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Årsberättelse i artilleri och handvapen 
år 1935. 

Avgiven av ledamoten Åström den 4 december 191>6. 

Då kustartilleriet från och med 1902 års ingång uppsattes , 
angavs dess uppgift vara att handhava fästningsartill eriet och 
det fasta minförsvaret vid rikets samtliga kustfästningar. Upp
giften var sålunda av uteslutande lokal natur. Någon använd
ning av kustartilleriet utanför kustfästningarna ifrågasattes 
ick e. 

1914 års försvarsbeslut, som dock för kustartilleriets vid
kommande innebar en betydande utveckling och förstärkning, 
medförde icke n ågon ändring i fråga om uppgiften. 

1925 års försvarsordning , som medförde indragning av 
Älvsborgs kustarl<illerikår och hårt beskar kustartilleriets per
sonalkader, utvidgade däremot vapnets uppgift så till vida, 
som den upptog anskaffning av ett par rörliga 10,5 cm. ka
nonbatterier , i första hand avsedda för användning utanför 
kustfästningarna enligt högsta krigsledningens bestämmande. 

Vårt lands försvarsväsende står nu åter inför omorganisa
tion. I 1930 års försvarskommissions nyligen avgivna be
tänkande har man gått vidare på den år 1925 sålunda in
slagna vägen och föreslagit uppsättande vid kustartilleriet av 
rörliga arlilleriförband, avsedda för användning såväl på Got
land som på fastlandet för lösande av vissa försvarsuppgifter 
utanför kustfästningarna i samverkan, allt efter förhållandena, 
med sjö-, land- eller flygstridskrafter. 

Med hänsyn till den aktualitet, det rörliga kustartilleriet 
sålunda för närvarande får anses äga föi· vårt försvar , har det 

Tidskrift i Sjöväsendet. 11 
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synts lämpligt, att göra detsamma till föremål för denna årslw 
rättelse, h els t som nämnda artilleri, dess beskaffenhet och upp 
gifter m. m. tidigar e icke synas h ava närmare behandlats in 
för Kungl. Orlogsmmmasällskapet. 

Det rörliga kustartilleriet förekommer dels som järnuäg.>

mtilleri, dels som tmktoranspänt artilleri . 

I. Järnvägsart i Il er i. 

I USA, där kustartilleriet såsom vapenslag omfattar för
band av såväl järnvägs- som traktoranspänt artilleri, och dä r 
sis tnämnda båda slag av kustartilleri på grund av landets stOLl 
resurser nått en hög grad av utveckling, angivas i gälland,, 
taktiska föreskrifter järnvägsartilleriets uppgifter vara 

att förstärka kustfästningarnas fasta bestyckning, 
att medverka vid försvaret av vissa kustorter i hamnar), 

där permanenta befästningar icke finnas, 
att medverka vid avvärjande av landstingsförelag i ali · 

mänhet, samt 
att lösa vissa speciella uppgifter för armen i fältkriget. 
Den i U. S. A:s kustartilleri förekommande järnvägsariille 

rimaterielen , vars huvudsakliga data framgå av tabell l , k m• 
efter lavettagens beskafrienhet uppdelas på ·tre huvudtypet 
I-III, med föl jande karakteristika. 

Lo.uettagen vid typ l konstruerades uneler världskriget för 
äldre fast uppställda pjäser och f. d. fartygspjäser. Enda, ! 
ett fåtal hann emellertid bliva färdigställt och överfört ti ll 
Frankrike före vapenstilleståndet. 

Utmärkande för typen är, att den medgiver skjutning 
horisonten runt från spåret, och att pjäsen snabbt kan göra" 
klar för eldgivning. Järnvägsbatterier av denna typ äga där 
för både strategisk och taktisk rörlighet. 

Särskilda anordningar med järnvägsspåren äro icke nöd 
vändiga vid uppställning. För åstadkommande av en god m a
skering samt för underlättande av ammunitionsersättningen är 
det en1:ellertid lämpligt att anordna ett s tickspår för varje pjäs . 

Pjäsen utan lavettage L a 
l 

Kal. och mod:år Typ Längd Typ och mod:år 3) E kal. 

7" (17,8 cm.) kan.') 
l 

Mantl. 
l 

- l I, 1918 1360a p . 

8" (22,3 cm.) kan. 1888 2) 

l 
Mantl. 

l 
32 l I, 1918 1360° ir 

12" (30,5 cm. mörs. 1890 2
) Mantl. 10 I, 1918 360° ir 

l 360° p: 
12" (30,5 cm.) kan. 1895 2

) Man t l. 35 II, Batignolles, 1918 

wo p: 

14" (35,6 cm. ) kan. 1920 Trådlind 50 II, 1920 4) 360° p 

7° ir 
l 

110" (254 cm) kan. 1888, 1895 1900 2)1 Mantl l - l III l SidriH ' ' ' 
- ' 

12" (30,5 cm.) kan. 1918 
l 

Mantl. 
l 

50 
l 

III, - l Sidrik 

Vid e 
kur v 

14" (33,6 cm.) kan.') - - III, Navy Mount Vid e. 
bädc 
50 

1) F. d. fartygspjäser. 
2

) F. d. fast uppställda sjöfrontpjäser, som under och efter världskriget l ade~ 
3) Lavettagen benämnas här typ I, II, och III och angivas karaktäri stika för 
4 ) Detta lavetage kan även användas för 16" haubitsen, som då har en maxi: 



T A B E L L 1. 

Data för järnvägsartill er i. 

L a v e t t a g e t P rojektiler 

mod:år 3) Sidriktn. l'llin:elev. 
max: elev. 

Framföring-sinrät tn. Slag 

1360° på betongfund. 
l 

-
l 

Fjädrar l P~r l S~r . 

1360° inom lav. 
l 

o o 
l Fjädrar l Pgr.l 

42° Sgr. 

360° inom lav. 20° Hydropneum H p gr. 

70° Sgr. 

{ 0° 360° på betongfund. P gr. 
Jolles, 191S 3S0 

Hydropneum 

10° på fältbäcldn. tio 
3S0 Sgr. 

360° p å betongfund. o o IIyclropneum P gr. 

7° inom lav. 50° Sgr. 

l 
Sidriktas på kurvspårl l Vinsch för pjäsvagnensl P gr. -

framförande Sgr. 

l 
Siclriktas på kurvspår l 

- 40 l Vinsch för pj äsvagnensl P gr. 
40° framförande Sgr. 

Vid e lev. < 15° på 
kurvspår Fjädrar 

· Mount Vid elev. > 15° på Vid elev. < 15° vinsch Pgt·. 

bäddning, sidriktn. för pjäsvagnens fram- Sgr. 

50 förande 

r världskriget lades i järnvägslavettage. 
s karaktäristika för dessa lavettage i texten. 
)ffi då har en maximielevation av 62°. 

Vikt 
kg. 

75 
69 

l47 
91 

{31S 
475 
31S 

140S 
442 

1485 

31S 

/635 
hos 

544 

l 

2SO 
23 1 

l 

4S5 
31S 

635 
544 

l 

l 

l 

l 

L a t! d n i n g a r UJ 

l 
~t=:J o- Klar för skjutning Max: "'"P. 

Namn Laddn:vikt Utg:hast. skottvidd 
~O" efter tim. 

omkr . kg. mfsek. a ~" 
m. ......~ o. 

l 

l l l 

15,400 

l l 
- l 1/2 1-3 

l 14,000 

l 

37 

l 

671 

l 

2 1,900 

l 
l L /2 

l 
1-3 

32 792 19,300 

Zon III-IX 29 (Zon IX) 457 14,000 
Zon III- VIII 26 (Zo n VIII) 366 S,GOO 2/3 1-3 
Zon l ii-IX 29 (Zon IX) 457 14,000 

r09 
26,700 1-2 på färdigställt be-

134 693 27,500 tongfund.) 
686 25,100 1/2 10 dagar för färdigställ-

ande av betongfund. 

l 
103 - 26,500 

r23 
35,500 2 (på färdigställt be-

209 sos 40,200 tongfund.) 
914 43,400 

t/2 
10 dagar för färdigställ-

ande av betongfuncl. 

l 

l l 

{686 

l 

25,400 

l 

) 

l so 2/3 
l3-4 seelan kurvspåret l 

732 25,600 

l l 

-

l 

-

l 

31,SOO 

l 
t/2 IJ . 

gjorts klart 

- - 41,100 

l 

1-2 (på färdigs tälld 
- - 37,500 - bäddning 
- - 42,100 30-4S för färdigställ-

ande av bäddn. 
l 
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Den rullande m aterielen är i första hand a v sedd för nor-
111al sp~iriga järnvägar. De av 7" (17 ,8 cm. ) och 8" (20,3 cm. ) 
kanoner samt 12" (30,5 cm.) mörsare bestående batteriern a 
äro dock försedda m ed vagnsutrustning m . m . möjliggörande 
deras framföra nd e på smalspåriga järnvägar. 

Lcwettuget för 8" (20 ,3 cm.) ];anonen har det utseende, 
som framg år av fig. l och 2. 

Det bes lår i s tort sett av rekylmantel med en rekylcylin
der och fvra framröringscylindrar (fjädrar), två sids tycken, 

Fig. 1. 

vänelskiva m ed koniska rullar samt basring, den senare fast
satt i det rullande unelerlaget (pjäs vagnen) . Totalvikten är 
omkr. 79 ton. En plattform för betjäningen är fäst vid la
vettens sidstycken. På plattformen }iro placerade l a 2 kra
nar för ammunitionens framförande, vilket sker från en ome
delbart intill pjäsen s tåend e ammun ilionsvagn. Den ena kra
n en an vändes för alt, då skjutriktningen med mer än 35° av
viker från spårets längdriktni ng, fr ån mark en upphissa pro-
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jcktilcrna till plattformen. Avvik er sk jutriktningen med mi nd
re än ;35 ° fr ån spårets längdriktning, föras projektilerna i en 
korg längs en vid amnmnitionsvagnen apterad , ulskjula ndv 
järnbom och n edfiras direkt p å pla ttform-en. Medelst del! 
andra kranen upphissas projektilen på laddbryggan . Lad d
ningarna föras till plattformen p å samma sätt som projL·kti
lerna men upplyftas i regel för band å laddbryggan . 

Då pjäsen skall gå i ställning, förfares på följand(• s~i Il. 
p jäs en jämte underl ag uppl yftes fr ån boggierna medelst in. 

Fig. 2. 

byggda domk rafter, verkande m ellan underlaget och p å r ~11-
sen utlagda järnbalkar. Två H-balkar av järn, högre än r ä l
sen , placeras parallellt med och utanför dessa på syllarna. E tt 
lämpligt antal (ex. 6) tvärbalkar av trä läggas p å H-balkama. 
Pjäsen med underlaget nedfiras på träbalkarna med dom
krafterna. Den sålunda bildade bäddningen upptager pjäsen ·, 
tyngd och h ela den vertikala påkänningen vid skottlossningen. 
medan boggierna äro full:;;tändig t avlas tade. För lavet tage[, 
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stabilisering i horisont alled ::lllväudas 8 st. strävor (outriggers ) , 
4 på var sida, vilka upptill m edelst gångjärn äro fästade till 
pjäsvagnen och n edtill genom breda fotplattm· stöda 1not 
mark-en (uppkastade jord- eller grusvallar ) . Erfarenheten har 
utvisat, att lavettagel vid delgivning är fullkomligt stabilt i 
alla riktningar. 

Lcwettuget löt 12" (30 ,5 cm.) mörsoren skiljer sig i ne
dan angivna avseend en från s·· (20)3 cm. ) kanonens. 

Totalviklen är omkr. 80 ton . Eldröret ligger i en rekyl
släd e, som i sin tur vilar i en vagga. H. ek ylhämnings- och till 
vallssättningsanordningarna ntgöras a v två r ekylcylindrar och 
en framföringscylinder (luft ). Pjäsvagnen h ar boggier av 6-
hjulstyp. Lavettagets s tabilil et är icke tillfredss tällande vid 
skjutning m ed elevationer, mindre än 85° . 

Ett försöJ,·sluv etlog e avse tt för altemaliv användning av 
8" (20,3 cm.) k anon och 12" (80, 5 cm. ) mörsare lär vara un
der utarbetande. Lave ttaget beräknas medgiva en skottvidd 
för kanonen (projcktilvikt 91 kg. ) av ;32 ,000 m. och för hau
bitsen av 23,000 m. 

Lavettouen nu typ Il meJgiva icke skjutning direkt frtm 
spåret. Antingen erfordras en fältbäddning, som dock icke 
medgiver m er än 3,5°-5° siclriklning på ömse sidor om pjä
sens längdriktning, ell er ock ett bc tongfundament, vilket dock 
medgiver 360° sidriktfälL I b:'\da fall en måste järnvägsspåret 
upprivas. T aktisk rörlighet existerar således ick e. 

Lavettagen i fr åga användas dels för en 12" (30,5 cm.) 
kanon, dels för en 14" (35 ,6 cm. ) kanon ell er 16" (40,6 cm.) 
haubits. 

12" (30 ,.5 cm.) lov etiogel ~ir ursprungligen av fransk typ 
(Batignolles) och har en total vikt av omkring 146 ton. 

F ä l t b ä d d n i n g c n , som föres på en särskild bädd
nin gsvagn, hestår av e tt gol v a v s tålbalkar m ed r ektangulär 
sektion. Boggierna avlastas med hjälp av kilar, jänmt förde
lade p ~t var sida av bäddningen . 

På det på uppställningsplatsen anordnade b c t o n g f u 11 · 

d a m c n t c t apteras b asrin g och vändskiva m ed rullar, ev. frå11 
ett ut rangerat 1 O" (25,4 cm .) självsänkande lavettage. Pjäsen 
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köres på rälsen fram över fundamentet, tyngden överföres ti ll 
domkrafter, varefter de två boggierna - av åttahjulstyp -
avlägsnas, liksom en del av järnvägsspåret. Underredet (pj ti s
vagnen) nedsän kcs på vändskivan och fastbultas vid den na. 

14" (35 ,6 cm.) lavettaget (fig. 3) , som bär modellåret Hl20 . 
~ir det nyaste av järnvägslavettagen och anses synnerligen ti ll
frcdsställanclc. Det är, såsom ovan angivits , även avsett fi ir 
16" (40Ji cm.) haubitsen. Lavettagets vikt är omkring 365 ton . 

Fig. 3. 

L a v c t t s i d o r n a, i vilka rekylmantelns tappar vila . 
äro svängbara kring en baktill belägen horisontalaxeL Me 
delst denna anordning, som kan manövreras m ed handkraft 
men normalt drives med elektrisk motor, kan pjäsen givas den 
för stabilitet under förflyttning och tunnlars passerande er 
forderliga körställn:ingen. Boggierna äro till antalet fyra , tv~t 

främre av fyrhjulstyp och två bakre av trehjulstyp. 

F ä l t b ä d d n i n g e n liknar den ovan beskrivna 8" (20,;\ 
cm.) bäddningen. H-balkar av järn läggas på sp:\ret under 
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pjäsvagnens bärbalkar, varefter systen1et nedsänkes på H
balkarna 1ned domkrafter. Strävor (outriggers) användas för 
att överföra den horisontala och en del av den vertikala på
känningen vid skottlossningen till marken. Då en del av tyng
den alltjämt vilar på boggierna, måste kilar insättas mellan 
lagerboxarna och sidstyckenas underkanter på dessa, för att 
förhindra störande vibrationer i boggiefjädrarna vid skott
lossning. 

