedelskommission, sälja varan till komm1ssionen,
skaU vana pliktig avstå densamma till kronan enligt allmänna
förfo gandelagen.
D :o d:o ang. beslag av viss koks, omfattande dels all koks,
som till verkats vid sådana kommunala och enskHda gasveek,
vilka framställa gas för avsalu, och som vid tidpunkten för beslaget finnes ,j lager vid gasverken, och dels ock kol(!S, som däretber tillverkas v,i d ny,s sn ämnda gasverk (nr 53).
n :o d:o aug. skyldighet att lämna vi ssa u ppgifter för in ventering av landets förråd av livsmedel m . m. (nr is 99, 401,
771, 936).
D :o d:o ang. reglering av h andeln med kaffe och te (nr 160).
D :o d:o ang. reglering av handeln med socker (nr 191).
D :o d:o ang. beslag å viss stenkol m. m. (nr 195).
Skyldighet för ägare av annan skogsmark än sådan, som
står under domänstyreisens förvaltning, att avverka v,ed för avsalu h ar f,a stslagits i sä•skiid lag härom (nr 199).
Kungörelse h ar utfärdat s (nr 208) ang. beslag å vissa mineraloljor. Besl aget hävt genom kungörelse nr 315.
D :o d:o (nr 247) ang. beslag å linolja.
D :o d:o (nr 255) ang. beslag å vissa smöTjmedel m. m.
stort se tt hävd (nr 839). Beslaget utvidgat å spillolja (nr 840).
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För or dn. (nr 276) an g. forts aU gi lti ghel a v förordn~nge 11
ang. reglering av införs,eln av socker.
K. K d :o (nr 278) ang. exportförhud å vissa varor.
D:o d:o (nr 302) ang. beslag å mnalen havre samt r åg och
ve tekli. Beslaget å omalen havTe har sedermera h ävts (nr 754).
D:o (nr 305) ang. r eglering av försälj ningen och förbru],_
ningen av vissa mineraloljor ävensom ang. skyldighet a tt länm:t
vissa uppgifter fö.r inventering av l::tndels förråd av samma oljor (nr 306).
D :o d:o ang. heslag å vissa feLLämnen (u 317).
D :o d :o ang. reglering av handeln med margmin och vi ssa
andra fettvaror (nr 318).
D :o d: o ang. reglering av handeln med tvål och sftpa sam t
vissa andra tvätt- och rengöringsmedel (nr 320).
D :o d:o ang. beslag å vissa hudar och skinn (m 366).
D:o d: o ang. beslag å skvo t av smidhart järn (nr 372).
Kungörelse har utfärdats ang. skyldighet aU lämna vissa
uppgifter för inventering av landets förråd av metaller m. m.
(nr 399).
D:o d:o ang. skyldighet att lämna vissa uppgifter för inventering av landets förråd av smörjmedel m. m. (nr 539).
I Brev till chefen för försvansstaben harr Kungl. Maj :t fu nnit gott förordna, att i den mån armens, marinen1s och flygvapnets förråd det tillåter v;apen och ammunition m å utlånas
eller försäljas till vissa i brevet ang•i vna myndigheter, föreningar och kårer m . fl. (nr 553).
Kungörelse har utfä,r dats ang. heslag å kakaobönor m . m .
samt reglering av kakaoförbrukninge n (nr 673).
D:o d:o ang. hävande av grällande b eslag å ärter (nr 676).
D :o d:o {:tng. beslag å sulfatharls, maj solja och r icinolja
(nr 714).
D:o d :o ang. beslag å omalen r åg och or:i:talet v,e te (nr 723).
D:o d:o ang. skyldighet att !,ä mna vissa uppgifter för inventering av landets förråd av ved och bränntorv (nr 726).
D:o d:o ang. bes1aJg å tungbensin m. m. (nr 744).
D :o d:o ang. heslag å ull och bomull m . m. (nr 752).
D :o d:o ang. beslag å m elass (nr 753).
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D :o d :o an g. försäljnin gen av kaffesurrogat med Lillsats av
I<affe (nr 7::>9). Andrada i vissa delar (nr 890).
D:o d: o an g. beslag å hampa och h ampblår (nr 779).
D: c d :o ang. regkring av handeln med slenlwl och koks
Jil . 1n. (nr 794).
D:o d:o ang. reglering av hand eln med vissa kraftfodermc-del (nr 796).
D:o d :o ang. tillfällig reglering av h andeln med mjöl och
bröd (nr 801). Upphävd genom kungörelse nr 810.
D :o d:o ang. reglering av brödsädesförbrukni ngen (nr 809) .
D:o d:o ang. uppgifter för inven tering av landels Lillgångat
av brödsäd och fod ersäd m m. (nr 837).
D :o d:o ang. r<eglering av handeln med smörjmedel (11r
841) .
D:o d:o ang. reglering av fl äsUörbrulmingen (nr 858).
D :o d:o :mg. skyldighet att lämna \~issa uppgifter rörande
inneligg::m de lager av vedbränsle och iräkol m. m. (nr 862).
D:o d:o ang. h eslag å brödsäd och fod ersäd m. m. (nr 869).
D:o d :o ang. uppgifter för svinräkning (nr 892).
D:o d:o ang. reglering av handeln med sirup (nr 899).
D :o d :o ang. beslag å ris och risgryn (nr 902).
Kun görelse har utfärdats med särskilda bestämmelser ang.
handeln med grädde (nr 903).
D :o d:o med särskilda bestämmelser ang. tillverkning av
och handel med ost (nr 904). Lanlos t får icke överlåtas (nr 944).
D:o d:o ang. beslag å viss ost m . m. (nr 905).
D :o d:o ang. reglering av handeln med ostlöpe (nr 945 ).
D:o d:o ang. handeln med lanlsmör (nr 946).
D:o d:o ang. reglering av handeln med ris och risgryn (nr
976).
D:o d:o ang. beslag å jungfruolja, pwvenoeolja , sesamolj a
och vallmoolja (nr 979).
D :o d:o ang. reglering av h andeln med fodersäd (nr 999).
D:o d:o ang. beslag å vissa förråd av &mör (nr 1025).
D:o d:o ang. beslag å vissa anima1iska fettämnen m. m.
(nr 1026).
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D :o d:o ang. beslag å rå ister och råtalg m. m. (nr l O~D ).
D :o d :o ang. reglering av handeln med matfeLt (nr 1028).
D :o d:o ang. regLering av handeln med vissa feltråvaror
m. m. (nr 1029).
D:o d:o an.g. beslag å ljus samt regleting av fä<rbruknin gen
av samnJJa vara (nr 1063).
I nslrulctioner.
Kungl. Maj :ts instruktion fö,r stalens informationssty relse
(nr 60), vi lken ålåge all handhava ledningen av den särskilda
informa tionsverksamheten vid krig och krigsfara ävensom :tv
den därvid erforderliga övervakningen av alla slags ski ldringar
för allmänheten, såsom genom tidningar, tic!Jskrifler, böck C'r,
mun llig,a föredrag, hilder, film, radio, gramn1eofonskivor o. d.
Andrad i viss::t delar (nr 920).
D:o d:o för stalens krfs,r evis,i on (nr 111), vilken har t ill
uppgift a lt revidera och kontrollera statsutgifter föranledda av
k risHtget. U n der revisionens granskning skall falla de till f6r svarsväsendet hörande myndigheternas ekrynom.iSika förvaltnin g.
D :o d:o för statens prislzontrollnämnd, vilken del Migger
att handhava den under rådande utomordentliga förhållanden
erforderliga Ö·v ervakningen av den allmänna p11isutvecldingen
i landel m. m. (nr 206).
D:o d:o fö,r statens sockernämnd, vi lken har Wl uppg,i ft att
fortlöpande utöva tillsyn över svenska sockerfabriks,a kliebolagels verksamhet i vissa avs~~enden (nr 377).
D:o d:o för statens bränslelwmmiss.ion för handhavande
av ledningen av den under rådande ulontordenl1iga förhållan den erforderliga regleringen av bränsleförsörjllJingen (nr 581 ).
Kungörelse har utfärd::tls ang. ändring i vissa delar av instruktionen för statens industrikommission (flr 582). Kommi 5sionen skall åligga att handhava ledllJingen av regleringen av
rlels råvaruförsörjningen och produktionen på del industriella
området med undanhlig för livsmedels- ooh fo.ctermedelsindustrierna, dels ocl< försörjning en med smörjmedel. Ang. ö'ver-
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flyttande av vissa göromål mellan bränslekonunissi L'nen, indu"trikommi ssionen och bensin- och oljenämnden föreskrivts 1
j~ungörelserna nr is 583 och 584. Kungl. Maj: ls instruk·Lion för
statens skeppsprovningsanstalt (nr 739).
l):o d:o för stalens trafild;ommission (nr 747) . I särskild
Jnu'lgörelse hava p:l kommissionen överflyttats de uppgifter,
som tilkomm·a statens lransporlkommi~ssion 0ch slatens sjöfartsn ämnd (nr 748.)
D :o d:o för flygtekniska försöJ<sanslallen (nr 75.')).
Kungörelse har utfärdats om överflyttande å stalens arbetsnnrknadskommission av vissa uppgifter, avseende frågor
ang. upp skov med inställelse till värnpliklsljäns tgöring vid mobilisering eller förstärkt försvarsberedskap, från rikskomtini ssionen för ekonomisk försvarsberedskap (nr 799).
Kungörelse har utfärdats ang. ändring i vissa delar av lll ·strnktionen för sl::ttens arbctsmarlmadskomn1Jission (nr 812).
D:o d:o om överflyttanae å länsstyrelserna av v:iSisa uppgifter, som tillkomma rikskommissionen för ekonomisk fö,r svarsberedskap (nr 814).
D :o d:o ang . änd1~ing i vi·ssa delar av ~nstruklionen för statens arbetsmarlmadskommission (326) (nr 887).
D:o d:o om överflyttande å statens livsmedelskomimssion
av viss2 uppgifter, avseende livsmedels- och fodennede,lsindu strierna, från statens industnikommission (nr 888).
Krig och krigs[ am.
Lag har utfärdats (nr 3) om vissa tvångsmedel vid krig och
krigsfara, innE'bårande, att Konungen, när rikJSdagcn ej är samlad och under vissa ytterligare villJ;:or, lill fö1rhindrande eller
uppd agande av brolt, som kan skada rikets försYar eller folk-·
försörjning eller dess vänsEapiiga förbindelser med främmande
lhaK"t m. m., äger att förordna ·Om lage.Il!S ikraftträdande.
Tvångsmedlen innebära, att föi·emål kun11.a tagGJs i heslag eller
sättas under förbud att säljas eller sl(Jingras, alt hus- och kroppsrannsakan kan verkställas, ~att expediering av post-, telegraf-,
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prnviigs- eller annan försändelse ],an inställas eller för dröj as
oeh försändelsens inneh~tll granskas och eensmeras sam t a ll
expediering av telefonsamtal kan inställas eller fördröjas eller
samlal avlyssnas eller oeh telefonapparat för viss tid eller t. \',
avstängas för sarntal. Ar rilzsdagen samlad, äger Konunge n
med riksdagens samtycke förordna om lagens ikraftträdande.
Detta har sket t (m 4) . Tillämpningsföreskrifter hava utfärda ls
(nr 5). Lagen har ändrals (nr 997). Kungl. Maj :t har fu nn it
gol t förordna om ändrad lydelse av § 8 i lnmgörelsen rörand<~
postbehandlin g vid krig eller lu'igs.fara (m 8). Den nya lydelsen
av andra momentet innehåller, alt de avgiftsfria n1.eddelandena
till och från krigsmak len - med svarsmärke föl'sedd för siindelse resp. militärbrev och militärbrevkort - icJze få rekom menderas eller assurenus och all eTSätlning till postverket skall
utgå efter mellan stalskontoret och generalpo·s.Lstyrelsen träffad
överenskommelse eller, om enighet ej kan uppnås, bestämmas
av Kungl. .Maj :t. l tredje momenlcl tillfö,rsäknas brev eller brevkort, som innehåller förfrågan ang. avliden, sårad eller saknad
anhörig, under vissa villkor fr.i postbefordran.
Kungörelse har utfärdats med vissa bestämmelser ang.
undanförs el av varuförråd m. m . (nr 113) i syfte att de, ti h ändelse av krig, genom fiendens åtgöranden förstöras eller elj est
gå förlorade. Undanförseln sker genom utspridning, varm ed
förstås fördelning av ett å en ort befintligt varufö,r råd å flera
förvaringsplat'Sc'r inom samma ort i avsikt att begränsa verkningarna av anfall fr:'tn luften, eller genom bortförande, vilke t
innehär fö.rflyttning av varuföuåd från e11 ort till annan m ed
mindre utsatt läge. Det åligger statens industrikomrnission och
statens livsmedelskommi s~ion att ~ samråd med öB och vi ssa
andra myndigheter m eddela föresb' ifler och planlägga undan förseln.
Lag har trätt i krafl om skyldighet att bortföra varuJörråd
(nris 645 och 646). Tillämpningsföreskrifter hava utfärdats