B e t o n g f u n d a m e n t e t har i mitten en cylindrisk 
nedsänkning, i vilken en basplatta är förankrad. På basplat
tan vilar, då pjäsen är i ställning, vagnsunderTedets pivåplatla, 
till vilken i sin tur hela pjästyngden överföres med pivå och 
stödkullager. Basringen är fastbultad på fundamentet och på 
densamma röra sig vid sidriktning två koniska rullar , fjädran
de fästa till en vid undenedet monterad tvärbalk. sidrikt
ningen kan ske med handkraft men sker i allmänhet med 
elektrisk motor. Pjäsen är så avbalanserad, att basringen en
dast under rekylen utsättes för tryck från underredet. För 
underredets sänkande, så att pivån når basp1attan och de ko 
niska rullarna basringen, finnas särskilda, hand- eller motor
drivna anordningar, stödjande på boggierna. Sedan nedsänk
ningen skett, kunna boggierna undaruföras. 

En s c x c y l i n d r i g b e n s i n m o t o r, belägen på främ
re boggien, driver en likströmsgenerator, som levererar ström 
till 

en 40 hkr. motor för lavettsidornas svängning, underredets 
sänkning och lyftning samt sidriktning å betongfundamentet 
samt 

en 20 hkr. motor för höjdriktning. 
En tredje motor om 20 hkr. åverkar en luftkompressor för 

den luftbehållare, som lev·eremr den för genomblåsning och 
mekanismens stängande erforderliga luften 

Lavettagen av typ III sidriktas genom förflyttning längs 
specialbyggda kurvspår, för vilka användas särskilt långa och 
kraftiga syllar samt tung räls på med sten barlastad bank. 
För eldgivning mot rörliga mål äro ifrågavarande lavettage icke 
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användbara, på grund varav de ur mann synpunkt äro av 
mindre intresse. 

10" (25,4- cm.)- och 12'' (30,5 cm.)lauettagen hava icke 
någon rekylhäminrättning utan glida vid rekylen bakåt på spa
ret. Rekylen upphäves genom friktionen mellan ett antal pa 
underredets undersida fästa tvärbjälkar av trä och fyra rader 
I-balkar, vilka lagts parallellt med skenorna. Pjäsvagnen fram-. 
föres efter rekylen med en vinsch, placerad på främre boggien. 

14-" ( 35,6 cm.)-lauettaget har däremot rekylhäminrätl 
ning. Vid skottlossningen glider dock pjäsvagnen et'l stycke 
bakåt på rälsen men återföres medelst en motor-driven vinsch. 
Vid sk jutning med elevationer, större än 15°, placeras pjäsen 
på en fältbäddning och är således stationär. I detta fall måste 
även en rekylbrunn utgrävas och erhålles ett sidriktfält 0 111 

~~ :Yz 0 på ömse sidor om vagnens längdriktning. 
Järnvägsartilleriet är i U. S. A. organiserat i regcmentcJ 1, 

bataljoner och kompanier. 
H. e g c m e n t e t är att anse såsom en enhet, huvudsakli

gen avsedd att fylla administrativa och utbildningsändamåL 
Det består av 

regementsstab, 
~tabsbatteri, 

musikkår, 
trängbatteri (service battery) samt 
tre bataljoner. 
Då regementet användes för kustförsvar utom kustfä sl

ningarna, ingår i detsamma även et'l strålkastarbatteri. I stab~· 

batteriet ingår en järnvägs- oeh ammunitionsdetalj , som regle
rar användningen av bataljonernas lokomotiv samt järnväg,.. 
byggnad och ammunitionsersättning för bataljonerna. 

B a t a l j o n e n är en t:J.ktisk enhet. Den består av 
bataljonsstab, 
stabsbatteri samt 
två batterier. 
Användes bataljonen för kustförsvar utanför kustfästning 

a rna , ingår i stabsbatteriet en strålkastarpluton. 'Till stabs ha l· 
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teriet höra även bataljonens lokomotiv och ammunitionsvagnar. 
Bataljonerna i ett järnvägsartilleriregemente hava vanli

ge~1 olika bestyckning. S~llunda kunna ex. både 12" (30,5 
cm.) mörsare, 8" (20,3 cm.) kanoner samt 1 ±" (:~5 , 6 cm.) ka 
noner finnas å samma regemente. 

B a t t e r i c t är eldenhet och samtidigt administrativ enhet. 
Pjäsantalet i balleret år två , om pjäserna äro 12" (30,5 

cm.) eller 14" (05,6 cm.) kanoner , eljest fyra. Organisationen 
av ett batteri ~l.skådliggöres av tabell 2. Personalstyrkan upp
går till 6 officerare och 158--190 man. 

Förutom pjäsvagnarna har batteriet sex järnvägsvagnar, 
varav en eldledningsvagn och en vagn för förbindelsematerielen. 

U p pstältningsplatser 

för järnvägsbatterierna böra vara utsedda och i huvudsak i
ordningställda redan i fredstid. Särskilt gäller detta i fråga 
om de svåraste batterierna, vilka för eldgivning mot m~1l på 
sjön m åste uppställas på betongfundament Batteriplatsen om
fattar normalt ett stickspår (pjäsplatsspår) för varje pjäs med 
tillhörande ammunitionsvagn samt erforderlig t antal sidaväxel 
spår för sådana eldlednings- , ammunitions- , rcdslwps- och 
kraftvagnar m. m ., som böra finnas i batteriets närhet. Pjäs
platsspåren böra vara horisontala till hela sin hingd. Tillräck
ligt utrymme bör finnas för pjäsbäddningens eller betongfun 
damente ts anordnande sani.t för stödsträvorna (outriggers). 
Pjäsplatserna böra icke ligga närmare in till eller längre ifr ~m 
varandra än omkr. 50, resp. 200 m . Då en järnväg icke an
vändes för annan Lrafik , är det stundom möjligt att för batte
riets uppställning använda de befintliga, ordinarie järnvägs
spåren. 

Ett järnvägsartilleriregemente är icke ordinarie utrusta t 
med samtliga de järnvägsvagnar, som erfordras för transporl 
av all personal och materiel. Vid · j'örj'liJtfning måste därför 
ytterligare vagnar anskaffas , så vida icke förflyttningen är så 
kort, att motortransport kan användas för viss del av personal 
och materiel. Varje förflyttning av järnvägsartilleri måste nog-
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drant planläggas med hänsyn till det befintliga järnvägsnätet, o . 
spår vidden, bärigheten av spår, broar och viadukter, lastut-
rynnne m . m. Så vitt möjligt bör ifrågavarande planläggning 
verkställ as förberedelsevis i fredstid. 

Ett järnvägsartilleritåg kan förflyttas antingen s. a . s. i 
egen regi, eller merl anlitande av dc ordinarie järnvägsmynclig
beterna, varvid ti ll tåge t hörande oeldade lokmnotiv och vagnar 
betraktas såsom vanliga godsvagnar. Den förra metoden är 
att föredraga ur såväl taktisk som rent praktisk synpunkt men 
ställer givetvis ökade krav på järnvägsartilleripersonalens för
måga att behärska de rent järnvägstekni.ska faktoren12.. 

Sammansättningen av ett järnvägsartilleritåg varierar. I 
allm änhet placeras dock pjäs- och ammunitionsvagnar i täten, 
personalvagnarna i kön. Vid de lättare pjäserna (8" --20,3 cm . 
kanoner och l 2" - 30,5 cm. mörsare) spelar pjäsvagnarnas vikt 
icke så stor roll, men vid de tyngre måste hänsyn härtill tagas 
vid tågets sammansättning. De tyngre pjäsvagnarna böra så
lunda placeras nära täten av tåget och åtskiljas av 4- 5 vag
nar . Med hänsyn till de framåt och bakåt utskjutande delarna 
av underredet måste en flakvagn gå omedelbart före och efter 
pjäsvagnen. Kanonerna förflytt as alltid mod mynningen bakåt. 

Maximihastigheten vid förflyttning av tyngre järnvägspjä
ser är ungefär följande: 

På raka spår . . . . . . . . . 55 km/tim. 
10°--13° kurvor 30 

» 13°-18° 9 och 
)) 6-7 )) 

Järnvägsar l il lcrict..; eld lee/J zingssystem överensstämmer 
princip med de vid det svåra och medelsvåra sjöfroutsartillcriC't 
i övrigt använda . Vid de svåra batterierna är eldled n ingssy
stemct sålunda i regel grundat på III. riklsälld och vad vi 
skulle kalla för mätningsmetoden med vågbas. Härtill kom
mer vid tillgång på eldledningsflygare i vissa fall en flygeld 
ledn ingsi;letod , vi lken emellertid enelast är en tillämpning och 
Påbyggna_cl på nyss bcrördn m etod . Det är uppenbart , att elen-
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n as svagheter, i första hand k ra vet P<l elt flertal måststationer 

t•n mangfald komplicerade instrument och ett vidsträckt teh·~ 

fonnät , m ås t:e bliva särskilt framträdande och olägliga Yi d 

järnvägsartilleri et På grund härav har man uneler senare a r 

Hlexperimenterat ett nytt eldlcdningssystem, b aserat på inbu~. 

mätning, elt centralinstrumen t, motsvar ande det vid luftvärn~ 

ar tilleriet använda, samt föl jvisarsys tem för de olika d a ta ~ 

överförande till pjäserna. Till utrus tningen hör givetvis även 

en för de olika eldledningsinstrumenten särskilt inrättad elrl . 

ledningsvagn. Detta nya system torde numera vara und er in. 

förand e vi d truppförbanden . 

(Forts. ) 
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Centralförsvar och dogmatism. 
A,- docenten vid UpsaJa universitet Ragna1· Liljedahl. 

Det är tydligt, att inom vissa lanlmilitära kl'etsar för när

varande pågår en stark dogmbildrring. Som så ofta sk er sö

ker man projiciera de sanningar, man m enar sig hava upp

täckt, bakå t i tid en. lVIan tror sig på något sätt styrka dessa 

sanningar genom att visa, a tt de ha haft om ick e precis evig

hetsvärde så dock giltighet under mycket långa t idsrymder. 

Detta är en process som m an kan studera praktiskt taget över

allt, där sk arpt utpräglade meningar blivit fastslagna och m er a 

allmänt omfattade. Den nya åsikten bildar utgångspunkten 

för en ontvär dering av det förflutna. De tendenser hos dessa, 

som man sympatiserar med , som man känner fränelsk ap med 

och som kanske av utvecklingen sk jutits i bakgrunden , blivit 

mer eller mindre missförstådda och fördömda , dragas fram 

som den sanning, vilken eftervärlden tidigare icke förstått alt 

rätt uppska tta och värdera. 

Naturligtvis kan på detta sätt mycket välbehövliga om

värderingar av historiska skeden komma till stånd. Men faran 

för alt den n ya värdering, man vill fasts lå, blir lika ensidig 

som den gamla , mot vilken man opponerar, är dess s törre, ju 

mer ex tremt utformad elen dogm ä r , från vilken man utgår. 

På ett egendomligt sätt sammanflätad med denna process 

går en annan , son1- innebär det förflutnas makt över det när 

varande, m ed andra ord traditionens infly tande. J u starkare 

en tradi tion, ett drag hos det förflutna är, dess svårare har nuet 

att fritt ställa sina problem . Dcss,a utformas oundvi kligen av 
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traditionen, även om denna ursprungligen skapats av för hal

landen, som äro vitt skilda från nuets uppgifter. Della är 

emellertid alldeles naturligt. Att helt frigöra sig från tradi

tionen är samma problem som att lyfta sig själv i håret. 

Den ommälda dogmbildningen i vissa lantmilitära kret

sar är egentligen en cirkulus vitiosus. Det program, som m an 

uppställer för Sveriges försvar, är utformat av en mycket slark 

tradition. Den sanning, man menar sig ha upptäckt, projicie

ras bakåt i tiden. Nuet och det förflutna påverk·a varandra 

ömsesidigt och bindas ~hop genom en dogm, vars uppgift iir 
att låla aspeklet bli entydigt. 

Mot dogmen måste man framför allt invända, att varken 

nuet eller det förflutna kunna sammanpressas inom entydig·1 

aspekt. Tvärtom är mångtydigheten, den överskådliga män g

den av möjligheter det mest påfallande, lika visst som de vaL 

som ske och m ås le ske, i en mängd fall kunna vara ytterst 
olyckliga. 

Det här sagda kan åskådliggöras på ett utmärkt sätt tack 

vare den uppmärksamhet i form av recensioner eller på ann at 

sätt, som de dogmatiserandc lantmilitär,crna ägnat docent Al 

lan Janssons avhandling: »Försvarsfrågan i svensk politik fn1'l 

1809 till Krimkriget. >> Det intrcss::mlaste i denna avhandlin·' 

är diskussionen om centralförsvarsideerna. På nämnt hål~ 
bevisar man med frenesi, att dessa ideer voro riktiga, innebu 

ro det för landet bäst lämpade försvaret. Sedan dc omsatts 

i politiken, åtminstone till huvudsaklig del, genom 1819 års 

centralförsvar, har emellertid utvecklingen, bestämd av vi s~n 

rent m ekaniskt verkande faktorer, förbättrade kommunikali< -

ner, ökad befolkning, industrialiseringen etc., fört därhän , all 

denna försvarsordning blivit föråldrad och måste ersättas m ed 

ett "periferiförsvar» , som tar häns,rn till den nva utvecklin crcn 
.J J ~ 

n1:edfört. Där dessa hänsyn till följd av 01nständigheterna icke 

behöva tagas, gälla alltjämt centralförsvar'sidecrna. Sålunda 

är flottans avskrivning lika motiverad nu som på 1820-talet. 

Bakom detta resoncmanu· lhruer en - visserliaen outta· 
L' ~ -' ~-' t;! 

lad men likväl ofrånkomlig - förutsättning , nämligen att den 
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livsform för de t svensk a: samhället, som fastställdes under 

åren n ärmast efter 1809, har samma existensmöjligheter n u 

som under det år h undrade, som sedan följde. Här ligger för

svarsfrågans kärnpunkt i våra dagar , ett förhållande som full

ständigt suddas över i lantmilitäm framställningar. Och dock 

borde dessa vara skyldiga att visa, att trots den totala omstöp. 

ningen av det 1SOO-talets europeiska sta tssamhälle, som möj

liggjorde det dåtida Sveriges existens, denna kan obckymra t 

fortsättas. Är detta icke fallet, måste ny grundval för för

svaret av det svenska samhället sökas, då bör först och sist 

diskussionen om centralförsvarsideernas riklighet eller orik

tigh et avföras från dagordningen. Dessa ideer komma oss 

icke längre vid, vare sig de framföras i sin ursprungliga form 

eller moderniserade Lill någon form av periferiförsvar. Del 

är absurt att, därför att de under ett gånget skede i större eller 

mindre grad bestämt utformningen av Sveriges försvar, låta 

dem även i fortsättningen bli normgivande. Problemet blir: 

vilka krav ställer del nya läget på Sverige. Den ideala men 

tyvärr utom möjligheternas ram liggande lösningen vore en 

försvarsordning helt oberoende av tidigare härskande föreställ

ningar. Det förflutna undkommer man emellertid ej . I viss 

utsträckning måste det alltid släpas med, även om det icke 

annat är än dött gods. 
Detta är det stora frågeteck en man måsle göra inför den 

fram ställning av >> Svenska Försvarsprincipen , som major 

Ehrensvärd givit. Duga centralförsvarsideerna, låt vara moder

niserade med hänsyn till teknisk och annan mekanisk utveck 

ling, alltjämt som grundval för försvaret av det svensk a sam

hället. 
Förfal ta ren vill icke här --· även om han har en mycket 

bestämd mening - ytterligare diskutera detta spörsmål. Av

sikten är endast att fästa uppmärksamheten på problemet och 

ge u ttryck åt beundran för major Ehrensvärds mod , d ~t denne 

(sid. 7 i cit. arbete) utan minsta tvekan alltjämt synes accepte

ra den princip, som sedan 1809 varit >> grundläggande för vårl 

riksförsvars avsedda användning vid krig >> . 
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Det torde emellertid icke kunna förnekas, att den kritik, 
som frän flottans håll riktats mo t ccntralförsvarsideerna, dc 
må vara moderniserade huru mycket som helst, fyller en yt
terst legitim uppgift. Endast fanalismen kan numera se bort 
ifrån, alt grundprinciperna för Sveriges försvar m ås te ställ as 
under debatt , och alt m an kan bli nödsakad att följa hdt 
andra riktlinjer än dc som hiUills gällt. 

Man kan emeller tid gå problemen ännu ett steg närmare 
in på livet och ställa frågan: innebar 1819 års centralförsvar 
den för det dåtida Sverige bäst avpassade försvarsordning
en? Svaret har , som sagt, från lantmilitärt håll blivit ett obe
tingat ja. Låt oss emellertid granska den argumentering som 
föres. Härvid måste först i den intellektuella r ediighetens in
tresse en sak avföras ur diskussionen, nämligen docent Allan 
Janssons avhandling . Docent Ja;nsson har icke, som man 
ibland synes tro , med sitt arbete bevisat, att 1819 års centr al . 
försvar var nödvändigt och oundgäng ligt . Han har tvärlom 
(sid. 8) uttryckligen framhållit , att del självs tändighetsför svar, 
som efter 1809 blev den militära organisationens egentliga än
damål, på inlet sätt måste resultera i elt centraHörsvar. Även 
andra möjligheter stodo öppna. Att förfallarens sympatier se
dan synas i viss mån lula åt centralförsvaret är en annan sak, 
som helt m åste skrivas på författarens personliga värdesättni11~ 
och som på intet vis hindrar, att man med stöd av det material. 
som på ett utmärkt sätt. framlägges i arbetet, kan komma till 
helt andra slutsatser. 

J a o- har tidi!!are i annat forum framhållit, a tt den allvar-t> " 

liga,ste invändning, som kan riktas mot docent Janssons U\-

handling är att utvecklingen före 1809 där är totalt förbis edd 
och san;licli~t pekat på at't 1819 års centralförsvar har tydliga 
och klara förebilder i elen försvarsorclning, som före 1809 gäll
de i Finland. Detta förhållande går emellertid ej a tt inpass:1 
i elen lanlmilitära centralförsvarsclogmen. Istället konstruerar 
man ··- såsom överstelöjtnant Petri i Svensk Tidskrift 19 ;~1-i 
s. 223 ff. - en offensiv försvarsorganisation före 1809 m l'd 
flottan som egentlig bärare och ställer de verklighetsfrämman
de tradition erna från denna i molsals till den intelligenta an-
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passning efter de nya förhållandena, som Lefren eftersträvade. 
Del är ur historisk synpunkt meningslöst alt spilla många ord 
på denna konstruktion. Den saknar varje verklighetsunder
lag. N å g on offensiv försvarsordning , n ågon försvarsordning 
med syfte alt så långt som m öjligt förlägga kriget ulanför det 
egna landets gränser, har icke existerat efter 1721. En an
nan sak är, att flottan· under de krig, som förts, fått göra of· 
fensiva operationer, men delta ligger i vapnets egen natur. 

Ett orimligt pås tående är även det, att Lefren och hans 
meningsfränder skulle ha stått obundna av n1.ilitär tradition. 
Det kan visas, att Lcfren såväl som Franc-Sparre i sin Heligare 
militära verksamhet varit intimt knutna till försvaret av Fin
land . Och då 1819 års centralförsvar har stora likheter med 
den försvarsorclning , som före 1809 gällde för Finland, finnes 
intet tvivel om det personliga sambandet. Det torde sålunda 
vara omöjligt att förneka, alt centralförsvaret till huvudsaklig 
del är proclukten av en lantmilitär tradition, en tradition som 
uppstå tt genom ett sekels erfarenh eter i kampen mot Ryssland. 

Härmed är emellertid inte t sagt om centralförsvarsideer
nus lämplighet eller olämplighet. De torde ha fyllt en. stor 
uppgift, när de pekade på nödvändigheten att efter förlusten 
av Finland organisera Sveriges inre försvar. År 1809 stod 
man i viss m ån i samma situation som 1721. Sistnämnda år 
var probleme t alt ge Finland clt inre försvar och det var med 
ledning av erfarenheterna från detta, som 1nan efter 1809 grep 
sig an med samma uppgift i det egentliga Sverige. Vad som 
sker undeT ticlen mellan 1721 och 1809 är emellertid framför 
all t, att storhetslidens offemiva anda bland lanlmilitärerna 
så gott som fullständigt plånas ut och ersättes med något, som 
på mycket goda grunclee kan kallas defaitism. Härvid är frå
gan, om Sveriges lantmilitära stridskrafter uneler denna period 
försummades , tämligen likgillig. Defaitismen grundade sig 
icke på det förhållandet, att Sverige had e en m åhända för 
svag arme, utan bottnade i misströstan om Sveriges försvars
krafter över hu vu d. 

Man m åste ha detta klart för att förstå den utformning 

Tidskrift i Sjöväsendet. 12 



- 148-

centralförsvarsicleerna fingo hos Lefren. Denne förenade det 
mycket befogade kravet på organiserandet av Sveriges im e 
försvar med en djup pessimism i fråga om Sverges försvar:,. 
möjligheter. Resultatet blev, att han förordade, att landet, nw~ l 

undantag för de egentliga Vätterprovinserna, vid fientligt an 
grepp skulle uppgivas praktiskt taget utan allvarligt motstånd. 
Fullt konsekvent satte han sin lit lika mycket till ett av en stark 
nationalanda framkallat guerillakrig som till de reguljära för
svarstrupperna. 

Man har förnekat , att den på dylika grunder byggda för
svarsordningen innebar självuppgivelse. Man har motivera! 
detta med att försvarsordningen ställde dc största krav på be
folkningen. Ett dylikt argument är knappast annat än non
sens. Det kan användas till att försvara varje reträtt inom 
det egna landet, även den huvudlösaste. Problemet är natur 
ligtvis vad som materiellt förloras genom reträtten och hur 
denna kommer att psykiskt påverka befolkningen. I båch\ 
fallen torde centralförsvaret, satt i funktion genom ett angrepp, 
hava medfört katastrof. Allt talar för att uppgivandet av 
Stockholm, det mellansvenska industriområdet och landets r i
kaste åkerbruksbygder längst i söder skulle ha gjOTt det eko
nomiskt omöjligt för Svet':igc att föra krig. Det måste m ed 
största skärpa framhållas, att det dåtida Sverige ej var, som 
man tycks föreställa sig, ett primitivt agrarland, ett löst för
bund av sinsemellan ekonomiskt tämligen oberoende bygder, 
utan en gamtnal stat, vars rikt utvecklade andliga och mate
riella kultur säkerligen skulle alldeles lamslagits av ett kr i;., 
fört enligt centralförsvarets principer. 

Man behöver endast peka på vad de då och då uppdy 
kande förslagen att flytta huvudstaden till Mariestad eller 
Karl<stad egentligen innebura för att förstå , vilket fullständigt 
raserande av Sverige centralförsvarsideerna i s,in extremaste 
utformning skulle ha varit. Överstelöjtnant Petri drar i sin 
nyssnämnda uppsats en parallell med Ryssland och Turkiet , 
som efter världskriget flyttad e styrelsens centrum till Moskva. 
respektive Angora. Men detta är dock något helt annat än 
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stockhalms slopande som huvudstad. Petersburg s~tväl som 
Konstantinopel voro erövringar, som uppgåvas därför, att den 
erövringspolitik, som de symboliserade, definitivt misslyckats. 
Stockholm: å ter förkroppsligar det svenska folkets hela histo
ria, och en slutgiltig reträtt bort från Stockholm betyder intet 
mindre, än att man vänder denna historia ryggen, 'att man 
river upp det samhälle, som det tagit årtusenden att foga sam
man. Det må vara, att Stockholms bibehållande som huvud
stad bjuder mycket svåra militärstrategiska problem, men icke 
dess mindre måste dessa lösas, ty ytterst äro de identiska med 
försvaret av det historiska svenska samhället. 

Centralförsvarsideernas målsmän förstoclo icke, att det 
inre försvar , de yrkade på, i den utformning det fick , i dju
paste mening innebar självuppgivelse. Man har sökt försvara 
dem med fraser om att offensivens tid var förbi , att Sverige 
efter 1809 måste uppgiva all utrikespolitik. Naturligtvis är 
detta icke förhållandet. Sveriges utrikespolitiska problem vo
ro lika stora efte1· 1809 som. före. En annan sak är, att Sve
rige valde utrikespolitisk passivitet, och att det trots denna 
och endast tack vare förhållandena i det dåtida europeiska 
statssamhället kunde bestå som fritt samfund. Man behöver 
endast antaga , att det europeiska statssamhället rubbats på ett 
sätt som satt centralförsvaret i funktion , d. v. s. att Ryssland 
angripit Sverige, för att inse hur merungslöst talet är om att 
offensivens lid var förbi. Ett ryskt angrepp på Sverige hade 
med nödvändighet rullat upp den finska frågan i hela dess 
vidd. Men till följd av centralförsvaret hade Sverige avhänt 
sig varje medel att tillgodogöra sig den utomordentliga till
gång i fiendens eget läger, som det finska problemet utgjorde. 
Det gör närmast ett groteskt intryck att se, hur de dåtida cen
tralförsvarsivrarna vilja inrikta Sveriges hela försvar mot Ryss
land, men samtidigt totalt se bort ifrån det kanske viktigaste 
problemet vid ett eventuellt svenskt-ryskt krig. Detta förhål
lande ligger emellertid på samma linje som. den övriga själv
uppgivelsen. 

Det förefaller , som om man från nutida lantmilitärt håll 
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i reflektionerna över 18HJ års centralförsvar ville påstå, at t 

det alternativ, som erbjöd sig, var ett försvar med armen vitt 

kusten . Man hänvisar till att detta alternativ var orimligt ti ll 

följd av dc dåtida mobiliseringsförhållandena. Påståendet är 

felaktigt. Alternativet till centralförsvaret var ett försvar med 

flottan. Det ·må här lämnas därhän, huru ett försvar med 

tyngdpunkten på flottan skulle ha utformats. Det skall c11 .. 

dast framhållas, att ett dylikt försvar b åde hade varit i prin. 

cip möjligt och stått långt bättre i överensstämmelse med SVP

riges traditioner än ccntralförsvarct. När man valde det se

nare, bröt man helt enkelt sambandet med landets historia , la L 

vara att tecken, som föreb ådade en dyHk brytning, länge h ade 

skymtat. 
Hur man i våra dagar ställer sig till dc moderniserade 

cenlralförsvarsideer, som framföras från visst l::m tm ili tär t 

håll, är självfallet ytterst en omdömessak. Men det är av vikl. 

att detta omdöme sker så fritt som möjligt, att det grunda·, 

r,å insikt om vad centralförsvarsideerna ursprungligen inne

buro, och att det tar allsidig hänsyn till elen utveckling, :.;om 

ägt rum på grundvalen av 1819 års centralförsvar. l denn::t 

sistnämnda punkt skulle åtskilligt vara att tillägga. Det ma 

emellertid vara nog med at t framhålla , att denna utveckling 

visst ej är en mekaniskt fo-rtskridande 1nodcrnisering, u lan 

snarare en allt längre gående uppluckring av centralförsvarris 

grundprinciper. 
Den skarpa kritik, som redan vid ccntralförsvrarets upp· 

komst riktades mot detta, har satt tydliga spår i den följ ande 

utvecklingen. Redan undet· 1830-talet var grundtonen i dc

batten om Stockholms, Norrlands och Gotlands försvar en 

annan än under det närmast föregående decenniet. Den ps_\' 

kos - annorlunda kan man knappast uttryck a saken - undr r 

vars tryck 1819 års centralförsvar hade skapats , lättade en 

aning. Man ställdes inför nya utrikespolitiska realiteter. Man 

kunde icke undgå att se den. möjligheten i ögonen, att en firn

de på det sätt, som ccntralförs·1aret nära nog inbjöd lill stvckc

vis bemäktigade sig Sverige. Man började ~na, att Lcf~·en.s ek-

- 151-

ganta skrivbordskonstru ktioner till sist föga annat voro än en 

desper at gest, som, trots försö ken att sammankoppla natio

nalkänsla och centralförsvar, sopade bort de irrato-inena 

värden, på vilka varje försvar ytterst måste vila . Det är 

den gryende insikten härom, som. utgör det intressanta in

slaget i 1800-talets försvarshistoria , där man kan skönja en 

ständig kamp mellan »slagord » och »verklighet-> och där 

, slagorden » i dc flesta fall intet annat äro än uttryck för na

tionens obändiga livslust, som vägrar att låta kväva sig av 

en »ver:-ligheh, vars ynkliga räkneoperationer dock aldrig 

kunna fanga det essensiellaste - livet självt. 

. l : jälva verket borde man nu stå inför en fullsländig av

sknvm ng av centralförsvarets grundprinciper och den »verk

lighet» dc förmenas konstituera , vilken har lika liten relation 

till vår tids problem och de uppgifter dessa ställa , som 1809 

års stympade och lmnslagna Sverige har tm 1930-Lalets Sve

rige, av vilket alla dess grannar hoppas på den omsoro· om 
. . o 

det y ttre försvaret, som till slut är den enda utvägen alt sä-

kerställa freden i Norden. Men i stället flamma centralför

svarsideer upp med en intensitet som aldrig förr undeT de . se

nast förflutna hundra åren. Skådespelet är intressant, men 

det känns rätt kusligt vid tanken på, alt vi dock alla t ill slut 

äro indragna i det. . 
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Försvarskommissionen och flottan. 

(Forts. från h. 2, sid. 101.) 

Marinorganisatione,n. 

III. 

»En flottas effektivitet ~)r till stor del beroende av i hur 
stor utsträckning den kan hållas ständigt rustad och övad. 
Till dess organisation måste därför höra en rustningsplan, som 
säkerställer såväl alt ständigt rustade förband finnas, som 
att dessa hållas vid en hög krigsberedskap. Denna karakk
riseras av väl samövade far tygsbesättningar samt väl samöva
de fö'l·band av olika fartyg dels inbördes och dels tillsammam 
i sjöstyrkan, den operativa enheten». 