(nr 648).
Kungl. Maj :t har, med riksdagen, utfärdat en fö,r ordning
(nr 117) rörande förbud mot befordran av vissa perioc:Li slw
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.·fter med sta lli f5a trafikmedel m. m., innehållande föreskrift
D
.
. ..
.
.
.
om at t yid krio-o eller kngsfara eller elJest under. ulomordenllJg~,
.
v Iuig föranledda förhållanden Konungen ma, om v1d upprea adc tillfällen innehf1llet i periodisk skriiL visat sig ägnat att
framk alla fara för rik et s sL1kerhet eller skada r ikels förh:'tllande till främmande makt eller undergräva krigslydnaden eller
ock dänned åsyf tats alt förbereda samhällsordningens oms Lörtande med hjälp av främmande makt eller eljest. med våld. .
samma m edel, förordna , alt nummer eller häflen, v1lka utgiVIls
eller framdels komma att ulgi vas av skri flen, ej må befordras
med allmänna posten eller såsom express-, paket-, il- eller
.fraktgods eller p ~t därmed jänl!förligt sätt 1ned stalens järnvägar
eller annat av staten ombesörjt trafil~medel eller enskilda jän1yägar eller motorfordon i linjetrafik. Före förbudet skall yttrande hava inhämta ts från tryckfrihetsnämnden. Under tid.
då förbud enligt vad nyss sagls utfärdats, m å ej heller löpsedel
eller innehållsförteckning rörande skriften uppsättas eller i
form av plakal eller på annal dylikt sätt l<ringföras å allmän
·m. fl. plalser (nr 128). BesLämmelserna hava tillämpats ~t tidningarna , Ny Dag», »Arbetar- Tidningen», »Norrskensflamman » och »Sydsvenska Kuriren>> (nris 146 och 831), å tidningen
>>Trols allt» (nris 266, 881).
Lag har utfärdats med vissa bestämmelser till skydd för
försv aret m . m. (nr 358) innehållande hl. a. föreskrifter för utfärdandet av förbud för obehöriga att beträda anläggning, inrättnin.o-::, farty V'
o- luftfartvg
eller område, sorm tillhör fönwars.; ..
väsendet eller nyttjas av detsamma eller fö~- dess räkning, eller alt närvara vid krigsmaktens företag , övningar eller försök
ävensom att därvid taga fotografier eller göra avbildningar eller beskrivningar eller alt inom samma område innehava
sprängänmen m. m. Tillämpningsföreskrifter hava utfärdats
genom särskiLd kungörelse (nr 383).
Lag har trätt i kraft ang. upplö-sning av vissa sammanslutningar m. m. (nr 503). Enligt denna kan sanunanslutning, vars
·verksamhet å,s vftar alt med våldsamma medel eller med hjälp
av främmand~ makt omslörla eller förändra ril(ets statsskick
~~~

-- 526 -

-

527 -

eller vars verksanl!het är ägnad att sälla rikets säkerhe t i far·
eller att allvarligt störa ordningen inom landet, upplö,s,as oc]~
dess egendom beslagtagas. Den, som därefleCJ.· fortsäll er eller
främjar fortsättningen av verksamheten, belägges m ed straff.

Ang. skyldighet för myndighet, som i andra fall än i cirku]iiJrel omnämnas finner bestämmelse om rörligt pris böra intagHS i avtal om upphandling eller arbeten för statens behov,
att understilla frågm1 härom KungL Maj :ts prövning (nr 73E·).

Kungl. Maj :t s cirkulär till sla tsmyn'dighe t1erna.

Ang . begränsning av matfellsförbrulmingen (nr 954), innebännde att denna förbrukning skall beskäras till 80 °/.J a v
normal omfattning, varvid i regel minst kilflen av det förbrukade matfettet skall utgör21.s av margarin.

Ang. begränsning av vikarialsförm·dnanden m . m. (nr 37),
anbefallande myndighelerna att begränsa dels förordn anden
för tjäns temän att såsom vikmie uppehålla befallningar, dels
nyanställning av icke -orainarie personal och anlitande av tillfällig arbetskraft ävensom sådan tjänstgöring, för vilken övertidsersättning må utgå samt att tillse, all stadgad arbetslid i
full utsträckning utnyttjades. Författningen innehåller vidare
heslämmdser om begränsning av beviljandet av partiella ledig heter, som föranleda att vikarier måste förordnas för fu llgörande av vissa med tjänsterna förenade göromål m . m.
Ang. föreskrift för s~ takns utrymningskommission att fullgöra vissa uppgifter fö,r skyddande vid krig eller krigsfa r a av
arkivalier, saml ingar m. m. (nr 242).
Ang. ändrade arbetslöners inverkan å entreprcnaclsumm a,
som fasts tälles vid slu tande av avtal om arbeten. för statens behov (nr 286).
Au g. tydliggörandet av namnunderskrift å utgående expeditioner, innebärande, att då nanmndCTskrift å sådan expedition icke kan anses fullt tydlig, det skall åligga vederhöran de
att under namnunderskriften med tryckbokstäve1: eller med
maskinskrift återgiva namnet (nr 497).
Ang. överlåtelse av skrot av sm.idbart järn, innebärande,
att dylikt skrot må överlåtas endast Hll den, som visar sig h ava
av stalens industrikommission e11hållit tillstånd att förrvärva sådant sl.;rot (nr 665).
K ung l. Maj :t har förklarat hinder icke möta för myndigheterna att undantagsvis i särskilt ömmande fall medgivs. förskoltsutbetalning av intjänt avlöning till befattningshavare
(nr 679).

Neutralitetsbestämmelser m. m .
Kungörelse har utfardats (nr J4) angående ändring av till·lämpningsföreskrifterna till kungörelsen nr 187,11938 innefattande vissa neutralitetsbestämm.elser.
Kungörelsen nr 467,11925 21.ng. främmande örlogsfartygs och
milltära luftfartygs tillträde i fred till svenskt territorium har
erhålli·t viss ändrad lydelse beträffande grånserna för Norrlandskustens, Ostkustens och Gotlands marindish,ikt (nr 80).
Vissa hamnar inom de olika marindistrikten äro att betrakta såsom förbjudna områden, varom förmåles i kungörelsen an g. sjöfarten inom svenskt kustvatten under vissa utom·ordcntli ga förhållanden. Kungörel.sen härom har nr 209.
KungL Maj :t har funnit gott förordna, att tillträde till
svenskt inre territorialvatten, varom sägs i kungörelsen nr 187 l
1938 innefattande vissa neutralileLsbestämmdser, skall vara
'förbjud et för krigförande makts .örlogs,fartyg (nr 222). Undantag är medgivet för dylikt fartyg, som vid hårt väder eller haver i nödgas inlöpa och genom internationell signal giver anledningen till sin dä·r varo tillkänna.

Personal.

K ung l. Maj :ts brev till medicinalstyrelsen (nr 66) aug. rätt
för legitimerade läk~re och medicine kandidater att v.i d befor•dran på läl,arebanan åtnjuta tjänsteårsberäkning för V·i ss
tjänstgöring vid annen, marinen eller flygvapnet. Villkor fä>r
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Iillgodoräknandet är, alt vederbörande senast inom tre mån ader
efter tjänslgöl'>ingens slut hos medicinalslyrelsen föreler militär
lwmmenclerincru eller förordnande med därå tecknat
In •vndicrhels
Q
bevis rörande den Lid, under vilken tjänstgöringen fullgjo rts.

Reglemente liar trätt i kraft för krigspolisen vid marinen
(nr 958). Dennas allmänna uppgifter äro att inom anvisat om1:åde upprätthålla ordningen samt förhindra och uppdaga brott,
varvid sarnarhele skall etableras med det civila polisväsendet,
dess särskilda uppgifter att efterspana och omhändertaga rymmare och pers,oner, som blivit skilda fran sina förband, att för ·anstalta om åtgärder Wl förhindrande av sm1itära olä:genheler,
att biträda vid identifiering och omhänderLagande av döda
samt biträda vid hcvalming av anhållna och häktade. Lag om
straff för sabotage har träll i kraft (nr 995).

Räl/s väsendet.
Kungl. kungörelse nar utfärdals ang. fältkrigsräll cr (nr
260), innehålande bl. a. föreskrift om att vid marinen dylika
skola inräHas vid örlogsstation och kus,tartilleriregem.er.Le, vid
sljälvständig sjöslyJ·ka, vid ma1;indistrikLssLab, i kustfästning
och vid Gollands kuslarlilleriförsvar.
Lag om ändring i vissa delar av strafflagen för krigsm akLen har trätt i kraft (nr 357), innehållande bl. a. föreskrift, när
krigsman, som hör till det vid krigsmakten fasl anställda m anskapet, skall skiljas från sin anställning på grund av broLL, för
vilket visst straff utdömes, s traffsatserna för den, som genom
stympning eller annorledes uppsåtligen gör sig oduglig Lill u ppfyllande under längre eller kortare tid av den tjänstgöri ngsskyldighet, soul skolat av honom fullgöras, äveiJJsom för den,
som säker undandraga sig sådan tj änstgöringsskyldigh et genom
alt föregiva sjukdom eller genom annat svikligt förfarande,
samt för den, som gör sig skyldig till krigsspi"oneri eller vid
kr1g bär vapen mot riket eller eljest gör tjänJSt vid fiendens
krigsmakt.
Lag har utfärdats ang. utsträckt bestrruffningsrätt för vis,sa
befälhavare, då rikets lmigsmakl eller avdelning av lmigsmakten
för annat ändatnål än övning ställes på krigsfot eller särskilda
truppförband uppsältas eller då krigsinaklens organisation eljest inrättas för krig (nr 474).
Kungörelse har utfärdals om disciplinär bestmffning sr~i. Lt
för vissa befälhavare (nr 475).
D :o d:o an g. ändrad lydelse av vissa §§ f stmfflagen I ör
krigsmakten (nr 642) innebärande utsträckt tilläm.p ning av
densamma å hemviirnspersonal, frivilliga, reservpersonal m . fl.
under särskilda förhåilanclen.

sekretess.
Kungörelse h ar utfärdats ang. fö,rbud nl!ot offentliggörande
i tryck av vissa underrätlelser om krigsmaklen m . n1. (nr 197).
Det är enligt denna förbjudet att genom beskrivning, avbildning
eller på annat sätt i tryck offentLiggöra lmderrättelser om de
militära stridskrafterna av vad slag det vara m.å, som kan vara
av betydelse för bedömandet av krigsmaktens stnidsduglighet,
om militära kommendering,a r samt inkalleLse, hemfödovning
och permittering av militär pensonal, om befästningsanläggningar, mineringar, fältarbeten, militära förstöringsarbeten och
andra militära arbeten, om flygplatser och samfärdselanstalter ,
om anläggningar som äro avsedda för eller tagas i anspråk för
försvarsväsendet eller krigsindustrien satnt om anskaffning,
tillverkning, transport och hugring av förnödenheter fö,r försvarsväsendels ellr lu-igsindustriens behov. Utan hinder av vad
sålunda sladgats må dock underrättelse enligt ov,a n i tryck kungöl'as. om den av behörig myndighet offentliggjorts eller utlämnats för offentliggörande eller om kungörandel m eddelats av
stalens informalionss tyrelse.
Genom lag a11g. ändmd lydelse av lagen om inskränamingar
i rätten att utl1eJ.wmma h emliga handlingar (nr 203) äger Konungen, såframt handlingarnas offentliggörande kan skada rikets försvar eller eljest medföra våda för dess säkerhet, förordna, alt de ej må utlämnas förrän Vliss tid från handl,i ngem
Tidskrift i Sjöväsendet.

36
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: da tum, dock h ögst femtio år, förJlulit. Detsamma gäller ifr ~tgu
om handlingar rörande den allmänna ekonomiska försvarsberedskapen så ock beträffande handlingar, vilka röra produkt ion,
. handel, bankrörelse, försäkringsrörelse, transportverksamhe t l') _
ler näringslivet i övrigt under kPig, krigsfara eller andra utolllordentliga, av krig föranledda förhållanden.
Kungörelse har utfärdats om ändring i vissa delar av kun,görelsen ang. särskilda villkor för utirännings vistelse in om
skyddsområde for fästning eller mo lsvarande försvars:mlil gg _
ning samt för utlännings tillträde till e ~ahliss ement vid för svarsväsendet m. m . (nr 666).
D:o d:o mn ändrad lydelse av kungörelsen ang. skyddsom.