Med dessa obestridligt riktiga principuttalanden inlelk r 
konunissionen sitt förslag i fråga om flottans krigsb eredsl.:af! 
och övningar. Man frågar sig emellertid, varför de medtagils 
i betänkandet ~ ty i den konkreta delen av sitt förslag , m sl 

ningsplanen, tillämpar kommissionen dem icke. 
Denna plan inskränker nämligen . antalet fulltaliga, stän

digt rustade förband till ~ ett enda, en ubåtsdivision. Den 
säkerställer således icke, »att ständigt rustade förband finnas >>, 
beskär möjligheten att fylla kravet på »väl sam.övade förband 
och resulterar icke i en sjöstyrka, som kan betecknas såson1 
en >> operativ enhet». 
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Om rus tningsplanens enskildheter må följande anföras. 
Kommissionen föreslår , att blott ett Sverige-skepp skall 

vara rustat i fredstid , medan gällande försvarsordning förut
sätter, att alla tre skeppen hållas rustade. Det senare är ock
så lika riktigt som nödvändigt . Ty samövandet av besätt
ningar av denna storleksordning tager åtskilliga månader i 
anspråk. Och vidare äro, såsom lättehgen inses, dessa fartyg 
konstruerade för uppträdande tillsamman, och t'aktiken för ut
nyttjandet av deras främsta vapen, det svåra artilleriet, är ba
serad på samverkan nrellan enheterna. Denna förutan kan 
artilleris tridens mål icke uppnås. 

Nu fordras ovillkorligt, att uppträdandet i strid skall in
övas i fred. Detta kan således nred Sverige-skeppen endast ske 
under övning i i örbcmd. Äga sådana icke rum, kunna fartygs
cheferna ej tränas ti ll den manöverskicklighet, som erfordras för 
att med höga farter framföra dessa fartyg i slutet förband, li
kaledes komma artilleriofficerarna och deras observatörer i 
eldledningsflygplanen alt stå främmande fö r det väsentligt för
svårande moment, som samtidig eldgivning i fÖI'band innebär. 
Dylika förhållanden leda till att från flottans starkaste förband 
avlägsna begreppet krigsberedskap. 

Av jagarna anser kommissionen att blott tre -- således 
en ej fulltalig division ~ skola vara fullt rustade i fredstid. 

Att med detta antal utbilda en för den föreslagna flottans 
15 jagare trillräcklig personal är emellertid icke möjligt. Ej 
heller låter det sig göra att med en ofullständig division inöva 
jagaretaktiken, vilken med hävd och av sakskäl bygger på för
band av fyra enheter. 

I betänkandet finner man, kort före rustningsplanens 
framläggande: »Fartygen utgöra delar i större enheter, divi
~ioner eller flottilj er, och måste här samövas med varandra till 
en enhet i förbandschefens hand »! 

Inom ubåtsvapnet bleve än sämre förhållanden följden 
av k onunissionens rustningsplan. 

Tjänsten inom detta vapen är dock synnerligen ansvars
tyngd. Här framträder med särskild styrka kravet på full-
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ständ ig kännedom om fartygsmaterielen och dess handhavan. 

de, och det vore ansvarslöst att sända ut ubåtar med persona l, 
som icke grundligt och melodiskt inövats ·i fartygs- och s tri d ~

ljäns lens alla enski ldh eter. }.lan kunde väntat , alt kom m is-;io 

nen åtminstone i fråga om denna fordrande - - och i viss m an 

favoriserade - fartygstyp skulle handlat i överensstämnlC'is<' 
med sill eget uttalande beträffande utbildningen: »Tydligt är, 
att handhavandel av ett krigsfartyg med alla dc invecklad(' 
anordningar, som den moderna tekniken skapat, kräver e11 

grw1dlig utbildning av personalen icke bloll tekniskt utan även 
för all vinna elen praktiska färdighel , som fordras - - - . 

Sa har emellertid icke blivit fallet: blott fyra u balar för \'
slås vara fullt rustade i fredstid. Att a detta ringa antal u l

bilda den för 16 ubåtar behövliga personalen m edhinnes icl<.<· . 
Härtill kommer att ubåtarna divisionsvis äro av skild:1 

typer. Personalen s fredsutbildning måste således i fråga om 
båttypen täcka dess mäobiliseringskommcndering. A andra si

dan tillåter icke kravet på ändamålsenlig samövning i division . 
att denna sammansättes av båtar av olika typ. 

Beträffande vedettbåtar och minsvepare ktum:.1. princi 

piellt samma förhållanden förutses: Kommissionens rustnings
plan medgiver vare sig utbildning av en för mobiliseringsbe
hovet tillräcklig förhandspersonal eller stridsmässiga övningar 
i taktiska förband . 

Kommissionen har »utgått från at't såväl stum- som re
servkacleUutbilclningen sommartid skall förläggas på det äldn• 

pansarskeppet, och att den erforderliga utbildningen på mind

re fartyg blir tmgoclosedd i den utsträckning så låter sig gör a 
genom tillfälliga övningar å rustade förband av dylika fartyg . 

Aterkallande i minnet kommissionens nyss citerade te~. 
skola således dc blivande sjöofficerarna lära sig »elen modem u 
teknikens alla invecklade anordningar» ombord på ett äldN 

fartyg - till yttermera visso av det slag, som enligt kommis
sionen om några år skall försvinna från kustflottan - samt 
givas grundlig utbildning genom till/ölliga övningar å mh1d r<' 

fartyg - varav det ruslade antalet samtidigt inskränkes! 
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All svensk och utländsk crfareuhct är ense därom , a tt ctl 

särski lt förband erfordras för elen gr u ndhiggande officersul
bildningcn. Della uneler år tionden beprövade sys tem anser 

kommissionen -· m ed nutidens fordriugar för ögonen - lämp
ligt att övergiva och ersätter det m ed en icke närmare klar 

lagel sammankoppling av kustflottans och kadetternas övning

ar. Det enda resultat, som med säkerhet kan förutses av en 
dylik åtgärd, är att såväl elen förras som dc senares utbildning 
_ de två gru ndstenarna utbildningsorganisationen - hårpå 

bli lidande. 

Vad som ovan auförLs om kommissionens rustningsplan 

tord e kunna sammanfattas så, att ett fastställande därav skulle 

resultera i en betydande nedgång i personalens praktiska yr
kesskicklighet, förminska möjligheten alt upprätthålla krigs 
beredskapen och således väsentligen nedsätta flottans effck ti

vitet. Såsom ett direkt bevis h~irför må anföras den jämförel
se, konunissionen själv anställer mellan 1925 ftrs rustnings
plan och sin egen, och varav framg[tr , alt antalet fullt rustade 

fartyg s kulle nedgå sommartid från 28 till 1-! , vintertid fr å u 
13 till 8 . Och ett tungt vägande, indirekt bevis synes li gga i 

det förh å lland et, alt kommissionens konkreta förslag på i de t 
närmaste a lla punkter stå i direkt motsas till dess inlednings
vis anförda grundsatser! Dylikt är icke förenligt m ed b e

greppet väl genomtänkt marinorganisaUon. 
Såsom motiv för kommissionens förslag anföres endast, 

att det »är betingat av de minskade personalstaterna samt av 
kostnadshänsyn men även av praktiska skäl , nämligen alt del 

vore lämpli gare att h ålla ett fåta l fartvg med fullständiga b e
sättningar ii. n ett större antal med reducerade besättningar. ,, 

Sistnämnda tes må i och för sig vara riktig under dc flesta 

omständigheler. lVIen att först reducera personalen för att se
dan anför a delta såsom skäl till att minska rustningarna a v 

fartyg är uppenbarligen intet motiv för vare sig deu ena e ller 
elen andra åtgärden. Och vad slutligen kostnadshänsyn be-
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träffar, så är ett förslag , som innebär m inskad effekt•ivitet. 
alltid oekonomiskt; ett förhållande, vilket torde vara av större 
betydelse än en relativt liten förändring av summans sto rlek. 

Frågan om övningsanslagets ti llräcklighet är m er en om

dömessak än ett organisatoriskt spörsmål och skall därför ej 
diskuteras här. Uppmärksamheten m å blott riktas på det siir
egna i alt kommissionen å ena S'idan ,, framhåller önskvärdhe
ten » av 

att övningar uneler gång bedrivas i så stor ut 
sträckning som möjligt och 

vid vissa tillfällen med krigsmässiga, höga f a r
ter samt 

att elen inom flottan högt uppdrivna skjutskick
ligheten vidmakthålles, 

m en å andra sidan kraftigt nedskär övningsanslaget och <lll

talet rustade fartyg. 
::: 

Tidigare anordnades som sig bör varje år en större k riqs
övning inom marinen. Under senare tid har man dock pa 
grund av medelbrist icke kunnat avhålla sådana övningar ofl a
re än vart tredje år. Kommissionen anser dels dessa vara aY 
den vikt, alt de alltjämt böra anordnas - vart tredje år -- deh 
att det ordinarie övningsanslaget icke bör a v ses att tillgodose 
kostnaderna därför. Den naturliga konsekvensen av demn 
uppfattning -- upptagandel av en tredjedel av kostnaden i sjil
försvarets årliga stat - saknas emellertid och därmed ä ven 
den för övningsplanläggningen i stort behövliga garantien för 
att m edlen verkligen bliva anvisade. 

* 
I fråga om kommissionens beräkning av flottans behov UP 

stampersonal kan man först och främst icke undgå den obser
vationen, att för denna försvarsgren andra och snävare gr un-
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der t illämpats än för de övriga. Detta gäller bl. a. i en så be
tydelsefull organisatorisk fråga som ersättningspersonalen. För 
annen upptager kommissionen en personalreserv, uppgående 
till 5 % för oficerare, underofficerare och furirer samt 2,5 ?6 
för (övrigt) underbefäl , för flottan ingen . 

Varken sjukdomsfrekvens eller andra anledningar till upp
komnwnde behov av ersättningspersonal kunna dock rimligen 
antagas vara mindre inom flottan än inom armen. Snarare 
skärpes behovet av ersättningspersonal inorn flottan , dels enär 
det är svårare att inom smä kadrer - f.lottans - tillgodo ~;;:: 

oregelbundet uppstående personalbehov än inom stora - ar -
mens - dels ock emedan vakanser å fartyg, framför allt bland 
befälet, utgöra vida större hind er för tjänstens gång än va
kanser i land. 

Såväl ur tjänstens synpunkt som ur rättvism1s vis-a-vis per
sonalen är det därför erfm·derligt, att flottans stater utökas med 
en personalreserv, vilken lämpligen bör uppgå till 10 96 för 
officerare, underofficerare och flaggkorpraler samt till 5 % 
gör övrig stampersonal. 

Ett annat, ej mindre betydelsefullt spörsmål, vartill hän
syn måste tagas vid staternas fastställande, äro rådande och 
kommande befordringsförhållanden. I fråga om armen er
känner också kommissionen behovet av att avpassa staten så, 
att den säkerställer ett väl ordnat befordringssystem, och till
mäter, denna fråga stor vikt. Det skall även erkännas , att kom 
missionen för att förbättra befordringsutsikterna för flottans 
underofficerare och flaggkorpraler föreslagit en om också li
t en »förskjutning mellan de olika tjänstegraderna ». Men 
flottans officerskår, varest befordringsförhållandena nu äro 
mycket ogynnsamma, lämnas härutinnan utan avseende - ett 
fastställande av kommissionens statförslag skulle m edföra en 
ytterligare försämring. 

Det md med skärpa framhållas , att vad som i förevarand e 
fall anses riktigt, rättvist och erforderligt inom armen och in
om flottans unclerbefälsqracler, även bör vara det inom flottan s 
officerskår . 



- 158-

l dess helhet inneb~ira kommissionens personalberäkningar 
för fiollan som bekant en minskning av såväl officers- s0111 

und erofficers- och sjömansldn·erna. Omfånget av denna minsk
ning är s~idant , att resulta tet därav blir en kvalitativ och k van. 
titaliv försämring av fartygens bemanning - även för den 
flolla , vanned kommissionen räknar - samt en arbetsfördd
ning, som är tyngre än den nuvarande - trots att antalet j 

fredstid rustade fartyg samtidigt minskas. Dessa förhall an
den äro närmare utredda i en föregående artikel, vartill mii 
hänvisas. I fråga om de föreslagna staternas brist , uttrYckt 

dclaljsiffror, må åier hänvi sas Lill myndigheternas yttran~len. 

:;: 

Belräffan dc j'/ ottcms värnpliJ.-ligu mcclgi v er kommission en. 
att »Vissa olägenheter i avseende å övningarnas bedrivande och 
far tygens krigsberedskap » obestridligen äro förknippade m ed 
den nuvarand e tjänstgör:ingstiden om 200 dagar m ed ty åtföl
jande dubbla inkallelser, men har em ellertid icke ansett sig 
kmma förorda tjänstgöringslidens förlängning till 350 dagar. 
Detta är synnerligen beklagligt, ty av de förbättringar , som äru 
möjliga att vidtaga inom gällande försvarsorganisation, torde 
få vara s~l uppenbara och betydelsefulla som de, vilka stå alt 
vinna just genom en sådan förlängning. Härom m å följandt' 
anföras: 

För att clt örlogsfartyg skall b liva ett effektivt krigsinstru
m ent fordras , att dess besättning under lång tid orubbad kvar
står ombord och där utbildas t'ill C'n väl sammansvetsad enhet. 
Del är sjökrigsmateeiclcns utveckling, som skapat, och som 
kontinuerligt skärper detta krav. 

I förevarande hänseende äro nuvarande förhå llanden inom 
flottan icke tillfreclsställ:mde. Besättningarna måste två gån ger 
om åre t upprivas och åter nybildas, varvid krigsberedskapen 
praktiskt se tt nedgår till nollpunkten. De rustade fartv•Yen 

" t"> 

bliva således endast uneler korta perioder av året krigsbercdda. 
Förhållandet skärpes därigenom, alt antalet av utbildningsskä l 
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nödvändiga förflyttningar inom stampersonalen ökas till följd 
av kaderns kn<.1pphct. Med de av kommissionen föreslagna 
personalstatC'rna skulle dessa skadli ga omständigh eter framträ

da i än högre grad. 
Det är en tvingande nödvändighet att förbättra dessa för 

hålland en . Ty just inom flottan, som jämte flygvapnet kan 
väntas få upptaga första stöten vid etl krigsutbrott, framträder 
obestridligen fordran på krigsberedskap i särsk<ilt hög grad. l 
ett viktigt avseende kan clett'a krav fyllas på ett C'nk elt sätt 
nämligen just genom att till 350 clagal- öka tjänstgöringstiden 
för de av flottans värnpliktiga, som avses :ingå i stridsfarty
gens besällningar. Denna åtgärd medför härutinnan flera be

tydande förclcl:::n- . 
stridsberedskapskurvan sjunkC'r blott en gång om året mot 

nollinjen. I• örläggas tidpunkten härför , d. v. s. de värnplik
tigas inkallande och första utbildning till nyåret, kan den rusta
de floHan i stigande grad hållas krigsberedd uneler hela året 
utom de sträng<.lstc vintermånaderna under vilka senare sjö
krigföring praktiskt sett är omöjliggjord i Bottniska Viken och 
Finsk a Viken samt försvårad i Öster jöns huvuclbäcken. 

Ombord på dc rustade fartygen kunna krafterna koncen
treras på stridsberedskapens uppdrivande uneler hela året, och 
stampersonalen besparas det nuvarande dubbla årliga utbild 
ningsarbetet, el. v. s. a tt mod korta uppeh åll få börja om från 
början, innan målet är uppnått. 

Härjämte bör beaktas, alt denna utsträckning av tjänst
göringsliclen icke enelast kan genomföras utan kostnadsökning 
utan även innebär icke oväsentliga besparingar - minskad 
årskontingent , minskat antal tjänstgöringsdagar , hälften färre 
resor etc. ~'Icrkostnacl uppstår endast, därest de värnpliktiga.> 
penningbidrag samtidigt höjes. Huruvida sä bör ske eller ej 
är en fråga, som förf. icke har förutsättningar att bedöma. 

Förslaget om 350 dagar ansluter sig emellertid synnerli 
gen nära till det s. k . novemberförslaget - 340 dagar - el. 
v. s. Lill »ett av militära sakkunniga inom försvarskommiss,io -
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nen på hösten 193-l utarbetat alternativ t ill en efter militära 
krav avpassad, förstärkt försvarsorganisation ». 

:i: 

Beträffande flottans behov av värnpliktiga av samtliga ka

tegorier uttalar kommissionen , att >> endast det oundgänoli n-e n 

nödvändiga behovet bör naturligen läggas till grund f;r ~Je
räkningarna , . 

I sitt yttrande frmnhåller emellertid beväringsbefälhava
rcn, i•) att årligen ett stort antal oförutsedda hemförlovningar in 

träffa, ej minst genom Kungl. Maj:ts medgivande. På grund 

härav samt med hänsyn till betryggande säkerhet i fråoa om 

n_~öjl~gheten att m ed avseende på värnpliktiga hålla fart~' gslw 
sattnmgarna fulltaliga och landtjänsten i behörig gång synf'S 

det erforderligt att beräkna årskontingenten i fredstid såsom 

summan av det nominella behovet och en till 20 .% av detL1 
uppgående pcrsonalreserv. 

I luftförsvarsövningen i Skåne sistlidne höst deltoa som 
t> 

bekant marinen i mycket ringa utsträckning. Icke förty gjor-

des därvid vissa erfarenheter rörande marinens värnpliktsvii

sende, främst om olägenheten av att marinens f. el . staman

ställda med tiden överföras till landstormen. Genom stadgan

det i gällande värnpliktslag att alla värnpliktiga - med ovii

sentligt undantag - fr. o. m. det 35 :te levnadsåret skola övei

föras till landstormen , förlorar ma rinen allHör tidiot en stor 
t> 

grupp värnplktiga, som m åste anses särskilt väl lämpade för 

tjänst inom densamma. Till denna grupp höra, förutom dc 

nyssnämnda f. el. stamanställda, även de studenter samt sjö

kaptener , styrmän och maskinister, vilka fullgjort sin värn

plikt vid marinen. Dessa kabego:r:ier vore särskilt en värde

full och mycket välbehövlig tillgång för konstituerande av be 

*) Karlskrona örlogsstation. 
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fäl och underbefäl i reserven, avsedela för tjänst ombord å 

hjälpfartygen, samt, i fråga om f. d. stmnanställcla ur vissa 

yrkesgrenar, för den del av bemanningen å vissa_ bcvak

ningsanstalter, vilken skall lämnas av marinen. A andra 

sidan bör uppmärksammas, att ifrågavarande personalkatego

rier u neler sin värnpliktstjänst vid marinen erhållit utbildning 

med handvapen endast i mycket ringa omfattning och prak

tiskt taget ingen uU)ildning i fälttjänst. De måste därför an

ses äga väsentligt mindre förutsättningar för tillfredsställande 

tjänst inom av landstormen uppsatta truppförband än de land

stonnsmän, vilka utbildats inom armen. 
Det är därför ett starkt framträdande önskemål, att ma

rinens värnplikbga av klasserna A och B icke överföras till 

landstormen utan behållas i beväringen under hela sin värn

pliktstid - ett önskemål, som bör prövas vid den av kommis

sionen föi·ordade och av många skäl nödvändiga revideringen 

av värnpliktslagen. storleken av dessa kategoriers genomsnitt

liga årskontingent är med hänsyn till dessa värnpliktigas ka 

pacitet av väsentlig betydelse fö·r marinens mobiliseringsverk 

men obetydlig i förhållande till det flotala antalet årligen till 

landstonnen överförda värnpliktiga, el. v. s. praktiskt taget 

en årsklass. 

Sist må beröras en av de yngsta m en viktigaste delarna i 

organisationens byggnad, marindistriktsorganisationen. Ur

sprunget till denna är att söka i erfarenheter, gjorda inom vissa 

i världskriget deltagande länder. Om des:sa erfarenheter erhöll 

man år 1922 kännedom i Sverige, och på grundvalen härav 

utvecklades den svenska marindistriktsorganisationen, vars fö

refintlighet sedan 1933 icke är av hemlig natur. 

På sakkunnigt håll torde d et numera icke finnas något 

tvivel om denna organisationsforms behövlighet, nytta och be

tydelse. Likaledes finner komm.issionen, att den »för marinens 

verksamhet i krig är erforderlig och lämplig ». Kommissionen 

uttalar bl. a. , att marindistriktsorganisationen för att den rätt 
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skall kunna fylla sina uppgitter bör begränsas ~ill au på krigs
mässigt sätt organisera dc anstalter e tc. , som hava direkt san1_ 

band med sjökriget och trafiken till sjöss med undvikande ay 
alt i onödan sträcka sig in på territoriella befälsförhållanden 
lill lands. Hiktigheten härav är obestridlig - m en veterligen 
har ej h eller någonsin ifrågasatts från marint h å ll, att organ i
sationen skall utvecklas innanför k usle n, ej heller all m ari il
distriktsbefälhavarna lill någon del skulle övertaga förs varet 
till lanels i kustlandskapen. Dessa befälhavares verksam het 
fordrar icke någon territoriell befogenhet till lanels utanför 
de marina stödjepunkterna på kusten, och de senare omfat ta 
endast dc få anstalter, vilka äro nödvändiga för lokalstyrkor
nas verksamhet till sjöss och för sjöfartens ledande. 

Kommissionen anser emellertid , att marindistriktsbefälh a
varna i fredstid liksom hittills enelast böra vara planläggande 
myndigheter. Organisauoriskt är dock detta oförenligt med 
elen överensstämmelse mellan freds- och krigsorganisation, vil
ken kommissionen fler.städes i betänkandet med all rätt be
tecknar såsom nödvändig. Och ur funktionssynpunkt är dd 
ej heller gärna tänkbart, att en i fredstid enelast planläggande 
verksamhet plötsligt vid försvarsberedskap eller mobilisering 
skall kunna omvandlas till en så omfattande och mångsidig. 
befälsutövande verksamhet , som en.ligt konunission·ens försLl g 
skall p åvila marindistriktsbefälhavare. Ur såväl elen ena som 
den andra synpunkten torde ändamålsenliga förhållanden en 
dast kunna uppnås, därest marindistriktsbefälhavare redan i 
fredstid er,h åller viss befogenhet över dc strid~kraftcr och an
stalter, vilka han i krigstid skall leda, i den m ån desamm ~1 i 
fred äro tillfinnandes. 

Ytterligare skäl för att denne befälhavar e i fredstid m åste 
vara en befälsutövande myndighet stå att finna i kravet pa 
kustfarvaHnens övervakande, vid behov medelst örlogsfartyg. 
i den planläggande verksamhetens natur och medel samt i ]w

hovet av att anordna övningar inom marindistriktcn. 
Till ytterligare visso innebära vissa av kommissionen sjäh· 

i annat sammanhang föreslagna organisationsdetaljcr, att nw-
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rindistriktsbefälhavare i fredstid måste utöva befäl och prak
tisk verksamhet: den föreslagna minsveparedepån avses vara 
underställd honom, i förberedelserna för hjälpfartygens iorcl
ningsställancle skall h an medverka, och slutligen skall sjörull
föringssystemet införlivas 'i 1marincliistriktsorganisa1ionen . I 
fråga om marindistriktsbefälhavares ställning och befogenhet 
i fredstid - en fråga som snarast bör regleras i ovan angiven 
riktning - är således kommissionens organisationsförslag icke 
konsekvent genomarbetat. 

* 

Vid inledandel av denna artikelserie angavs såsom. dess 
syfte att granska, huruvida försvarskommissionens förslag till 
marinorganisation giver sjöstridskrafterna den högsta grad av 
effektivitet, som materiellt sett är möjligt att uppnå. 

I alltför många avgörande hänseenden - bemannings
grunde-r , reglering av fartygsbeståndet, rus~ningsplanen , stam
personalens stater och fördelning m . fl. - har det dessvärre 
måst konstateras , att förslaget icke fyller måttet. I andra av
seenden åter, varest kommissionen framlägger ändamålsenliga 
organisationsfonner - i regel överensstämmande med av ma
rinmy:nclighcterna tidigare framställda förslag - saknas allt
för ofta det nödväneliga komplementet, medelsanvisningen. 
Kommissionen >> utgår från >> , »förutsätter>> och >> finner det önsk
ligt» - tre icke användbara metoder vid konstruerandet av 
en fast och h ållbar försvarsorganisation. Sammanfattande har 
kommissionen i fråga om flottan icke fullföljt sin uppgift : att 
skapa en effektiviserad marinorclning. 

Orsaken till misslyck andet ligger i öppen dag: majoritets
förslagets målsmän hava icke) anlitat den städse till buds 
stående sjömilitära sakkunskapen ens ,, för dryftande av möj
ligil etema att överhuvudtaget åstadkomma en duglig flottorga 
nisation --- grundad på den av dem önskade flottan - för den 

*) Se inledningen till Hr Girons r eservation. 

Tidskrift i Sjöväsendel . 13 
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angivna kostnadsramen», än mindre anförtrott organisation ens 
utformande åt samma sakkunskap. 

Till detta sakförhålland~ - negligerandet av yrkesmän
nens kunskaper, erfarenhet och omdöme vid konstrueran det 
av den organisation, som skall b etjäna deras vapen - m å kri
tikens tyngdpunkt förläggas. 

C. F. F . 
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Den brittiska upprustningen. 

Macdonald's andra socialistiska ministär inriktade r edan 
från sitt regeringstillträde 1929 utrikespohtiken på att främja 
de allmänna n edrustningssträvandena i världen. I detta syfte 
bedrev man även en försvarspolitik, som, förd bl. a. >> för det 
goda exemplets skull >> , icke varit utan m enlig inverkan på det' 
brittiska världs rikets prestige, och som_ under de senast för
flutna två a tre åren i vida kretsar bedömts hava till sina följ
der blivit farlig även för rikels säkerhet. 

Som led i den förda politiken ingick dels tili.Jmötesgående 
av en framställning från presiclent Hoover 1929 om inställande 
eller uppskjutande av byggandet av w ashingtonkryssare och 
slutande av flottfördraget i London 1930, till vilket Frankrike 
och Italien vägrade alt i väsentliga delar ansluta sig, dels för
halning år eft er år av en r edan år 1923 tillkännagiven plan 
att öka flygstridskraftern a i h emlandet till 52 divisioner 
(squadrons) . 

När den sociaHstiska r egeringen i september 1031 stör 
tats, och eft er nyval i oktobeT den andra nationella regeringen 
under Macdonald's ledning kommit till makten, stödd på en 
stor, huvudsakligen konservativ underhusmajoritet, voro stor
britauniens statsfinanser till följd av den samtidigt kulmine
rande ekonomiska världskrisen i sådant skick, att inga möjlig
heter funnos för ett omedelbart stärkande av försvare t. Bud
getåret 1932- 33 blev för den brittiska krigsmakten det fatti 
gaste efter världskriget. Den nya r egeringen fortsatte den före-
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gåendes stödjande av don allmänna nedrustningspolitiken och 

gjorde flera energiska insat~er vid den 1932 sammanträdd:t 

nedruslningskonferensen. Dennas förhandlingar gingo CH1C'l

lertid trögt, och ingen enda 1nakt - med undantag av dc skan 

dinaviska länderna - visade sig bågad att följa det friYi ll i:.;a 

brittiska exemplet med ensidig nedrustning. 

p~, nyåret 1933 hade det statsrfinansiella läget i S torhri

tannien lättat n ågot , så att försvarsutgifterna för 1933- 34 kun

de ökas - - med omkring cf 4,5 milj., varav floHan fick :l, t 

milj . och armen 1,5 milj. , m edan anslagen till flygvapnet Yo

ro i det närnwste oförändrade. I ersättningsbyggnadsprogram

met för flottan 1933 förelåg en ökning i jämförelse m ed de! 

tre senaste åren med en kryssare och en sloop (kanonbåt l. 

Flottans personal minskades med c:a 1,000 man och m1dde 

vid början av året ett minimum sedan 1895. 

I slutet på 1933 tillkännagavs en modifikation i årets cr

sättningsbyggnadsprogran'l så tillvida, som de ursprungligen !w

stämda 4 kryssarna (l om 7,000 ton och 3 om 5,200 ton) ut

byttes mot 2 om 9,000 ton och l om 5,200 ton. Beslutet Y~H 

en följd av U. S. A:s och Japans byggande av B -klasskryss ~tr" 

om 10,000 resp. R,500 tons storlek. 
Försvarsbudgeten för året 1934---35 utvisade ~r tterli g a r:' 

ökning i jämförelse med föregående år , marinbudgeten 2.fi8 

milj. pund , armebudgeten 1,65 milj. pund och flygbudgelen 

0,14 milj. pund. Flottans personal ökades med över 2,000 m an, 

och i årets ersättningsbyggnadsprogram uppbogos bl. a. 3 st. 

9,000 ~ons och l 5,200 tons kryssare samt utöver del normalt 

för åren 1 !}30- 32 l nätutläggare och 2 sloops. Utgifterna fin· 

the Fleet Air Arm ökades med 0,25 milj. pund, som i ovan

ståend e budgetsiffror ingå endast i flottans utgifter. Arm en'> 

personalstyrka ökades med- 800 man, huvudsakligen som följJ 

av r evision a v besättningsEstorna vid vissa kustfästningar i 

kolonierna. Den förnämsta organisationsändringen vid arm ens 

övriga truppslag bestod i uppsättandel m ed vid the H.oyal Tanl' 

Corps befintliga kadrer och m atePiel av en stridsvagnsbrigad 

om 4 bataljoner. Den l april 1934 utgjorde antalet Yakan ser 
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inom reguljära armen 3,800. Inom flygvapnet togs genom årets 

budget ett första steg till fullt uppsättande av de 52 elivisionerna 

i hemlandet genom nyuppsättning av 2 divisioner och kouver

Jering av 2 experimentdivisioner Lrill r·eguljära. Därtill skulle 

uppsättas l flygbåtselivision och för the Flee t Air Ann 2 grup

per (tillsanunans m otsvarande l division). Flygvapnets per 

sonalstyrka faststälLeles till 31,000 man. 