råden för Hemsö, Vaxholms, Karlskrona och Älvsborgs fäst, ningar samt för Gotlands kustartill eriföt~svar tillhörande försvarsanläggningar (nr 781).
D:o d :o ang. förbud mot försäljning och utförsel av fl ygfc lografier m. m. (nr 802).
Värnp li ktiga.

Kungl. Maj :t har, med riksaagen, funnit gott förordna om
. familjebidrag åt våmpLiktiga m. m. (krigsfan; ilj ebidragsförordningen) (nr 223). Fmniljebidraget utgår antingen kontant
såsom familjepenning, bostadsbidrag, näringsbidrag och sj ukbidrag eller helt eller delvis in natum. Familjepenningen utgår för tryggandel av fam~iljens uppehälle och är graderad i tre
· ortsgrupper med olika belopp för olika familj emedlemm ar,
bostadsbidraget må ej överstiga hyresvärdet för den b o ~iad ,
däri inbegripet l<ostnad för bostadens förs eende med värme,
som den värnpliktige innehade å inställelsedagen , di:iresi dcrat:or
bostad anses nwtsvam familjens S~(Jäl1ga behov, näringsbidr age t utgår m80 högst 200 kronor i månaden för avionande av
· arbetskmft, som anställts för verksamheten<; upprätthållande
och utgär i allmänh et enda·st till värnpliktig, som har fam ilj
och denna erhåller silt upp ehälle av näringen ''ller rörelsen.
: !)en, som åtnju ter näringsbidrag, äger ej åtnjuta annat slag av
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familjebidrag. sjukbidraget slutligen utgår, dä behov i anledning ~av familjemedlems sjukdom prövas vara för handen för
]Jes tridandet av kostnader för erforderhg läkare- och sjukhusvård j ämte läkemedel m. m., med högst det belopp, v:1rtill dessa
Jwstnader uppgå. I särskild kungörelse (nr 224) hava vissa
bestämmelser ang. ikraftträdande och tillämpning av krigsfamilj ebidragsförordningen utfärdats, varjän1<te närmare fö 1 eskrifter för tillämpningen meddelals i ytt erligare en kungörelse (nr 322) . Vissa ändringar i dessa h ava uLfärdals (nr 955).
D:o d:o om familjebidrag åt värnpliktiga under tjänslgö·ririg i fr edslid (fredsfamilj cbidmgsförordningen) (nr 422). Familj ebidraget är graderat i tre ortsgrupper med olika belopp
fö,r olika famelj emedlemmar. I särskild kung6relse (nr 423)
hava meddelals nä,r mare hE!,strä mmelser ang. tiltlän1Jpning av
förordningen och i kungö-relse nr 424 ang. ikraftträdandet.
Lag om vissa ändringar i värnpliktslagen har utfärdats
(nr 511 ) . ur vilken hämtas, att svensk man är värnpliktig fr.
o. m. det kalenderår, under vilket han fyller tjugo år, t. o. m.
det, u nder vilket han fyller fyrti.osex, aH t jäns,tetiden i beväringen är sexton år, och att icke vapenför värnpliktig, som icke
är till krigstjänst odug1ig, uttages till handräckningstjänst.
Kungö-relse har u tfärdats anrg. uppskov med inställelse till
värnpliktstjänstgöring vid mobilisering eller försLärlzt f6rsvars bredskap (uppskovslmngöreLsen) (nr 717). Sådant uppskov
kan endast ifrågakomma för värnpliktiga, vilka:s användning i
civil sysse1sättning är oundgänglligen nödvändig för att trygga
statslivels jämna gång eller undvika mera allmänt kännbara
rubbningar in om samhället eller för att u pprätthålla verksamheten vid verk, som är uppfört i krigsindustriregistret eller eljest är av synnerilg vikt f6r J;ike ls militära och ekonomiska
förs varsberedsktp eller för värnpliktiga, vilKas tekniska utbildrJ.ing eller speciella yrkesskicklighet gör deras medverkan
nödvändig för att det allmänna luftskyddet inmn vederbörlig
ort och indus,triluftskyddet skola kunna fyllra Stina uppgifter
Vid och närmast efter anbefalld mobilirsering eller vilka äro
anställda och vid mobilisering oundgängligen behövliga vid
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verk, varmed militär myndighet träffat avta;] ang. tillhan dahållande vid mobilisering av förnödenhe ter eller tjänslbarheter, avseende krigsma;k tens ställande på krigsfot, eller vilkas
medverkan eljest befinnes nödvändig för mobiliseringens planenliga förlopp. Vid kungörelsen, som inneh ~tller utförlig a bestämmelser för uppskovels v1innande, uppskovsärendenas h andläggning, översikt, granskning och revision m. m., är fog ad en
tabell, utvisande dels vilka myndigheter, verkschefer m. fl. , som
utställa uppskovsbevis, dels de befattningar, anställningar, upp-.
drag eller yrken vid angivna verk eller företag m. m., där dc
anstä llda äro att hänföra till uppskovsgrupp I, de1s ock uppskovens varakt1ghet och mnfattning m. m.
Kungörelse har utfä1;dals med provisoriStlm bestämmelser
om famil jebidrag åt värnpliktiga m. fl., vilka drabbats av
kroppsskada (nr 730).
Förordn. om värnpliktslån (nr 824). För beviljandet av
dylika lån gäller som allmänna villkor, att sökanden till följd
av värnpliktstjänstgöringen rål~at i svårigheter av ekonomis!<,
art, vilka kunna befaras äventyra hans möjligheter att efter
slutad t j änstgöring v1inna utkomst i det yrke eller den näring,
varav han före inkallesen haft sin bärgning, eler vi1k a eljes t
innebära en avsevärd r ubbning av hans ekonomi, a lt sök_anden
gjort på vad honom skäligen ankommit för att åvvärja svårigheter samt att söJmnden måste antagas vara ur s.t rånd att utan
det allmännas hjälp inom skälig tid ö.vervinna svårigheterna.
L ån må beviljas med lägst tvåhundra och högst fyratus en k ro nor, de äro räntefria och må utlämnas utan säkerhet. De skol a
återbetalas med en femtedel mn året med bö·r jan fr. o. m.
kvartalet näst efter det ett år förflutet från lånets utlämnan de.
Lindring i dessa fordringar kunna emellertid gönts. I sär.sk ild
kungörelse (nr 825) har utsträckt tillän1pning av förordningen
om '\Cärnpl·ildslån medgivils att omfatta jämväl visst u~<der
befäl i reserven.
Kungörelse har utfärdats om vissa ändringar i inskrivningsförordningen (nr 928).
(Forts.)
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Den japanska sjömakten.
Då förh åll andena i Ostasien alltmera synas draga uppmärksamheten till sig, kan del vara av intresse fö,r lidskriftens
läsare alt få en kort översikt över den japanska flo'ltans tillkomst och utveckling. Den "nyordruing" inom det s. k ostasiatiska livsrummet som föresvävar det n1oderna Japan är ett
program som inte är nytt, men på grund av det interna tionella
läget synes den japanska floHans män häva att flottan nu får
taga den chans som kanske finnes, innan den jätteflotta, som
U. S. A. har under byggnad, kommit i sjön.
Annu vid mitten av förra århundradet levde den japanska
nationen helt isol erad från den västerlärlaska kulturen. I den
väldiga kapplöpning om rå~aror och marknader, som sattes in
vid mitten av 1800-lalet, kunde stormakterna irrte avhålla sig
från att i sitt ekononJJiska system indraga även Japan. Den 8
juli 1853 anlände den amerikanske sjöofficeren Perry till Vedobukten med fyra krigsfartyg. Han medförde ett brev från presidenten till den japanske kejsm·en med anhållan om landets
brytande av isoleringen och avslutandel av ett handelsfö,r drag.
Perry lämnade .Japan efter n ågra dagar, sedan han förklamt,
att han nästa vår skulle återkomma för att avhämta elt svar.
En stor upphetsning grep Japan. Skulle det bryta sin isolering och släppa in de vita folken s >>förtrupper" eller icke?
Men om man nekade, kunC.e man då sätta sig emot elt eventuellt våldsamt öppnande av landet? De flesta av landsfurstarn'l förordade isoleringen, andra ett tillfälligt fördrag för att
vinna ~id och en enda, Ii, ville att landet skulle biyta sin iso-
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lerlli;;. Han drog upp riktlinjerna för en fram:ida japansk
utrikespoliLil;:, där grunden skulle utgöras av ett j<>panslcl sjö herravälde i de inhemska farvattnen. Man burdc lära av de
främmande folken för a~t kunna stå enwt dem p ~t likaheriill igad grund ..
Den som fran1förallt anammaue Iis åsikter var satsumaklanens ledare Nariakira. Denne lät bygga en liten flotta av ka nonbåtar och arbetade outtröttligt för skapandet aY en japans k
sjömak t.
Då Perry i februari 1854 återkom i sp et~en för en för stärk t
eskader underteckn::tdes det försLa japansk-amerik::msl.::a h an delsfördra geL
Offentliggörandet av detia handeisfördrag [tsladkom en
k::tpplöpning till Japan mellan flera av de europeiska makterna,
framför allt ryssar och holländare. I augusti 1854 anländ e till
Nagasaki det holländska krigsfartyget Soemhing med elt brev
från Hollands konung, vari denne erbjöd sitl lands tjänster, on t
Japan önslmde utveckla en sjömakt
Förhandlingar kommo till stånd om kvm·länmandet a v ell
marindetachement i Japan för tjänstgöring som instruktörer
vid utbildandet av unga japaner till sjömän.
Den 5 oktober 1854 föddes världens nu tredje sjömakt Då
överlämnades åt japanerna Soembing på vars flaggspel den
vita flaggan med del röda klotet hissades. Vid Ö·~erlämnandet
yttrade den holländske chefen bL a. följande ord: >>Jag ärv erlämnar detta fartyg, s.om blivit mig kärt, med den önskan, att
denna den japanska flottans förstling under den japanska fl aggan sk,all bära goda frukter som Läroskola för landets blivande
marin. Måtte det bliva källan till en sjömak:l, som länder de t
japanska riket och detta folks mäktige ledare till ära och berömmelse.:,
Med iver ägnade sig de holländsl-ca instruktörerna åt sin
nya uppgift och med lika stor iver insöpo de unga japanerna
de nya lärdomarna.
Landets öppnande för främlingar åstadkom emellertid en
stat'lz splittrin g inom det japan<;ka folket. I vida kretsa:r upp-
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del starkt hal mot dessa. En hel del intermezzon, förevarvid flem europeer dödades. Som repressalie besköta fr anslut och engelska krigsfartyg några japanska kus'lor-ter. Kagoshim a, satsumaklanens huvudstad gick till stor del
upp i lågor, vid beskjutningen från de brittiska krigsfartygen ..
)3land dem, som från stranden ås:lgo denna händelse, vnro
några ynglingar i 16- 19-årsåldem. De buro namnen Ho, Togo
och Oyama.
Vid flera tillfällen visade de vita folken genom demonstrationer och ultimata, att den enda väg, på vilken Japan skulle
kunna bliva herre inom eget område, var alt helt anamma de
västerländska n1'aktmedlen. Under des,s a år lades grunden till
de japanska statsmännens och ledande sjömännens nästan religiösa tro på sjömaktens betydelse och mö,j ligheler. Denna tro
kom ytterligare att stärkas under de kommande årtiondena.
Genom den inre omvandling Japan genomgick under åren
1868 och 1869 skulle arbetet p~t att skapa en sjömakt komma
i ett nytt läge. Under inbördeskriget hade en del av landsfurstarna frivilligt ställt de få fartyg de disponerade till kejsarens förfogande. Så bildades den kejserliga japanska flottan.
Den 15 april 1868 inspekterades för fö,r sta gången den unge
kejsaren, Mutsuhito, flottan, som bestod av sex små fartyg.
Den nolländska marinlwmmis,s ionen hade efterträtts av
brittiska .k ommissioner och det blev den brittiska flottan, som
kom att stå som förebild för den j::l!panska från det strategiska
tänkandet ända ned till utformandet av uniformen.
Både Kina och Japan hade intressen i Korea. Genom den
utrikespolitiska rivalitet som härigenom uppkom utvecklades