Sedan avrustningskonferensen vid midsommar 193-± up p

hört att funktionera, uppgjorde r egeringen ett samfällt pro

gram för förbättring av försvaret. I fråga om flolian (vnrs 

styrka är begränsad genom fördrag) och armen inneb. Ltade 

programmet huvudsakligen avhjälpande av tekniska ]:,rister 

och anskaffande av modern utrustning, tillräcklig personal och 

reserver av krigsmateriel. Jämte ökning av det av armen upp 

satta luftvärnet ansågs endast ifråga om flygvapnet ökning av 

stridsenheternas antal on1:edelbart erforderlig, och den 19 juli 

tillkännagavs detta i parlamcnt·et. 

Den beslutade ökningen av fl ygvapnet, som. sanktionera-

des av parlamentet, var av betydande storleksordning. En ök

ning av antalet divisioner med 41 tillkännagavs, däri inräknat 

de redan i mars beslutade 6 . Härav avsågos 33 för ht:mlands

försvaret , som därigenom skulle komma att omfatta 7 5 divi 

sioner i st. f. befintliga 42 (resp. tidigare planlagda 52). Ater· 

stående 8 divisioner avsågas för 1Jhe Fleet Air Arm eller för 

tjänst utrik es. Okningen b eräknad es omfatta 460 flygplan , 

varigenom antalet flygplan i första linjen skulle bliva 1,300 

efter fyra år ( 1938) , el. v. s. 350 mindre än Frankrikes styrka 

1934 och 200 mindre än Rysslands. Omfattande åtgärder vid

togas för påskyndande av utbildningen av personal och för 

ökning av antalet flygbaser och befintliga flygbasers kapa
citet. 

Den 28 november 1934 fäste regeringen uppmärksamheten 

På Tyska rikets påbörjade upprush1ing och tillkännagav ett 

Påskyndande av de redan beslutade åtgärderna för ökning av 

f1ygvapnet. Sålunda skulle 1935 och 1936 uppsättas 22 divi 

sioner för h emförsvaret och dessutom 3 för the Fleet Air Arm. 
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I den t ill Kungl. Örlogsmannasällskapet på högtidsdagt'n 
den 15 november 1935 avgivna årsberättelsen i sjökrigskon,t 
och sjökrigshistoria (tryckt i T. i S. häfte 11 /35) redogjordt>s 
bl. a. för den brittiska regeringens till parlamentet den l m ars 
samma ;'\.r avgivna ,, staten"J<cnt relating to Defence issucd in 
connexion with the House of Commons debate on March 11 . 

1935, (i årsberättelsen kallc1.l "white papen ). Dokumen td 
börjar med en resume av regeringens åtgärder för befordrandt• 
av världsfreden: 

1) Stöd åt N. F.; 
2) åtgärder för att åstadkomma kollektiv säkerhet och en kän sla 

av t rygghet, främst genom 

3) 

4) 

a) Briand-Kellogpakten 1928, som avst od från kriget såsom 
medel för politiken, 

h) Fyrmaktsfördraget rörande Stilla Havet och niomakts[(,·. 
draget, om FjäcTan östern, 

c) Locarno--f:iirdragen rörrmde Västeuropa. Sista försöket ii r 
föt·slag till en engelsk-fransk luftpakt, 

d) ·diver se förslag för ökande av säkerhet en i östra Euro]t<l 
och Donuabäckenet ; 

Försök 
molla n 

att f r;imj a allmiin intern2tionell fö rståelse, särskilt 
värJ elskrigets f. d. krigförande; 

Försök at,t åstadko·rnma reduktion och begränsning av ru .- -
ningarna . 

Därdier föl jer en varning till det brittiska folket mot att t nl. 
att dc gatn la medlon för iörsva r av fredPn, flottor, a rm6or och fl yg
vapen iclw skull e behövas vid siclan av det existerande internationella 
politisk a m2skineriet. "Parl ament och folk hava åter och åter bli vit 
meddelade, att allvarli ga brister vidlåda alla försvarsgrenan . »\i 
hava icke därigenom bidragit till allmän nedrustning och nänll'l 
oss nu et. t t illståucl, då vi icke Ung re luva do behövliga medlen a' t 
försvara oss mot en angripare:>. 

I botänkandet finnes också iöljanck för on rätt förståelse n1· 

lJrittisk utrikes- och försva rspolitik i Europa betydelsefulla passus: 
ökningen i flygplanens fart, aktionsradie och stigförmåga accontuer:1r 
svårigheten att i tid erhålla varning, så att försvarande Jlygplan 
kunna uppsändas och under gynnsamma betingelser avslå s.nfall. A v 
dessa skäl blir betydelsen av vissa tC'rritoriers på andra sidan Kn
nalon och Nordsjön integritet, som unele r århundraden varit och 
fortfarande ä r ett vitalt intresse fö r detta land ur sjöstr ategisk S?ll 
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punkt, s törre än någonsin, när också luftförsvaret medtages i beräk
ningarna. 

F ör närmare studium av utlåtandets militära innehåll hänvisas 
bL a. till å sid. 389-592 och 605 i å rgång 1935 återgivna viktigare 
delar av detsamma. 

Anslagen för alla tre försvarsgrenarna uppvisade rätt be
tydande ökning i de proposi tioner fö'l· budgetåret . 1935- 36, 
som framlades för parlamentet. Dessa ökningar voro tmgefär 
följ ande (i milj. f): flottan 3,5, armen 3,9 , flygvapnet 3, och 
nettoanslagssummorna blevo (i milj. f) : flottan 60,05 , armen 
'l3,55 , flygvapnet 20,65 . Personalstyrkorna ökades m ed unge
fär följande antal : flottan 2,100 till 94,482 , reguljära armen 
2,7 00 ti ll l 52,200, flygvapnet 2,000 till 33,000. 

I nybyggnadsprogrammet för flottan upptogas 3 st. 9,000-
tons kryssar·e, l flottiljledare och 8 jagare (normalt) , 3 ub (nor
mall) , l depåfartyg för ub (extra) , 6 sloops (2 över normalt), 
l liten minutläggare (extra) jämte diverse andra sn1åfartyg. 
För the Fleet Ai.r Arm upptogs utom successiv modernisering 
av befintlig flygmateriel en ökning med 19 flygplan (föregåen
de år 12). 

För armen angåvos förhäUrandet av kustbefä8tningarna i 
heml andet och kolonierna samt ökning av luitvän1et som de 
viktigaste åtgärderna. Dessutom edordras moderniserad be
väpning och utrustning för de rörliga stridskrafterna jämte 
påskyndande av mekaniseringen och ökning av res·ervförråd 
och ammunition. De påbörjade åtgärderna angåvas komma 
att sträcka si.g över flera år. En avsevärd del av personalök
ningen angavs erforderlig för pågående förstärkning av luft
värnet vid vissa befästa hamnar. I hemlandet avsågs territo
rialarmens övertagande av kustbefästningarnas bemanning*) 
att fullfölj as , varför 4 r eguljära kustingenjörkmnpanier upp
löstes. På grund av elen fort satta m ekaniseringen minskades 
hästantalet m ed 1,820. I krigsministerns m emorandum omta
lades även å tgärder för förbättring av rekryteringen vid terri
torialarmen , vars numerär fortfarande var lång t mindre än 
i stat fastställd. 
-----

*) Beslutat 1932. 



- 170-

Börande flygvapnet lämnades ytterligare detaljer om u t

förandet av juliplanen 1\)34. styrkan V'icl slutet av HJ38 an. 

gavs komma att bliva 1,330 flygplan i första linjen vid rcgu J. 

jära divisioner och diirutövcr 130 vid icke reguljära. ,\y 5{ 

divisioner , till vilken styrka The Home Dcfence Fo'l·ce avsag'S 

att uppbringas uneler 1935, skulle 41 vara reguljära och l;~ 

>> Auxiliary >> eller »Special Reserve». Omfattande [tlgärdcr Yo

ro vidtagna för ökning av personalen , för materielanskaffn ing 

och experimentverksamheL 
Under år 1935 tillspelsades den utrikespolitiska situa l io

nen alltmer. Eeclan i februari hade italienska regeringen un. 

derrä ttats om den oro, med vilken dess politik mot Abessinicn 

följdes i Downing S tree t. Dessa varningar upprepades m ctl 

täta mellanrum und a· sommaren 1935. 
Omständigheter inträffade emellertid, som tY.ingade Brit

tiska Riket alt vidtaga horeriskapsåtgärder i Medelhavet ot:h 

Böda Havel. Spänningen mellan Nationernas Förbtmd O(' h 

Italien och de allt våldsammare utfaHen mot Storlwitannie11 i 

den italienska pressen ledde i augusti till att regeringen besFi l 

att förstärka och omgruppera sjöstridskrafterna och att för

stärka befästningar, garnisoner och flygstridskrafter i Gibrnl

tar , Malta, Aden och Egypten. 
Atgärderna voro ifråga om flottan mycket omfattande . 

MedelhavsfJollan själv har förstärkts med en nyrustad fjä rde 

jagarflottilj (den l9:dc, bestående av 11 äldre jagare). Där

jämte hava till Medelhavet detacherats : l) från Hemflottan 

slagkryssareskadern (2 enheter), 2 :a kryssareskadern ( 4 Lll

heter), hangarfartyget Courageous, nätläggaren Guardian, tre 

jagarflottiljer (2 :a, 5 :e och 6 :e, tillsammans 23 moderna j agan·) 

samt 2 :a uh-flottiljen (6 ub med depåfartyg); 2) etl depåfar tyg 

och vissa u]) ur 5 :c och 6 :e uh-flottiljerna samt elt 20-tal min

svepare och trålaT·e från h emfarvattnen ; 3) från Kinaflottan 

en kryssare, en minkryssarc, fyra moderna jagare och fyra 

ub ; 4) från S ydan1<erika två kryssare; 5) från N e w Zealand r n 

kryssare; 6) från Australien två kryssare. Tillsammans med 

den förstärkta Medelhavsflottan en väldig koncentration nY 
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sjöstridskrafter m ed huvudgrupperna baserade vid ingångarna 

till Medelhavet , i Alexanclria, Portsaid, Haifa och Aden (Mc. 

delhavsflottan, stridskraftcma från Kina, Australien , ~ew 

Zealand och Sydamcrika samt hangarfartyget Courageous och 

vissa lätta förband ur Hemflottan jämte trängfartyg) samt Gi

braltar ( kryssarförbanden och en jagarflottilj ur Hemflottan) 

med lätta stridskrafter i Malla. Det hela utgör en utg~lllgs. 

gruppering, nära p[uninnande om den omedelbart före Stor 

britannicns inträde i världskriget av Grand Fleet och övriga 

sjöstridskrafter i Nordsjön intagna. 
Till ersättning för två a v de till Mcdclha vet detach erade 

jagarflottiljerna ur Hemflott::m hava två flottiljer ur reserv

flottan aktiverats och såsom 20:de och 21 :a flottiljerna tilldc

lats Hcmflottan. 
Betydande l:mt- och flygstridskrafter avgingo Lill Aden, 

Egypten och garnisonerna i Medelhavet, flygstridskrafter även 
till Brittiska Somaliland och Kenya. 

l juli bildades en speciell mill'istercll ständig subkom mitte 

inom Committcc of Imperial Def<:>nce, benämnd The Defcnce 

Policy and Requirements Committee, vilken från den 22 augusti 

fick till uppgift att dag efter dag följa den nlrikcspolitiska si
tuationen . 

Innan nu omförmälda åtgärder i l\ledclhavet blevo aktu 

ella, hade regeringen redan den 22 maj i parlamentet tillkän

nagivit en ytterligare utvidgning och ett påskyndande a v pla

nen för förstärkning av flygvapnet. Huvuddragen äro följande: 

Förstärkning av flygsh·idskrafterna i hemlandet (oberäk

nat the Fleet Air Arm) till 123 elivisioner med en styrka i 

första linjen aY omkring 1,500 flygplan till den 31 mars 1937 , 

Hekrytcring av ontkring 2,500 förare och 20,000 man öv

rig personal under de närmaste två åren, 
Anläggande av 31 nya flygstationer utöver dc 18 nya sta

tioner , som iugingo i juliplana1 1934. 
Atgärderna medförde framläggandel i juli av en tilläggs

stat för flygvapnet om ~ 5,3i35,000, enligt vilken bl. a. perso

nalstyrkan för hudgetåret 1935--36 höjdes till 45 ,000 man. 
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Beredskapsåtgärderna i Medelhavet droga givetvis bet y. 
dande kostnader. Därmed voro förenade flera nyanskaffning. 
ar för flottan , och dennas personalresurser visade sig olill. 
räckliga för de omfattande nyrus tningarna av lätta fa rtyg. 
Den 6 december 1935 meddelade förstie amiralitetslorden, all 
den för budgetåret 1935- 36 fastställda högsta personalstyrk an, 
94,482 man , var otillräcklig . För att icke m er än nödvändigt 
störa normal utbildning och omsättning hade maximum över
skridits , och en tilläggssta t komm e att framläggas för att täcb 
kostnaderna. 

Den 17 februari 1936 framlades i parlamente t tilläggs st ~1-

t er för alla tre försvarsgrenarna, uppgående till för flo ttan 
cE 4,85 mi lj. , armen cE 1,35 milj. och flygvapnet cE 1,61 m ilj. 
För alla tr e försvarsgrenarna täcktes härigenom k ostnadema 
för de extr a beredskapsälgärderna m en avsåga för flottan dess
utom ökning av p ersonalen med 3,500 nwn och anskaffning 
av 6 st. mo tor torpedbå lar (av vilka 4 redan levererats) och 
20 st. trålare (samtliga nu i tjänst , 10 i Medelhavet, 10 i h em · 
farvattnen) samt påbör jande av 7 st. jagare om 1,850 ton. I 
tilläggsanslagen för flygvapnet innefattades jämväl kostnader 
för under hudgetåret p [tskyndad materielanskaffning Ined n etto 
cE 0,6 mi lj. Tilläggsstaterna beviljades av underhuset den 2(; 
februari. Den 27 februari beställdes de 7 jagarna vid privat 
varv och erhöllo namn (Tribal -klassen). Amiralitetet är fö r 
visso arbetsdugligt! 

Genom tilläggsbevillningarn a hava försvarsgreuarnas an · 
slag för budgetå ret 1935-36 blivit höjda till: flottan cE 6-! ,Sl 
milj., armen cE 44,9 milj ., flygvapnet cE 27,6 milj. 

Slag i slag härmed och m ed genom enskilda parlaments
ledamöters m otioner föranledda debatter (den l l februari i 

överhuset, den 14 februari i und erhuset) ang. försvar et s lednin g 
m eddelade r egeringen den 27 februari huvuddmgen av sina 
planer och framlade den 3 mars sitt >> Statenl'ent relating to 
Defence >> CWhite Paper ) för år 1936 och i anslutning därtill 
försvarspropositionerna för budgetåret 1936- 37. 