en verklig kapprustning till sjöss mellan de båda makterna. Då
deras varvsresurser voro mycket obetydliga, gjordes stora in köp från utlandet. Härvid sökte japanerna ständigt att utvälja de modernaste och bästa fartygstyperna. I slutet av 1883
reste en studiekommission under ledning av viceamiral Ito tillEngland. Den inköpte ett flertal fartyg, bland dem två luyiSsare på 3,700 ton, vilka då v.oro världens snabbaste i det de
kunde uppnå en fart av 18,5 knop.
J;ull1
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För all öka sina egna varvsresunser igångsaHes stora arbeten och japanerna lyckades som rådgivare få den fr anske
mariningenjören Emile Bertin. Under dennes ledning börj :tlle
så de båda örlogsvarven i Sasebo och Kure alt byggas. Uneler
å ren lK~7- 1890 beställdes en rad krigsfartyg i Frankrike m~n
på ~rund av viss:1 l'lyeknr, som inträffade på en del av dessa
fartyg upphörde beställningarna och efter 1890 blev Englancl.
å ter dc11 främsta farty gsleverantören till den japanska flo llan.
S:\ kom urladdningen i de l japansk -kinesiska kriget 18941895. Under detta krig erh öll den japanska flottan sill elddop.
I sjöslaget vid Yalu besegrade den japanska flottan under vi ce.
amiral Ito den kinesiska under amiral Ting och tillkäm pade
sig d?.rigenom herraväldet till sjöss, som var niidvändigl för
o.;;törda transporter av personal, ammunition och materiel Lili
Korea. Under fredsförhandlingarna fingo de ledande japanerna
åter en lärorik demonstration från dc europeiska makternas
sida av sjömaktens betydelse. Händelserna kring PJI"t Arlhurs
öden är alltför väll"ä·n da Jör att här behöva beröras.
Tack vare sin nyskapade sjömakt hade Japan lyclmls genomföra sina utrikespolitiska maJ gentmnot Kina men smnt Jdtgl på ett tydligt sätt ffrtt erfara, att en ny mycket f·a:rlig motståndare uppträtt . De japanska statsmännen voro fullt på det
klara med att endast en mycket krafhg upprus(ning skulle
kunna garantera den nya ställning, landet tillkämpat sig. Ar men mer än fördubblades och 1897 antog parlamentet en flottbyggnadsprogram, som skulle utöka flottan från c:a 90,000 lon
till c :a 250,000 ton. Programmet skulle vara genornlört år 1906.
Ryssarna besvarade detta program med ett eget, av än
stö:r rc omfattning, s,om avså,gs vara genomfört år 1905.
Genom att japanerna, trots de stora ekonamirs ka uppoffringar, som hävas för att från utlandet inköpa krigsfartyg,
beställt sina stora fartyg i utlandet, var byggnadsprogrammet
genomfört redan 1903.
Ar 1902 slöt Japan förbul1ld med England, ett steg, som
kom att bliva avgörande betydelse vid den snart stundande
sa.m mandrabbningen med Ryssland.
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Då flottprogramme t av 1397 genomförLs och skuggorna av
den h otande kampen för tillvaron alltmer Lätnade, beslö'lo dc
japanska myndigheterna alt i ~is la stund vidtaga ännu en
lo·aftansträngning på det marina .områ det. Den 3 juni 1903 antog parlamentet ett nytt fl.o>ttprogram, som ökade flottans ton-nage med 91,000 ton.
Då det rysk-japanska kriget bröl ut i februari 1904, h arle
den japanska flottan nått en storlek av omkring 200,000 ton.
J{ärnan utgjordes av sex slagskepp om 12,000- 15,000 ton m ed
4 st. 30,5 cm., 10--14 st. 15 cm. kanoner och 18 knops fart samt
sex pansarkryssare på något mer än 9,000 med 4 st. 20 cm., 1214 st. 15 cm. kanoner och 20 a 21 knops fa1'L
Mot denna flotta kunde Ryssland i Ostasien sammandraga
c:a 190,000 lon. Av slagskepp hade ryssarna sju av i stort sett
samma styrka som japanernas. Genom sjösl.a,gen i Gula ha·\·et
och vid Tsushima tillkämpade sig japanerna ett oinskränkt
herravälde över dc ostasiatiska farvattnen. över världen flög
på ryktets vingar namnet på segraren - Togo. Ynglingen på
stranden vid Kagoshima hade lärt av västerlänningarna.
I fredea fick Japan fria händer i Korea. Förutsättningen
fö·r krigets lyckliga utgång hade varit herraväldet till sjöss.
Marinen hade visat sin avgörande betydelse. Ni1r efter sege:t·n
kejsar Mutsuhito mottog amiral Togo har han för fönsta gången
marinens uniform som ett tecken på erkänsla fö·r ae stora prestationer, den japanska sjömakten utfört.
Segern firades men en stor flottparad i Tokiobukten den
23 oktober 1905. I den deltoga ej mindre än 165 fartyg på
sammanlagt över 300,000 ton.
Förlusterna under l{riget uppgingo till c:a 50,000 ton men
rlessa uppvägdes mer än väl av de fartyg, som tagits fri'lu ryssarna. Tonnaget av dessa kan uppskatlas till c:a 110,000 tun.
Under tiden 1903- 1908 steg Japan från sjätte plats till
femte plats bland de stora sjömakterna.
I sin strävan att till Hollan anskaffa fartyg enligt principen "endast det bästa är gott nog» hade de japanska myndigheterna under kriget påbörjat byggandet av två slagskepp p~t
icke mindre än 20,000 tons depbccmen l. Det var slagskeppen
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Salsuma och Aki med en huvudbestyckning av· '1 st. 30,5 t 1n.
cch 12 st. 25,4 cm. kanoner. När s-o m erfarenhel från ry3kjapanska kriget den s. k. Dreadnougl-poliiik en salles in, m as le
Japanerna följa med. Deras första dreadnoughtislagske pp vo ro
Kawachi och Setlsu på 20,800 t0n, 12 st. 30,5 cm. pjäser (Ich
21 knops fart.
Knappt hade kriget i fjärran ös tem slutat, förrän J a1Jan
åter kände sig s•tå inför en ny tänl<bar molståndare - F6rcn la
s taterna. Orsakerna till animasilelen meJlan den asiatiska
stormaklen och Förenta staterna äro alltför viilkända för alt
h~i.r upplagas Lill hehandling.
I känslan av a lt Fören ta staterna med oblida ögon betraktade Japans stigande mal(t sågo sig de japanska myndigheterna
stå inför nödvändigheten att ytterligare stärka sina marin a
stridskrafter. De ekonomi ska möjli ghelerna voro emellertid allt
annat än lysande. Inom vissa marinkretsar umgicks man me d
gal11ska fantastiska planer. Så krävde t. ex. amiral Yam.amolo
1910 (marinminister 1898-1906) en flotta, vars l"ärna borde utgöras . av 12 st. slagskepp och 8 st. slag.Iuyssare, alla nybyggda.
Programmets genmnförande skulle kosta 400 miljoner yen.
Premiärminister Kabsura ville emellertid inte str.äcka sig längre
än till omkring 80 n1.iljoner yen.
Som minimifordran uppställde marinmiiiist:ern, viceamiral
Sait.o, kravet på tv å eskadrar a 8 slagfartyg jämte 1ätta förband.
Det var det välkända 8:8 progmmrnet, 1S.om nu för förs ta gången
antvddes. Det mottogs i U. S. A. med ganska stor ovilja.
"Eftersom sjömakben är en fu111kttion av sjöintr.e ssena och de
j apanska sjöin•tressena raskt utvecklade sig, fortsattes sjörustningarna så långt som Japans ekonomi över huvud Laget tilllät.
Till flottprogrammet av 1911 hörde de under åren 1912-1915
sjö~.>atta slagfartygen, .slagskeppet Fuso och de fyra slagkryssarna av Kongoklassen.
Omkring 1912 hörjade för fö,r sta gången rö1ster göra sig
hörda, som framhöllo, a'tt Japan borde stärka sin flotta på ar mens bekostnad. Här liksom i många andra länder upps tod
en konflikt mellan sjömaktstanken och det kontinentala tä n -
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I<andet. Ur r~k.sslrate~isk synpunkt borde, ansåg man, flol-Lan
helt tilllnätas den dommerande platsen, alldenstund de geografiska förh ållandena krävde detta. Generalerna, som h elt n aav det kontinentala tänkandet, såg o däret ul ·l i::>"'t dominerades
mot Japans framlid baserad på Korr ea och i möjligheterna i
J{ina. Kanske använde de sarruna tvivelakliga argumenterin g,
alt den geografilska
50111 förls lill torgs här i Sverige, nämligen,
bilden är strategiskt missvisande.
Kort före Yärldskriget planerade de japanska myndigbetenta byggande t av 6 stora slagskepp och 4 slagkrysJSare. Ge:.
110 m parbmenlariska stridigheter blev progranm1.et delvis uppskj utet. Ekonom ien var rl:O!lig od1 ledde hland annat till in-dmgning av flera högre beställningar inom sjöofficer&kåren.
Så kom kriget 1914. I stridigheterna mellan utveckling på
kontinental bog och utveckling på maritim avgiok den marina
linjen för tillfället med seger. En kraftig konkurrens ut:spann
sig med fmmfönlllt de anglosaxis~m makterna om marknaderna
i Ostasien. Genom att inte inlåta sig på några större äventyrligheter i världskr·iget gjorde Japan stora vinster. I februari
1916 antogs ett stort flotilprogram, som anslöt sig till det Iöruf
omnä:mnda, 8: 8-pr·ogr.ammet, d. v. s. 8 slagskepp och 8 slarg·k ryssar·e. Till en början beviljade emellertid parlamentet m edel till blott några få av dessa fartyg.
I FöJ·enta staterna började man med allt oroligare blickar
betr.a kta japanernas frall11marscJh på andra sidan Stilla havet.
På hösten 1916 antogs ett väldigt flottprogram, som på några
år skulle slmffa landet ·ej mindre än 16 slagfartyg av största
klass.
P å hösten 1917 stapelsatte Japan det fö11sta slagskepp, som
bestyckades med 40,6 cm. kanoner. Det var Nagato, vilket ef ler
knappt ett år följdes av syslerskeppet Mutu. Dessa båda slagskepp komma genom vVashingtonkonfereUisens resultat att utgöra den japanska fLottans starkars le slagskepp ända fram till
det nyra stora krirget 1939.
Under vintern 1918-1919 beviljade det japanska parlamentet medel till byggandet av de båda slagskeppen Kaga och Tosa .
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på vardera 41,200 ton med 10 st. 40,6 cn1. kanoner och de båda
slagluys,s arna Akagi och. Amagi på 44,200 ton, 8 st. 40,6 cm. ka_
noncr och med en planerad fart av ej mindre än 33 knop.
Förhållandel 1Lill Fören'ta staterna blev allt mera s.pänL och
i juli 1920 antog del japans~(a parlamentet ett nytt floltbygg ..
nadsprogram, som m ed avseende på flottans storlek ansl öt sicr
till 8 :8-progmmmel nren som snabbt skulle öka dess slagkraf~
därigenom all nybyggnaderna skulle vara färdiga redan 1928.
Tillsammans med lälta farlyg omfatlade de tta gigm1tisk~ a bygg nadsprogram följande enhder:
8
8
20
122
80

slagskepp Cc:a 45,000 Lon, 12-40,6 cm. kanoner )
Cc:a 45,000 ton, 8-40,6 cm. kanoner)
kryssare Cc:a 5,100 Lon, 7-14 cm. kanoner)
j agar e Ca v l. och 2. I<la:s's )
ubåtar.
slagkry s~Sare

I Förenta staterna och även i England hade s'barka rö ster
höjts för ett försök att lägga någon hämsko på de alltmer steg rade marinrustningarna och så följde den amerika11sl<Ja presidentens inbjudan till en konferens i Wash~ngton 1921. F ör
varje marinin'tresserad är ju konferensens resuH~t mycket väl kända men för fullständighete'[]S skull anföras här de för:l11ämsta bestämmelserna.
England IFör. stat. l Japan l Frank-l
rike It arJen
A n t a l t o n
Slagfartyg.
Tillåtet slagfartygstonnage
315,0001175,0001175,000
525,0001 525,000
Upphuggning av under
byggnad varande fartyg
-13:562,000 6:255,300 Upphuggning av äldre fartyg .......... .. ......... ... ...... 19:583,375 17:272,500110: !59 828 Planerade fartyg uppgivna 4:172,000
l12:54o:ooo --

Hangm·fartyg.
Tillåtet tonnage ... ....... ... ..

l
135,0001

135,000

l
l
81,000 60,000 60000
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B,estämmelser ang. olika j"artygstyper.
~~~~~~~~~~=7==~~~~
1 ~~~~====~~

lMax. storlek Max.

kaliber~

Livslängd

-------------------------+---------+---------~---------1
slagskepp ......
35,000 ton
Hangarfartyg ...... ...... ............ 27,000 »
000

.... .

o 0

0

0

...

.

.....

000

l Kry8sare ... ..... .. ..... ..... .. ..... ... 10,000

>

40,6 cm.

20 år

20,3

»

20

20,3

))

»

Beträffande jagare och ubåtar faS'lslälldes inga särsk,i lda
bestämmelser. In,g.a slagskepp på ett par undan'lag när skulle
tiUs vi dare få byggas
vVa,s hingtonkonferensen betydde del fullständig a uppgivandet av det japanska 8:8-progr:ammet.
På våren 1922 blev mniral Kato japansk premiärminister.
Han hade var it japans delegat i vVashington och det blev nu
hans uppgift alt ulveckla rnarinen enligt den nya ordningen.
I<n nybyggnadsplan uppgjordes för åren 1922- 1927 omfattande
25 kryssare, 87 jagare och 69 ubåtar. Det blev emeller1tid ej
Kalo förunnat al'l länge leda det nya uppbyggnadsarbetet. Han
avled redan 1923. I det nya kabinettet innehades premiärministerposten av amiral Yam.anroLo och marinmini,s.ler blev amiral Takarabe. De japa111ska m:arinmyndigheternas sträv,a n gick
nu ut på att. då den japanska Hottan med avseende på tyngre
fartyg erhållit en marl<Jerad underlägsenhet gentemot U. S. A.,
åtminstone i de lätta fartygskategorierna söka uppnå par,i tet.
På Londonkonferensen 1930 ~stod Japan emellertid åter
emot en fast anglosaxisk front och nya bindande bestämmelser
hindmde denna utveckling. Det japanska undertecknandet av
det nya flottfördragel hade föreg åtts av skarpa meningsbrytningar mellan de ledat11de männen. Amiralstabsohefen, amiral
KHto, (en släkting till den tidigare avlidne premiärminis Lern)
och storamiral Togo opponemde kraftigt mot ett underteckc
nande men lyckaaes inte få sin mening igenom.
Enligt det nya för1draget skulle pausen i slagskeppsbyg,get
utsträckas t. o. m. 1936. ,och de läbta fartygen begränsades til1
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storlek och antal efter samma principer som tidigare de tyn gre
fartygen. De japanska marinmyndigheter na hoppades n u att
genom. en rad å tgärder inom de givna snäva gränserna än da
kunna öka florttans sbgkrafl. Bland annat avs ~1g man aU öka.
det svåra artilleriels skoLLvicLd, aU installera 15,2 cm. kanon er i
stället för 14 cm. på kryssarna, alt bygga torpedbåLar under GOQ
Lon som voro fria samt aLL kmfligL utöka marinens flygvapen.
Under åren 1901 och 1932 fick den kontinentala Lanken
övervikt och penetrationen av Kina började. Den nya staten
Manchukuo upprä L·lades och sblides under japanskt s. k. <:·k ydct
och den 27 mars 1933 ullrädde Japan ur Nali.onernas förb u nd,
\'.medan de andra medlemmarna inte syntes uppskatta eller fiirstå den nya ordningen i Oslasien.
Ar 1932 uppnådde .Japan det tillåtna maxi111itonnageL inom
alla fartygsklasser. Titt och tält hade japanska 1narinkrets·w
he ton2.t nödvändigheten av en ändmd proportion gentemot dc
anglosaxiska flottorna än den, som Hol tfördragen i 'Washington
och London medgåvo. Uppsägningsfristen var två år och för dragen utlöpte den 31 december 1H36.
Pil hösten 1904 sammanträdde en flo'llkonferens i London.
Här framförde japanema ~.ina krav på parilet inom all.a fa rtygsklasser med de båda ang1os·a xiska världsmakterna. Sam tidigt b etonade dc emeller tid sin önskan att starkt reducem så väl slagfartygens storlek som kanonernas kaliher och att avskaffa han garfartygen. England hyste sanm•a önskan i fråga
om mindre slagfartyg, men U. S. A. stod faSit både vid de stora
fm. Lygslyp erna och sitt kmv på markerad över1ägsenhet över
den j apanska flolla n. Då inga som helst n1.öjligh~ter Lill sam manjämkning av åsikterna visade S·ig vara för handen, tog
Japan steget fullt ut och uppsade Holtfö-rdragen den 29 decenl ber 193-!.
I slutet på 1935 .o ch början p å 1ml6 sammanträdde m an
Mer i London vill en flotlkonferens. Här liksom föregå\?nde
gång visade sig samma djupgående skillnader i uppfattning
mellan de olika parterna. Den japans•ke delegaten, am iral Nagano, drog därav den slut•s atsen aLt japanerna ej hade någon
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tsikt a lt f.å sina åsikter godtagna, och drog sig 'tillhal"a från

~onferensen dock med kvarlämnande av rapportörer.