I r egeringens >> Statemenb redogöres först för den allvar -
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liga utvecklingen på det utrikespoli tiska området. Frams täll
ningen i dessa stycken ha:r till stora delar återgivits i den före
gående redogörelsen. Samtliga stormakters ökade rustningar 
omnämnas. >> H. M :ts r egering kommer att fortsätta aU göra 
sitt yttersta för att förbättra de internationella förbindelserna 
och att främja över enskommelser om begränsning av rust
ningarna. De förslag , som framställas, beteckna icke ett över
givande av den hittills följda utrikespolitiken, som ständigt 
inriktats p å att förebygga kapprustning -- flottavtale t m ed 
Tyskland och försöket att få till stånd ett nytt fördrag m ed 
\Vashingtomnakterna äro exempel härpå - och de t är san t, 
att en allmän höjning av rustningsnivån icke är n ågon garanti 
för fred en . Men då vi skola b estämma vårt eget försvarspro
gram, är det omöjligt att bortse från den 01nfattning, som 
andr a hava givit sina förberedelser . >> 

Rörande regeringens nya planer för stärkande av försva
ret anföres, efter en rekapitulering av 1935 års Statement, 
planen för flygvapnet av den 22 maj 1935 och i tilläggsstaterna 
den 17 februari Hl36 vidtagna åtgärder, följande, som b efun 
nits nödvändigt vid under sommaren och hösten 1935 fort
satta undersökningaJ.· a v frågan: 

1) Ytterligare änd ringar ileträffande flygvapnet, 

2) påsky11dancle av åbgä rden~a för modernisering av f lot.tnn och 
armen, 

3) ansk::dfande snarast möjligt av behövliga reserver av allmän
na förråd, n.mmunition och utrustning, 

4) organisa tio n a v l anclets industriell a resurser på s[tcl an t sätt, 
att de möjliggöra omedelbar ökning av produktionskapaciteten i 
händelse av spänt läge. 

Läftet unelergår s tändigt förändringar i. många avseenden, var
för det kan bliva nödvändigt att då och då i ena eller andra rikt
ningen modifiera de åt gärder, som avses att vidtagas. Atgärderna 
hava planlagts me d hänsyn härtill. 

Flottans överväldigande betydelse för skyddet av sjökommunika
tionerna och moclerlande,ts tillförsel s jöledes av födoämnen och råma
teriel, på vilken de t tas existens beror, klarlades i förra årets >>vVhite 
Papen. I cke mindre betydelsefullt är flottans ansvar fö,r J'ri passage 
mellan imperiets olika delar av t :·upper och förråd av alla slag, vari
genom grundvalen· för hela försvarssystemet säkerställes. 
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För ati: sii ttR .Uottan i st:ln<l att fy ll a dessa uppgiJtcr måste il'lce 
l•lott nybyggnadsarbetet bodrivas snabba r e ;in på senare år, utan nek
så beJintJiga brister i :l'önådcn av ammunition och utredning av all a 
s lag avhjälpas. Till slutet av 193G äro dc största sjömakternas flottor 
begränsade n,- Jörclrag. Det är os;i kert, vad som kan återstå av denna 
beg ränsning vid avs lutarrdet av elen pågående flottkon[ercnsen. 

Det britii.sk-t:yska i lottrördr2get är en stabiliserande faktor , Ro1n 
t ydligt visar v~i rdet av kvm1titativa övcrenskomnvclser , när sådana 
kunna uppn tlS. 11isslyckanclet att uppnå en a llmän övrreDskomnw]sp 
indikerar emel lertid icke någon rrvsikt hos andra makter att öka Fin 
sjömakt i sådan grad, att säkerhetsba lans<·n förändras, oclt regering
l'ns nuvarande plane r taga icke s ikte på on sådan möjlighet 

Londonfördraget förbjuder lJyggandet av nya slagl:artyg, medan 
Llet. är i. kraH, el. v. s. tiLL den 31 december 1936, men ersättningsbyg
gandet kan ickr uppskjutas efter sagda clatum, och avsikten är ait 
börja på ny hd 1937, el i\ kölen till två nya s i agskopp skol a sträcka o. 

~l'f odemiseringen n v vissa b diatliga slagfartyg komnwr att fortsätta,o. 
Avsildt>n iir att öka antalet. kryssa re till 70, av vilka 60 skola 

vara underåriga och 10 överåriga (20 års livslängd). 5 kryssa n• 
kom ma att upptagas i 1936 < rs program. 

Ett sblri lt e rsättningsbyggnadsprogram fö r jagare och under· 
vattensbåtar övrrväges, medan sloops och småfartyg: i allm~inhet ko m
ma att hyggas i samma takt som hittill s. 

Ett nyt,t hangarfartyg av mindre storlek kommer snarast att p il
börjas. The Fleet Air Arms väx:ande betydelse nödvändiggör en av
sevärd ökning av dess styrka. J apans och U. S. A:s stora marinfl yg
vapen omnä11mas som :i än: l"ö·rrlsP. ökningen av F. A. A. kommer at t 
nödvändiggöra motsvarande ökning av personalen. 

Slutligen måste f lottans personal ökas för bemanning av dC' 
nya fa rtygen och fyllande av be:Eintliga brister. ökningen måst•' 
sko stegvis, och elen 31 mars 1931 väntas numerären hava stigit metl 
6,000 man. 

Armen h a r tn· huvuduppgiftrr: att hå lla garnisoner i oliL1 
delar av imperiet, att fullgöra dE'n lantmilitära andelen i hemlandei o 
försvar in c lusi ve· luftvärn, kustförsvar och den inre ordningen, ocl• 
slutligen att vid 1Jelwv uppsätta en välrustad styrka, som kan sända" 
vart som helst övPr havE't. De reguljära fälttr uppernas styrka i 
Storbri tannicn ä r f. n. c : a 115,000 man. 

Denna sty rka är elen enda billa, ur v ilken omedE'lhara iörstärk
uingar kunna lämnas till alla delar av imperiet. Jämfört med 191..1 
l1ar armen r educerats med 21 bataljoner infanteri. På grund hära': 
'ir det omöjligt att hålla järnvikt mellan tjänst utrikes och tjänst 
hemma, vilket resulterar i orättvisor mot de bataljoner, som erhålla 
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extra tj>iDst utrikes, och försämring ay annens rekryte ring och clug
Jighr.t. För att avlljälpa dessa missförbållanden i någon mån pla-
11eras ökning av infanteriet med :fyra bataljoner. 

Därutöver a 1·ses i ck<' i clc Jörvliggandc lJ.lanc rna att öka anta
Jet stridsförbaud i rrguljära a rm ('n . ~len dPt är nödvändigt, att exi
sterande förband organisrras på pffckt,ivare sätt och utru stas mrd 
mod ernast<' vapen och materi<'l jämt<' rPse t· vf• r av ammunition och 
förnödenhet!' r. Planer i detta syJte ä ro uppgjord a. Särskild upp· 
märksamhet >ignas JältartillPri d s utrustning, som kommer att, grund
ligt moderniseras. 

Territorialarmcn, som vanligf•n betraktas som armens andra lin
je, är i själva vt>rket första linjen ifri\ga om lwmlandets luftvärn och 
kust:försva r U uftvä.rnd och kust hd ästninga rna i Storbritannicn or b 
Norra Irland b(•Jnannas i huvudsak av tPrritorials). Den rekl'yteras 
så, att elen k>m tjäna va r elen behövs, och om regu ljära armen :'kull e 
behö va :förstä rkning utrikes, komm er sådan att lämnas av territorial
arm en, icke i Jorm av ersättn in gsmansk ap utan med cless egna en
heter och förband. Regeringen har Jör avsikt att fö rbättr a dess r e
krytering och duglighet. För närvarande måste dock industriC'l1S ka
pacitet i första lwncl utnyttjas för regulj ära armen, så att det icke 
är möjligt att samtidigt reformera territorialarm en, men en börjau 
komm er att göras ti ll :l'örbätiring av dess utrustning och utbildning. 

lvioclernisPri ngrn av kust\)('Distningarna i hemlaDdet och kolo
nierna kanuner att på sky ndas, och den redan igångsatt:c r<'organi
sationen av luftv;irnct i. sydöst ra E11glancl komm er att utvidgas i av
sikt att sky dela Lle viktiga industridistrikten i mellersta och norra 
del en av l anclet. 

Aven armens inkYarteriilgsiörhållanclen komma att Jörhättres 
så snart sou1 möjligt. 

Flygva.pnets :förnämsta uppgift är att pJfektivt avskräcka mot 
'varje' an:tall på rikets vitala intressen i moderlandet och kolonierna. 
I nu,·arandc Ug,, tir detta cl E't mt>st brådskande och viktiga av alla 
försva r~behov oclt har med rät t A rönt r·arlamentets särskilda upp
märksamhet. 

Efi:,pr rcclogörc'lsr för majprogrammet 1933 (s<' ovan) meddelas, 
att det utförC's planenligt. N:n1 kons·truktione r göra det möjligt 
att i hög grad öka flygvapnets slagkraft. Dc' senaste flygplantyper
na, som snart komma att tillverkas, utvisa sådan förbätt ring av fart , 
aktionsradi e och bärförmåga, att. den oprrativa effekten i hög grad 
ökas hos de förband, som komma att utrustas med clem. Följaktligen 
komnwr dPt r edan goclkäncla program nwt att modifieras genom äncl
l'ing av förbanelen s sammansättning, och samtidigt kommer någon 
ökning av antalrt Jl;.rgp \an att vidtagas. Inc lusivc 4 nya » auxiliar~'» 
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divisioner i:ör samverkan med territorialarmen, kommer det nya Pro
grammet att öka t'l:vgvrqmets i hemlandet styrka till omkring 1,75() 
flygplan, oberäknat F . A. A. Silfror rörande Jörsta linjen i och fö r 
sig äro emell e rtid vilseledande i Jråga om relativ styrka, och i. för 0 _ 

liggande fall är ökningen i offensiv och defensiv kraft enlig t dt" n 
reviderade planen betydligt större, än som framgår· av siffrorn a. 

Frågan om samfäll t luftförsvar är Jö remål för riksfö rsvarskon 1-

mittens ständiga uppmärksamhet i samråd med alla därav herördn 
statsdepartement. Moderna försva rsme,toder och samhandet mel la 11 

offensiva och defensiva vapen behandlas kontinuerligt, och plmwn 
har uppgjorts i avsikt att säkerställa behövlig smidighet och f ull t 
utnyttjande av resultaten av ständig t forsknings- och experim ellt
arhete. 

Flygvapnet har också uppgifter i det allmänna riksförsvard. 
Imperiets intressen fordra förmåga att på kort tid sända t illräckliga 
förstärkningar t,ill hotade områckn, och detta fmdrar gruppering a v 
flygförband längs de strategiska flygvägama. Regeringen avser en 
ökning med omkring 12 elivisioner för detta ändamål. 

Förut hava omnämnts 4 nya hjälpdivisioner, som bilda nyckd
förband för samverkan med territorialarmen. De fem reguljära di
visioner, som :L n. äro avdelade för samverkan med reguljära annt~ll, 

skola omorganiseras och bilda 7 divisioner om 12 flygplan. 
Ett stort antal unga män komma att behövas till förare i l'l' 

guljära flygvapnet, hjälpdivisionerna och reserven. Mycket manskap 
behöver rekryteras för att fylla vapnets olikartade behov, och mån l.!'a 
ynglingar behövas som lärlingar i olika y rkesgrenar. Tillgängliga 
rekryteringskiiJlor måste, anlitas, och allmänhetens medverkan er
fordras för framgång. 

Upprättande av flygstridskrafter har självklart ringa värde i 
krig, om de icke s ä t tas i stållCl både a t t st r i da och a t t fortsätta striden. 
Det tar tid att utbilda skickliga förar e, och :Elygplantillverkning är 
ett tidskrävande och komplicerat företag. Anskaffning av tillräck · 
liga reserver av både personal och materiel är ett betydelsefullt och 
angeläget behov, ty utan dem kan ett flygvapens insats i krig icke 
bliva uthållig. S~trskild uppm ärksamhet har därför ägnats anskat · 
fandet av dessa reserver på kortast möjliga tid, och effektiva åtgärder 
för ändamålet kunna nu sägas vara på väg. 

Ej heller elen passiva siclan av lu ftförsvaret har försummats. The 
Air Raid Preeautians Departement i inrikesministerie,t, som ol'gani
serades i maj förra året, har aktivt satt i gång undersökningar på 
umråclet tillsammans med lokala myndigheter, och tillfredsställande 
framst eg hava gjorts. Planer, som förberetts under ett flertal år. 
närma sig nu det stadium, då cle kunna tillämpas, och anslags-
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Mkamlen komma i sinom tid att framläggas :för de utgifter, som er
fordras uneler löpande året. 

Före övergång till e tt annat ämne måste ännu en gång uneler
stry kas, att planerna för förhä ttrande a v alla tre försvarsgrenarna 
måste betraktas so m tänjbara och möjliga att tid efter annan ändras 
i detalj er. Hela försvarsförberedelsen måste hållas under ständig re
vision, och nyP. förhållanden, som uppstå antingen genoa11 andra mak.
ters ändrade elispositioner eller genom nya konstruktioner och upp
finningar, m~ste mötas genom motsvarande ändringar i våra egna 
planer. 

Därefter understrykes, att förslagen hava framställts efter ett 
grundligt studium av försvarsirägan i dess helhet. Det ta studium 
har i första hand varit anWrtrott åt en suhkommitte inom riksför
svarskomntitten. Den bestod av sokreteraren i riksförsvarskommit
ten (Sir J\!Iaurice Hankey), f'inansdepartementets ständige sekre
terare, utrikesdeparteme,ntots ständige understatssekreterare och de 
tre stabscheferna. Underkommittens förslag hava unelerställts the 
Defence Policy and Requirements Cornmittee under ordförandeskap 
av prernUrmini stern, och på hans inbjudan och i betraktande av 
betydelsen av frågans industriella sida blev lord \Veir (en framståen
de flyginclustriledare) medlem av kommitten och gav aktivt bistånd 
vid utformande av de förslag, som avlätos till regeringen. The De
fence l'olicy and Requirements Oommittee har i s jälva verket tjänat 
både som en ''General Purposes Oommittee" inom riksförsvarskom
mitten och Eo m förbindelselänk mellan denna och regeringen. 

Efter att ännu en gång hava understrukit försvarsförsla
gens karaklär av ett väl genomtänkt och väl avvägt helt samt 
behovet av framtida justeringar och ständig ö,vervakning över
går regeringsförklaringen till att behandla vissa frågor berö
rande organisabionen av försvarsväsendets högsta ledning. Re
geringens beslut härutinnan tillkännagavs av premiärministern 
den 27 februari 1936 i följande ordalag: 

,stegrad uppmärksamhet har ägnats detta spö'l·smål under de 
sista månaderna. _Min erfarenhet är, att oavsett föQ·svarsfrågor, ar
betsbördan på alla områden uneler senare år tenderat att ökas med 
motsvarande ökade krav på regeringen och i synnmhet på premiär
ministern. 