' .Japan hade nu fria händer .och från och med 1937 har en
näslan ogenomtränglcig slöja dragits över de japanska sjö-rustningarna.
. Sedan den nya konfliklen med Kina brutit u t har .Japan
målmedvetet flytlat sina positione:r söderu t. Kanton togs i
oktober 1938, ön Hainan i februari 1939 och i augus.Li 1941 den
franska basen Camranhviken i Indokina.
Stödd på de tre stora primära örlogsbaserna Sasebo, Kure
och Yolw<>uka p:l huvudöarna samt en kedja av framskjutna
baser från Y etor•}fu på Kurilerna över Bonin, Saipan, Palau
och Sprally till Camrahnviken och med elt känselspröt av
stödjepunkter långt österut ö,v er Truk, Ponape och .Jaluit har
den japanska fiollan en mycket slark ställning. Och i denna
starka bassli:\llning kan .Japan marschera upp med en flolla
i stort scl1l av följande omfattning:
Fartygsslag.

Antal.

Slagskepp
....................
10
Hangarfartyg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Flygmoderfartyg . . . . . . . . . . . . . .
6
Tunga kryssare . . . . . . . . . . . . . . . .
12
Lätta kryssare . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Jagare och torpedhålar . . . . . . . . 124
Ubåtar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
I fr åga om under byggnad varande fa rtyg år r:let mycket
svårt att erh ålla några säkra upplysningar. Dock torde av
större hrlyg befinna sig under byggnad 3 slagskepp på 40,000
ton, 2 slagskepp på 35,000 ton, 3 slagskepp på 12,000 a 15,000
ton, 2 h angarfartyg, 3 kryssare samt ett fl er tal jagare och ub:ltar. Naturligtvis b efinn er sig även marinflyget i kraflig u Lvecklil11g.
På några mansåldror har Japan från en ur n1.ateriell s:ynpunkt se tt medeltidsnivå höjt sig till en världsmakt. På vä-gen mo·L höjderna har det dock ännu ej s!öll på en högvärdig
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motståndare till sjöss. Är det nu den prövostenen som före,
star? Och kommer den japanska frammarschen att stäckas
eller blir den »gula faran>> en verkLighet? På dessa frågor
k ansLe den närmaste framtiden ger oss ett svar.
Carl Er ik Claesson.

Skånska Marinläkareföreningen4
Säkerligcn ha åtskilliga marinlälmrkollegor många gånger
haft tillfälle alt livligt beklaga avsaknaden av en förening,
inom vilken probiem, tillhörande den speciella gren av militär
sjukvård, som marinläkarlji:lnslen representerar, kunnat upptagas till behandling. Den alltmer intensifierade krigssjukvården och de många nyheterna inom vapnet, som sårsblrt under
nuvarande exceptionella omständigheter ideEgen införas, häver ocks å av en marinlåkare, som vill följa med, både tid och
intresse.
För alt undeTsöka möjligheten av en fastare sammanslutning av mariniåkare inom Sldtne, utsände några lundensiska
kolleger en inbjudan Wl sNfrt ande av en marinläkareför:ening.
Inbju dan hörsammades hundraprocentigt, odi på ett möte i
Lund den 22 februari 1941 bes1örts enhälligt, att planen skulle
realiseras. Styrelrs en förr arbetsåret valdes och fick följande
sammansättning:
ordförande: professor G. Dahlman, vice: stadsläkare E.
Cars tenrs - J oh ann sen,
sekreterare: docent B. Schersten, vice: docent S. Friberg,
skatlnJJästm,e: docent S. Winblad, vice: doktor B. Uvnäs,
styrelseledamot ulan särsl\Jild funMi~on: doktor E. Nordlander.
Till vårterminens tvenne rS ammanträrden har för eningen
haft förmånen alt som föredragshållare förvärva marinövcr1 fdslcrift i Sjöväsendet.

37

-

-546 -

547-

läkare H. Westermark och kapten E. Bohm, vilka talat om resp.
Marinläkarekårens organisation och UJtveckling samt om ubåtar
och ubåtskrig.
Det är att hoppas, att vårt initia~iv stimulerar våm kolleger inom andra delar av landet, så a'tt slutmålet en fö.r ening,
omfattande alla svenska marinläkare, inom en ej alltför avlägsen framtid kan uppnås.
Lund i augusti 1941.

Förteckning

Bertil Schersten.

å

sekreterare.

under tiden 1-31 auglllsti 1941 n yinkomna böoker
marinstabens bibliotek.
Förf:ns namn

!go 2291/19'41
!go 2.1(14/1941

lgo 242ol19M
Finlands,k·o'mmittEm
'(utg.}
!go 2427 /t941

K br 10/5 1940
1

Armeför·val tningen

Bokens titel

Anm.

l

Solda tinstruktion f ör art illeriet.
Bihang till t j änBteh undinstrulctio n för armen. Tj,änstehundutbil dn in g.
Pro·v is·oriskt infanteriregLemente.
Bilinfanteriförband. ID. 1----tl.
,F inJ·andiSik·ommittens :v·e~k.srumhet
och de frivilliga svenska förbanden i Finlanc1 1'939L--:tl=l40
SoldatinstrukHnn. Bil, tmUor
o·ch motorcykel för alla truppBlag.
Pr.ovi&oriskt infanteriregiemente.
Cykei.infanteriförbanc1. D. 1_,2.
Artillerireglemente. ID. 1: 5.
T j ärrsten till fots, med! pjäser.
J. 1<0,;5 cm hauh. M/r391•
Krigsmaterielbes,tämmel.ser jämte
bes tämmHlser om DecLovis ning
nch !con tron hetDä:fcfan.cle krig1sc
materiel i krigstid.
Föreskrifter för förrådsförvaring
av militära sp rängämnen och[
tändrnedel. 1941.
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_
Förf:n.s namn

BokeniS· titel

l

för statsmakterna och folkhushåll
RikskommiiSsionen
ningen under elen til l följd av
föns~r amekonomi.sk
stormaktskriget HJG9 inträcucl,a
beredskap
krisen. D. l. Tic1en aug. 19G.g~
juni 1914.0'.
Exempel på övningars anordnanao 5'3/1941
de jämlikt allmänna utbilclningsbeiStämmelser för artilleriet.
Di·e Geheimakten d:e:st :EranzösiTyskland
ISchen Generalstabes'. (lA.uswärAUISwärtiges &mt
tiges Amt Hl39/41 Nr 6.) Do(utg.)
kumente zum Konnikt mit
Jug·o slawien und Griechenland.l
{Auswärtiges Amt 1939/41 Nr 7.)

__,

An m.

.

Uppgifter angående främmande mariner
(U F M

n:r

8-9/41)

hämtaLlie ur [ac-k- .o ch dagspr " av :Marinens pre,s.scletalj
unel er tiden lfl juli- 1,ö september 19J-1.

Innehållet i här återgivna uppgifter står helt för de som källa
angivna pressorganens räkning.

Aktuella spörsmål, översikter, jämförelser m. m.
Den franska flottans krigsförluster.
"Joourna.l de la Marine - Le Yacht>>, som i mars 1'941 åter uppen·b arade sig efter en åtta månaders paUIS·, ger i sin första leclare en
översikt över den franska fl ottan.s krigtsförl uster hittills.
Det första fartyg, som i detta krig gick forlorat, var minfartyget La Tour d'Auvergne, tidigare Pluton, på 47713 ton, \Som den
13/9 1R3i9 sjönk i Oasa:blancas hrumn till följcu av en expltooio·n i miniörråd:et. Av srumma orsak gick i mar.s .191410 Ji.kaså i Ca,s,ablanca jagaren. La Railleuse på 137:8 ton förlorad ·o·ch i april jj940 Ho·t tiljledaren
Maille-Breze på 2J-U ton vid Greenock vid Olyde, clär en fransk fl ottbas för operationerna mot Norge had e inrättats.
Unclrer operationerna kring Norge träffade elen· t3/5 Ho·t tiljleclaren Biso·n på :?.J,3tB ton ,svårt av ·e,n flygbomb och ,n-uåste övergivaSI och
sänkas. Likaledes i maj gick ubåten Dori,s (.5,5;2 ton} nnclier i Eng.e lska
Kanalen. I maj och i juni förlorade den franska marinen vidare vid
fönsvaret a v no rciJhamnarna torpecl,l uys.sa rn a Jaguar och Ohacal på
2':1'26 ton, jagarna Orage, Bourrrusque o·ch Siwco på 13H) ion, :jag·a.rna
Foudroyant och L'Adr·o it på 1378 ton, ubåtsjagaren Ch. 9 (11201 ton)
° Ch oljetankhrtyget Niger på 5482: ton.. De fJes.ta av cl.essa fartyg
1
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-550s änktes av flygbomber och minor, Siroco torpeclerades av en mo tortorpedbåt.
I juni för.'ltördes des,sutom för.EJ cle ty.s:ka trupperna:s ankom.st till
Cherhourg ubå ilen Rolland Morilla t på :L50Q, ton, .som, nästan fär di ~
att sjös.ättas ännu låg på stapeln; i Brest sänktes jagaren Cycl on~
på 1•319 ton samt dessutom ubåtarna AchiHe, Agasta och Que.ssan t på
1,879 t on, s om vor o under repara tio n på ödogsvarvet (Wh som i cke
vm·o sjödugliga. Kanonbåbrna Bauquois {644 ton) och »Lauro n nr>>
(.3615 ton) stötte på minm ·och fl ö go i luften, den en a utanför Bres t , den
andra utanför Lorient .
Den 1'5 1 6 råkade ubåten :Morse på 1974 ton ut för ,samma öCLe vi11
Sfax-bukten vid Tuni;oi kust.
Vapenstilleståndet har icke, s om hekant, betytt 1slutet på clrn
framska fl.oLLaus ·offe r. EHer dess• in lräda ude sä uldes' kanou11Jåte n
Rigault de Genouilly .(19·69 ton) i 1'Led•elhavet av en okänd ubåt och

fönstördes slagskeppet Bretagne {!221819 ton) i Mers-el-Kebir. Torp edkry-ssaren Aucl.acieux på 25·6•9 ton och ubåtarna Persee, Ajax, Poncelet
och Sfax på 1137'9 ton förinbdes vid den afr~ka nska k usten. ,Sistnämnda ubåt föll i decembe1· o:Efer för en okänd ubåt tiHsamm an~
med oljetankfartyget Rhone på 2:7:8:5 ton i närheten av Kap Jlilb y pa
eLen västa {rikanslm kusten.
Den franska marinens hittills anförda fartygaförln.ster belöpa
.sig på i runt tal 700100: ton, varav hälften gick förlomcu efter va,penstille:s.tåndet. Av de före ,den :214/•6 19:40 förlorade fartyg:e n förs tö rdes
20DGO ton genom fientliga hancllhngar, 800-01 ton g·e nom o,lyckor ·o ch
7000 ton frivilligt. Till dessa förlustsiffr.or ·k omma . ytterligare de
fartyg, .som räddat sig till ,E ngland; och stannat där. Av dessa har
ubåten Naval på 1;441 ton s·änkts sistHelna januari.
Skacl:ade blev ett .stort antal fartyg, av vHka .dock de fl esta
raskt kunnat återställ:as. EJ~Cempelvis träffades minkryssaren E:mile
Bertin (5886 t.on) svårt i Nor.cl~Sjön i april 194·0 av en 5{)() kg. bomb men
kunde å ter föras• tillbaka tLll B rest med 2,5 lm. fa.rt. Vidiar:e skaCLacLoo j agaren Cyclone, .som förlora,de sitt förskepp genom en flygbomb, torpedkryssaren Leo·p al'd, s om rammacl:e.s av en brittisk jagare, transportfartyget Bine •d'Alger och talri:ka andra fartyg. Flytförmågan h os
dessa fartyg efter skaCLegörelsen är enligt Le Ya ch t ett bevis på det
franska skeppsb yggeriets höga standard.
Av handels fartyg har franska marinen hittills förlo·rat tillsammans 219.5.'00•0 brutto r.e gister to·n, därav ~' större tramsportfartyg på
ungefär :LOO.OOO t·on, 7 oljetankfartyg på ungefär 15.0.00.0' ton och 45
fraidartyg på ungefär 1145.000• ton. Dessa förluster innebär,a 12,,5, 0 /o
av franska tran.sportfartyg.sflottan, 1<0,'5 Ofo av oljetan:kfl.ottan och 8,3
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av fraktfartygsfl.ottan. Allt som allt har elen franska handelsflottan gått förlu,stig ungefär 10 °/o av sitt tonna ge.
Utom de fartyg i den fran.ska handelsflottan på i runt tal
soO.{}OO ton, som gått unCLer, ha emeHerticl ytterligare ,37.5.00:0 ton stannat kvar i brittiska hamnar och där besl agtagits, 1150.000 ton ligga
i Förenta Staternas hamnar, och ,2,00.000 ton har tyska marinen övertagit i framska hamna r . Frankrike kan alltså för närvarande förfoga
blott öv-er ungefär 1,5 milJ. ton av sitt handelstonnage.
;
0 0

Oclffi·å elen franska marinens förluster i människoliv äro svåra.
Le Yacht giver vi.ss,erligen ing.e n sammanfattande uppgift angående
dessa men räknar upp några fall, i vilka mansspilian var s1ärskilt
.9tor. Detb var t. ex. faHet på jagaren Bison, vars besättning efter
fartygets unelergång hade upptagits av den engelska jagaren Afridi,
som kort efteråt likalecles CSJänktel'\, varvid största delen av de ombo·rclvarancle gin go förlorade. När j agaren Siroco torpe.dlerades, hade den
förutom sin egen besättning på .:L50' man ytterligare 75,n man ombord,
saklater som räddats från Dunkerque.. Torp eden träffadie akterskeppet och bragte s junkbomberna till exp.1o:sion, varpå fartyget sjönk på
mindre än en m inut. Av 900 man. omborcl k unde blott ,S,() ddlda.s.
(Marine Runcl8chaou, juli :11941.)
Enligt uppgift i Deutsche ,A llgemeine Zeitung 1J3/81 har torpedkry.ssaren Ghevalier-Pau]. sänkts av engelsmännen utanför Syrien .

Storbritannien.
Enligt okontroUemde uppgifter skulle U. S. A. före utgången
av innevarande år till England l ever.era 00 nya örl,o gs:fartyg, bestående av 17 jagare, 9 ubåtar och 713· mo·tortorpedlbåtar (Mosquito J3.oats).
Bland de enheter, som redan överlåtits, skulle befinna' sig 7 ved!etthåt u p:l 60--70 ton. De uppges' vara: utrm;.t.ade mecll en 40 mm automatkan on och ett stort antal s junkbomber.
(Rivista .:M:arittima, juni 19•41.}

Kanada håHer för n•ärvarancle på med a.tt hygga krigsfartyg,

hl. a. jagare, .samt handelsfartyg för 1Storbritann1en:s räkning. Nästa

~
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år räknar man med a t t kunna ,sj ö.sä t ta fart y g på .samman\ ag t en 1 ~ : iljon ton.
Den kanaelensiska flottan har sedan krigsutbrottet ökats f ra, 11
13 till ~·50 fartyg med en personalstyrka på 2.2.000 m an.
(Reu~ er, 11 augusti 19-11.)

-

Följande uppgifter ha liämmats beträUande de nya shg<Sik eppen.
~

Na.m n
Krigsminister Spender Jämnade den .5/8 nya uppgifter om Au.
stralien.s krigsinsats. över femtio krigsEartyg, om:fattanclle min.,;:vepare, patrullfartyg och jagare, skola byggas. Marinens mandk ap.~
s.:yrka har ökats med 35H procent sedan k riget,, början, ocu1 enrol'lenngarna fortsätta i en ta,kt av .5 ..00[) pr år.
(Reut•e r, 5 augusti 19rH.)

I ett radiotal elen ,;-n;s mecLdelade marinminister Alexancl:e r a tt
119{!· krigsfartyg med 1.~00 o.fficerare och j 3.000 meniga om borcl l~ämpa
vid elen brittiska flottans .sida så.som allierade. De fl.e1sta av dess a
fartyg äro jagare, ubåtar och andr a mindre fartyg. Alexandler f örklarade att ele n fria frans.lm flottan hade ökat.s b etydligt och nu om.
fattar nära .501 fartyg. ,5:9 fartyg ha no·rska besättningar, och bl anc!
de 60' fartvg, som bil:cla den ho:Hänclska flo·t tan, märkes en kryssare.
P·ol ackerna f örfoga för närvarancLe öve'r dussinet fartyg . Betr liffancle Grekland yttracl:e Alexander att de fartyg, .som å terstocllo eHe;·
kriget mot Tyeklancl och Italien, n u undmgå rep aration men i .sin om
tid .skol a insä tta.s i tj äns·t .
r(Reute r., 22 augusti :1;9,411.)

Italien.
. . Genom lag av den 5·/5• 11!:l41 bevilj a·des· budgetförslaget för el r t
ltahens,ka marinministeriet för räkenskapsåret 1941/412: 1(1/7 19·41 till
30/6 l04r2). Det förut.«er utgifter på i runt tal 4 miMiareler lire. I et t
utskott."'Sammanträcle i den italiens,k a kammaren föreslogs och antogs en lag, genom vilken ytierliga.re .2,6 milli arde r lire ställes till .förfogande för den italienska marinen.
(Marin e-Runclschau, j uli 1!:'}141).
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Av o'v anst ående .siag.slkepp ha de 6 första ett tom:1age på 35.0100
ton, cl:e f ölj a,nlde •6 (Iowa-Ken tucky) på 45·.000 t on ; de 5, å t er.s>
t ående
tor&e få ett tonnage på cirka 58.0iQiO· ton .
North Carolina och ·Washington, .som nyligen färd igsrtällt.s den senare '6 mån. tidigare än beräknat -och s n art .skola die företag.a
sina >>shal"e-down>> - kryssningar, kunna recban betraktas som insatta
i t j änst. Innan ·w ashington kan lämna örlog.svarvet i Phila:d elphia,
måst e man dock fördjupa en sträcka av Delawarefloden. South Dakota boräkna.s bli färdigstänt i januari 1942, vilket innehär, att 13
må n ader inknappas på cl,en beräknade byggnadstiden.
(Rivista Marittima, juli-aug. t9:41).

.
Det amerikans:ka s]agskeppet Ma.ss•achu.s.setts, s.o m kocs,tat 7>5 miL
Jon er dollar, skall sjösättas> den :23 .s,eptem:ber, sju månader före elen ur~Prun gligen av.secJicla tidpunkten.
(Reuter, 14 .september 1J9:41).

-- 554 De 54 nya krys.sar·e, som beställts• och delvis red•an äro unele r
byggnad, utgöras a·v

8 kryssare på 6.000 ton med! en bestyckn ing av W 1J2,7 cm. kan
))
)) :1!0.00.0 ))
))
))
))
)) 1<5 1·5 2' ))
.
8
))
)) 13.000
))
))
))
)) 9 2·0',13 ))
'
,g
>>
>> 2.5 :0()0
>>
>>
>>
» ett ~be.stämi
antal 30•,5· cm. kan.
(Rivista M:arittima, juni 1941.).

30

Den nya lätta kryssaren Atlanta, viMcen enligt lll[lrindJepa riementet .skall få en fa rt av 43 knop, d. v. 11. bli lika .snabb som de sn ab_
b[l,ste amerikanska j?,garna, s jösattes clien '0/19. 1Sjösättningen h ade
något fördröjts genom en strejk vid varvet.
(Reuter, 6 september Hl41.)

San11m~. nlagt 12. hangarkry.~s· are ha nu be.st1ällts,, Hera äro redaa
uneuer byggnad. Hornet, 1'9.800 ton, .stapelsattes ,2,5/91 Hl3\l O'Ch sj ö,g atteiS 1A/1J2 19'40. A v de öv ri ga el va på .215·.000 ton bec:;täJ.lde.s E 03s·ex,
Bon Homme R ich arcl oeh Intrepid i juli 1.1940· (,E..."Sex s·trupelsattes
1•6/4 :11941) s amt Kear.suge, Franklin, Hanock, Randolph, Cabot, B u nker, ·Oriskany od1 Ticcncleroga i s1eptember 1'940.
(Rivista Marittima, juli-aug. :11941.)

Moto·rfart.vget Normalmail på 7.<886 ton håller på !ltt ombygg as
till flygdepåfartyg. Ombyggnaden omfattar borttagandie arv däcket
orh skorste'larna, justering av ballasten samt anbringand:e . av ett
flygdäck Ombyggnaden är ruv experimentell karaktär. Om res·ultatet blir tillfredsställande komma !20-30 handelsf.artyg att omä!ldras till flygdepåfartyg.
(Rivista Marittima,, juni HH1.)

De ha n clelsfart.vg, som dmla omb yg gf,s till flygdepåfartyg -[ö r
patrullering på Ailr.nten, torde få följande data: depJacem(mt 11..000
ton, längel 158 m., fart 18-.20 knop, utrustning 25 medeltunga bombP l an. Flygdäcket sk dl endast vara a v.s•ett för sta~t; landning vi·d
ba,serna.
20 flygdepåfart yg äro unc],e r byggnad, av vilka 4 äro på 1..630
ton med e'l fart av 20 knop och de övriga på >3.3501 ton rr.JCd en brt
av 20 knop.
'(Rivista Marittima, juli-augusti 1'941..)

-
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Antalet be.;:,tällda jagare uppgår till 247. Av des,sa be,s täll cles :3
t. (Mereclith, Grayson •OCh JliiomSISen) i oktober m38, 3 . st. (Wool.sey,
~ucu]ow, E.rics.son) i juni :119•39. Be,ställningen av de övriga daterar
sig från juni 1940 och framåt.
:1!0 av nämnda jagare. tillhöra B.en,sonklascS'en, 12 utgöra en för bättrP"':!: typ av s amma .k lass med ett tonnage på 1..700 ton. 210 j aga re
få .e tt tonna ge på 2.100 ton. Beträffande d-c; öv riga är f örde l ningen
på olika t yper ännu ej känd.
(Rivis ta :Nhrittima, juli-augusti 1.94:1.)

En.J.igt en uppgift från marinm iniiSte rn s,kuUe utrvi.dgningen av
de amerikan&ka va rv·e n till å ta följ ande be r äkningar angående veDkställr.nclet av tvåocean-fLotta ns byggnadsp rog ram f ör jagare: 119,12 4G
st. jagare, 19'Jt3 58 st. och :1'944 •67 :st.
(Rivista Marittima, juni 1941..)

3 depåfartyg för jagar,e på 9.450 ton av samma typ 1som de redan
levererade Prairie och Dixie ha beställts hos Sun Shiphuilding & Dry
Dock Co.
(Rivista Marittima, juli-augusti 1J9!41.)

Två n y a jagare - Bristol ·o ch Ellyson - ha elen 125/7 löpt av
stapeln, vilka byggts på r.e kordartat kort tid. De båclia fartygen
sjö.sa.t tes nämligen endast 7 1 /2 månader eHe·r det att ·k ölarna s träckts.
1~Reuter, .25 juli 19141.)

Ubåtarna :J\1:ackerel och Marlin, t ilLhörande M-klassen, be1finna
s.ig för närvarande på örJ.ogsrvarvet i Port,smouth för utrustning. De
äro förs öks·enh eter av den nya kus•ttypen enligt :1J939 års prograllll
med ett ·deplacement på 800 ton, en fart av 14,5 knop s amt en bestyckning av 6 st. 45 cm torpeder.
Förutom dessa båda lära uts jöubåtarna Gar, Grampus och .Grayling h a lev.e r·e r ats. Gr.enacliier, Gudgeon och Grayback torc1e vara
unele r utrustning. Samtliga cLessa äro på 1.450 ton.
(R i vista Mari t t im a, juli-augusti ]9141..)

Bland nya depåfartyg för ubåtar märkas Fulton samt .Sperry,
som s ta•pels•attes i december j '940. Sp·erry torde f å ett tonnage p·å

5569.0001 ton. Ytterligare 5 fartyg av samma typ ha bes t.ällhs. V irl are
ha 5 bärgningdartyg för ubåtar be,'.'tällt,s.
(Rivi.sta Marittima, juli-augus ti :IJ9<±1.)

Verkstad.s,f artyget. Vulcan löpte ::.v stapeln elen 1+/12: li..JJO. Ytterligare 3 vcrks bdtc;,f artyg, AjRx, Hector och J ason, ha be,s tä!lts.
De äro på 9.000 ton med en fart wv 16 knop.
(Rivista "Yiarittima, juli-augusti Hlfil.)

.32 motortorpecLbåtar äro under byggnad.
De för.sta 40 m oto rtorpedbåtarna, typ Mosquito, byggda efter mönster :w de en gelsk a
Pmver Hoats, ha följ:cmcl!e data : deplacement 32 ton, längd 2,2 m.,
bredel fi,fFi m., djupgående 1/W m., ,3 ben:s.inmotorer {Roll.s Royce ~fn_
lin), va relera på 1.1001 häs tkrafter, fart ·60 knop, aktionsradie: 30>00
sjömil med 1f' knop, bestyckning: ·4 s t. '1·5/i cm. torpedtuber, 4 k;;p i
clubbel lavettage.
(Rivista :Yiarittima, juli-augusti :IJ9<41 .)

Minutläggareli Teuor gick av stapln Ll1en •6/6 1941. Den ;ir
byggd på örlog:svarvet i Phi1aclel·phia och stapelsatte,s den .3/19 19J<O.
Den n1äter fi.O.O:O ton och bar en fa rt av .215 knop. Ytterligare ,2 m illutläggare ha bestäl.lts.
9 minsvepare med ett cl.eplacement på 700 ton o eh en fart a·v 18
knop ha 'b etstälHs. De äro av samma typ &om clie rC<CLan levererade
Raven och Osprey.
18 kustminsvepare ha &ta.p elsatts under tiden den 2~6·/ 12 1194017/1 1JIM1. Vidare ha 1•6 jagare ·o mändrats till ~; nalbba minsvepare.
(Rivista Marittima, juli-augusti 1!91M.)

Enligt uppgift skal'l en nätutl,äggare på 1:0,·000 ton vara uneuer
byggnad, 4 andra på 7.00!0 ton ha be,ställts: lik,s om W s't . s. ik. >>n!et tenclers».
{Rivista Marittima, juni 1941.)

Enligt vad som uppgives i .sj ömilitära kretsar har man uppn ått
en .sådan .snabbhet vid genomförandet av det amerikanska flottby g g nad.sprogrammet, att USA: ts >>tvåooe·anfloHa>> beräknas• Mi färdig t;v å
år tidigare än bräknat. ;Qm in•t e str.ejker eller krig ställer hinder i
vägen sk ull e denna flotta alltså vara; färdig :11!J44 i stället för 119146,
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fartyg, uppgår nu till närmare 6 miljoner ton.
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Det p_merikanska marinclopari e mentet meddelar i ea rapport elen
S/9, att .2:113 krig;o.fartyg av alla kategorier färdigby.ggt.s IS·edia!l elen 1
januari 1'9H sam t att kölarna st r äcl.d s hl~ ytter hg a re 436 f a:- t~ g,
Q49 fartyg· .som s.jös.atts n1ellan elen t Januan och l .september sta mför sin <mara fullbordan . Bland' cle fartyg, som färdig:b yggts ,s:edan
den 1 januui, mär<ka.s två .s lag.skepp, nio ubåtar, 119 jagare och .J;2 patrullfartyg.

Representanthuset har godkänt ett lagförslag om ett pr·o gram
med en ber äknad kostnad a v !)Si5 miljoner do Har för byggande och
reparation av fartyg samt anskaffning av aJ'tiJJ,eri för fl.ottan.
(Reuter, 18 juli 1941.}

Representan tshmset.s budgetuts kott godkände den 21;,8 nya an-s lagsäskanden på tillsammans 8.06<3 miljoner doll'ar för armens, ma.rinel1SI och ,sj öfart.skommi.ssonenlS räkning.
Anslagen. till marinen skola bL a. möjliggöra ökning av man·:s:kaps1styrkan från 2i50.0010 ti}] 3'6'9•.00:0 man för att clte nya ·k rigsfartygen
skol'a kunna bemannås ·och antalet marinSinldater hö.ja1s.
lReuter, ,2,4 juli 1'94:1.)

Enligt · ett av s·enatea nylig,en go;clkänt lagförslag skall per:s;nnal.S•tyl1kan i marinen och marinkåren öka,s. med '7.0· Ofo, villk et innebär att
antalet .sjöo.fficerare öka:s från 7.5<El2 till l"2.WOI och anta·l et o,fficerare
Vi·cl .marinkåren från L5l2 till ·2.5122.
När marinen omkring år 1914~6- når maximum för ,s,i n expams~ion,
kommer den att behöva åtmill'stone .215.0001 o:Eficera,re.
(Rivi:s.ta Marittima, juni- j ul'i 1'941.}
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För buclgetåret 1:941-42 stå följande medel till marinen,, fö rfogande:
Ordinarie auslag:
milj . ·d·oll ar
Utgifter för administra honeu ....... . .. . ... . .. .
1.1305,8
Utökning av fl.otta och mariThflyg ............. . ,2.t21.±1J5
Extra anslag:
Utgifter för administrationen ......... . . . .. . .. .
Utökning av fl.otta och marinflyg ............. .
Utbyggnad a.v flottbaser ......... . ..... . ....... .

10>0
1.1502<
1471

·S<Umma ·':J..llt2•0,3
(Rivista Maritti.ma, juli-augm>ti 11941.}
Pres id enten beg.ärd·e den 2'J maj av kongr-essen ett extra onlinarie ans l ag på 3.1 320 miljoner dio.Jlar för utöh1ing av flywstri,dskraft erna. ,Av marinens an·de l, 5'301 miljoner dollar, skullle 4•68 miii. användas för byggandet av nya flygplan och 4:7 milj. för •dieras bestyckning. :L5 milj. skulle användas till utvidgning !liV fabrH~erna .
Genom dessa ans•l ag skulle marinflyget i sinom tict komm a u pp
i 16.00•0 plan.
{Rivista Marittima, juli-augus ti 19:4-1.)
.Experten på marinens lu.f tskepp, Charles Rosend!ahl, medeleJ ar
att ·6 luftskepp skola förläggas· till en ny luftdkeptpsbas i Southwey:;nouth. P·å en fråga meddelacLe Rosendahl, att anslag för byggan•d!e
av 48 luftskepp av havstyp beviljats o·oh medel ha r edJan utanordn ats
för 27.
(S tockholms·-Tidningen, 15 september 1J9141.)

Brasilie·n.
Brasiliens marindepartement har beslutat bygga en ub åtsbas på
ön Cobra:s 1(Rio de J anerio). En kommission har tillsatts för att orn eelelib art påbörja byggand.e t av flottbwsen i Natal.
(Rivis•t a Maritt]ma, juli-augusti 11941.}