Då, såsom sistlidne mars förklarades, trots alla ansträngningar 
av olika regeringar för åstadkommande av internationell nedrust
ning det blev klart, att vi icke längTe kunde uppskjuta aktiva åt
gärder för att avhjälpa bristerna i vårt försvar, och när vi dessutom 
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stoclo :inför vårt ansvar som nwdiPmmar av NF i elen italiPnsk-alws:;i 11 _ 

ska k:on"fl ikten, var clct t ycll:igt, att ett s tort antal vikti ga och ~vara 
försva rsfd\gor i en nära framtid s kulle J,;:räva oavbruten uppm ärk~am 

hct. Som .in gen sanno likhet f inn s tör minskning av andra k.r av Jl<t 

p rcmi~irntinistcrns tid och uppm ä rksa mlwt, har det vid c·n grutulli,g 
unclt'rsökning- av hela pt·obl('tllC't blivit klart, att han åtmins tom • l'ii t· 
närvarancl<', måstP l1ava dt sti.rskilt ], it riidc i försvarsfrågor. D<'i h 
betyd e r naturligtvis icke, att pretniärministcrn kan frigöra s ig l't·a n 
sitt s lutliga ansvar för lt'dning av försvarets samordnande, eller ntt 
någon minskni ng av de ilHlividuclla försvarsminist r-arnas ansva ri ghr>t 
kan i [råga kom m a. Med dessa principer fö r ögonen hava vi komlll it 
iii! v .i ssa bes lut. Innan jag omtfl.lar dessa bör jag förklara , att r iks
fö rsvarskommitte-n - vars ordförande premiärministern är - l ängp 
har va rit och fortfarande måste vara en väsentlig förbindel selän k i 
nll a försvarsärenclen. Dett.a samordnande instrum ent måste ständigt 
ut vecklas och anpassas efter ornstänclighctcrna, och n är rcgerin gr• n 
g rep sig an med utarbetande .a v de i örsvarsförslag, som n u ko mlll a 
ntt föresl ås, til lsattes under jul:i en speciell ministeriell sublwmm ii h\ 
kallad the De'fence Policy and l-\equir ements Committce, för att st iin
cligt övervaka försvarets tillstånd, så att :försvarsåtgä r der och u tri
kespolitik voro avpassade eftP r varand ra, och för att r åe1ft r egPrin gen 
och rikstörsvarskommitt6n ifrilga om behövliga ändringar i politi k<' n 

Pller i försva rs.Eö rslagen i be·lysning av det, internationella och l:inHn
siella läget. Jag bar omnäm nt denna viktiga subkommit tc för att 
förklara dess innebörd, innan elen omnämnt>s i samband med v<'1r a 
bes lut. 

Det bar bes lutats, att, li1P<l all premiärministern, såsom han t yd· 

ligcn m ås l.c, behåller ordförandeskapet i riks[örsvarskommitten oc h 
i the Dcfcnce Poliey and R eq uirt•m ents Committee, en ministn skall 
utses till vice orcHörancle i dessa kommitteer, och att premiärministern 
ska ll till honom cJe,Jcgcra följande åligganden : 

l) De t dagliga övervakandet och led ningen på prem.iärministl'l' ~ ~ 

vägna r av riksfö rsvarskom mitte ns hela organisation och verksamlw1 : 
sa n1orclnandet av verkställigheten av planerna till försvarets stii r knn
dc och lllånatliga rapporter härom t ill regeringen elle r till ett rcw·
r.in gs u lskot1 ; sökande efter åtgä rd e r, som a ntingen icke vi dtag its ell• r 
som becl r iY .its för langsamt ocl1 att (i s amråd nwcl premiä rministN n 
<·!l er andra ministrar ellt•r kornmittee r Pfter behov) rätta till mi ~" 

förhå ll anden; 
2) A t t i premiärministerns f rånvaro pres.idera i riksfö rsvarsknm

tnittt'>n och i the De:fencP Folie.'! and Requi renents Cornmi.itec; 
3) Person lig konsultat ion m ed cle tre stabscheferna t ill samm an.-< . 

inc lus iv0 r 'i ttPn att uneler sitt onhörancleskap sammankalla stabscJw r"
kum lllii:t{•n. närhC'lst, han sj ;ih· e ll e r n ågo n av clem finner c·rfo rd et·li lrl. 

- 179-

4) Orclf:örandeskapet i The Principl c Suppl y Officers Committee. 
Det ~r vice ordförandens plikt att framställa förslag, som han 

finner behövliga för att förbättra riksfö rsvarskommittens organisation. 
stabschefskommittens (bestående av de tre stabschefema) ställ

ning komm er att bliva f ölj ande. Dess medlemmar hava följande dubbla 
uppgift: en var ii r rådgivare åt sin egen politiske chef (vederbörande 
försvarsminister), och tillsammans behåller kommitten obeskuren rät
ten att framlägga konfidentiella rapporter om deras samlade militära 
uppfa ttniug till riksförsvarskommi ttens· orclfö:rande eller vice ord
förande. Det är icke avsikten, att stabschefskommittens sammanträ
den norm alt skola äga rum under ordförandeskap av riksförsvarskom
mittens v.ice ordförande. Han skall komplettera stahschefskommit
t ens nuva rande verksamhet och initiativ ge nom ledning och egna 
initiativ, och hans uppgift är att tillse, att alla frågor skärskådas 
allsidigt, och at t svårigheter och m eningsskiljaktigheter frimodigt 
tagas uneler behandling. 

J\llinistem kommer, såsom anförts, att kunna framställa förslag 
om förbättringar, som han anser nödvändiga i riksförsvarskommittens 
organisa tio n . I all a händelser kommer den befintliga J oint Planning 
Committee, som består av cheferna för de tre försvarsdepartementens 
planläggningsavclelningar, att för elen samfällda planläggningen kom .. 
pletteras med en officer från vardera av flottan, armen och flygvap 
net, som hava genomgått the Imperial Defence College. 

Dessa tre nya officerare skola innehava beställningar inom sina 
respektive dcpartemPnts staber. Deras arbete inom egna departement 
skall bestå huvudsakligen i anskaffar.de av material för utarbetande 
av samfällda planer. Men deras förnä msta arbete skall vara med de 
samfällda planer, sonv uppgjorts av The J'oint Planning Committee för 
att unelerställas stabschefskommitten. 

Dess utom hava åtgärder godkänts för förstärkning av riksför
svarskommitt<'ms sekretm·iat., 

Alltså innebära dessa åtgärder varken tillsättande av nå
gon överförsvarsminister eller någon militär överbefälhavare. 
De tjäna två ändamål, nämligen dels att åstadkomma en för
bättrad och förstärk t apparat för behandling av försvarspro
blemen i deras helhet. dels att säkerställa fullt och effek tivast 
möjliga utnyttjande av landets för materieltillverkning t<illgäng
liga industriella kapacitet och människokraft. 

Det sistnämnda problemet skiljer s,ig betydligt från mol
svarande under världskriget. Ty det gäller nu att i fredstid 
genomföra en slor krigsmaterialanskaffning utan att göra in-

Tidskrift i Sjöväsendet. 14; 
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trång på näringslivets normala gång. Dessu:om gäll.~r det at ~ 
o-rganisera industrien för krig. Den nye vtce ordforanden 1 
riksförsvarskmmnitten kommer att övervaka detta arbete och 
samoTdna försvarsgrenarnas b ehov såsom ordförande i th1' 
Principal Supply Officers Committee inom riksförsvarsko~n
mitteen . Utrymmet m edger icke att närmare ingå på the \Vhi ll' 
Paper's redogörelse för bithörande frågm·. . . 

Näs ta och hittills sis ta ldncla akt i den bnthska uppru st -
ningen r epresenteras av försv arsbudgeterna för ål"~t l 9~_6:-i31. 

Försvarsanslagen äro över lag höjd a. Dc utvisa folJand~ 
öknin a ar i n ettoanslagen utöver för.egående års slu tsum 
mor {incl. tilläggsanslagen): flottan .:f 5,03 milj. , an~1cn 
;f. 4,38 milj ., flygvapn et .:f 11 ,41 nl'ilj. ; nettosummorna aro : 
flottan ;f. 69,93 milj. , armen .:f 49 ,28 milj. , flygvapnet 
.:f 39,0 milj . Men dessa summo·r äro icke definitiva. Alla tre 
försvarsministrarna omfö-n11illa i sina statenrents (Memoranda! 
till propositionerna, att tilläggsbudgeter komma att senare un : 
der året framläggas rörande ko-stnader , som föranledas av 1 
re"erin<>ens »Statement r elating to Defcnce '' 1936 ornfönnälda o o d . o ;f. l 5 h " 000 o c 11 förstärkningså tgärder. I armens bu get mg a , .J;) , . • 
i flygvapnets .:f 550,000 för beredskapsåtgärder med anledm~g 
av italiensk-abessinska kriget. Överskjutande kostnader for 
armen och flygvapnet och alla utgifter för flottan för delta 
ändamål avses att täckas genom tilläggsanslag. 

E nligt ,, the ·white P apen kommer ersättningsbyggnadspro
"rammet för flottan för år l 936 att omfatta 2 slagskepp, !J 
~ryssare, l mindre hangarfartyg samt ett ännu endast i a~~ .. 
männa ordalag omförmält antal fartyg av andra typer. For 
detta program äro inga anslag upptagna i Navy .. Esti1~1ates : 
Det blir föremål för tilläggsan slag. Utan denna okanda faktm 
Upp cra0 ersättninasbya"nadsanslagen till .:f 16,4 mHj. ell er .:f 4 ,t.1 . b ' t: b bb .. milj. m er än föregående år. Sedan 1931 hava bnttlska flot-
tans ersättningsbyggnadsanslag under ökad s·tegring tredubb 
lats. Årets (ofullständigt kända) ö-kning är betingad av a tt 
1934 och 1935 års nybyggnadsprogram voro större än tidigare. 
av att 1935 års jagare beställdes tidigare än föregående års, och 
att kryssarenybyggnaderna enligt 1933 och 1934 års program 
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bedrivits hastigare, än ursprungligen beräknats. Anslagen till 
the Fleet Air Arm utvisa ökning m ed .:f 1,193,000 (64 .% ) , be
tingad huvudsakligen av fortsatt nyutrustning (av 7 divisioner) 
och underhåll av b efintliga förband och till eu min dre del av 
ökning av vapnet med 27 nya fl ygplan. Antalet fl ygplan i 
första linjen vid the Fl ee t Air Arm uppbringas härigenom till 
217. Ökning i b etydligt slörr·e skala konnner att äga rum un
der 1937 och 1938. Underhålls- och driftsanslagen för fl ottan 
ökas m ed .:f 3,9 milj. Huvuddelen av ökningen avser fartygs
reparationer och förstärknin g av luftvärne t. Bränsleanslagen 
ökas m ed .:f 0,25 milj. till .:f 2,1 milj. För tekniska försök 
upptagas anslag på sammanlagt .:f 1,063,000 (öknin g l 70,000) . 
Personalstyr·kan fastställes till 99 ,095 m an, en ökning med 
l ,113 man u t över tilläggss taten av februari 1936. Avlönings
anslagen utvisa ökning m ed cE 0,7 milj. till .:f 13,57 milj. En
ligt uttalande av amiralite tets finanssekreterare i underhuset 
den 16 mars kommer ytterligare ökning troligen att begäras i 
tilläggsstat senare under budgetåret. 

Plan för en genomgripande reorganisa tion av reguljära 
armen tillkännagavs av krigsministeriet i december Hl35. Den 
avser: l ) konvertering av k a valleridivisionen och stridsvagns
brigaden till en mekaniserad mobil division , b estående av 2 
m ekaniserade kavalleribrigader om vardera 2 motorkavalleri
regementen och l lätt kavaller:istriclsvagnsrcgemente, strids 
Yagnsbrigaden och divisionstrupper ; 2) konvertering av kaval
leribrigaden i Egypten till en mekaniserad styrka om l pan
sarbilregem entc, l motorkavalleriregem ente och l lätt kavalle
ristridsvagnsregemente; 3) konvertering av r eguljära armens 
infanteribataljoner, så att infanteribrigadens (regementen äro 
endast administrativa förband vid ind'anteriet ) sammansättning 
blir 3 gevärsbataljoner och l kulsprulebataljon . 

Omorganisationen innebär, alt 10 (av 20'') befintliga) ka
valleriregementen m ek aniseras. 2 gardesb a taljoner och 13 lin
jeinfanteriregementen bliva kulsp rutebataljoner. 

*) Hi i brittiska och 5 i indiska a rm en. Efter vä rl ds kriget in · 
drogos R kavallerirege'!llcn1cn , 5 i brittisl.;:a och 3 i indiska armen. 
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Planen avses 'icke a tt bliva genomförd i h emlandet före 
1937 och i Indien icke före 19B9. M·en den kan beroende på nl
rikespoliliska och finansiella förhållanden påskyndas. Se vida
re härom J. R. U. S. I. , februari 1936. 

Reguljära armens personalstyrka ökas med .6,200 man till 
158 400. Personalökningen betingas av utvecklmgen av l uft
vär~1et och modernisering a v vissa kus-tbefästningar utrikes 
samt armens mobilis,eringsbchov. Hästantalet minsk as med 
1,532. Garnisonen i Malaya ökas med l infanteribataljon från 
Egypten , som ersättes med l gardesbataljon f:ån . h~~1~andet. 
På grund av det utrikespolitiska läget h ar en v1ss tlllfalhg om-
gruppering av t rupper vidtagits. 

P ersonalökningen och staterna fördela sig 

enligt följande: 

Perman enta befälskadrer vid Te,rritorial
armen, Supplementary Rese rve etc. 

ökning 

849 
1,141 

184 

355 
4 

248 
170 
388 

9 

7 
8 

139 
32 

på olika trup]1Shg 

mins k-
ni ng 

2 

1 
4 

G 

2,229 
815 Krigsministeriet och högre staber .. · · · · 

Dive rse skolor och utbildningsanstalter, 
militärfängelser m. m .. __ ._._ . . _._·_·_·_· _· ._. ___ 1_5-::2:-, -----------::-::-;:4:-:,7:-;4;;:8~ 

Summa brittiska trupper 3,673 152,175 
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ökning 

Kolonial- och indiska trupper . . . . . . . . . . 73 
övertaliga för täckande av t illfä lliga 

överskridanden av staterna (även i 

minsk- totalstyrka 
ning 1936-37 

2,647 

samband med beredskapsåtgärder).. 2-,454 3,578 -------------------------------Totalsumma 6,200 158,400 

A v dessa trupper befinna sig: 

~ ~:~~~~:~1~! (~t~~; . i~ di~~) . : : : : : : : : : : : : } 3,423 
1~~::~~ 

----------------------Summa 1.47,030 

Läggas härtill brittiska trupper i Indien 30 57,524. 
--------------------------uppstår den brittiska reguljära armens 

totalsumma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,393 204,554. 

Hörande reguljära armens rekrytering anföres i krigsmi
nistern memorandmn, att dess styrka kommer att vara unge
fär 10,000 man mindre än enligt stat vid budgetårets början. 
Under året komma ungefär 26,500 man att lämna tjänsten, 
varför över 36,000 rekryter behövas. Hekryteringen har under 
de sista 10 m ånaderna givit endast 19,594 man mot 22 ,400 
samma period för cU år sedan, varför särskilda åtgärder kom
ma att vidtagas för att popularisera armen och öka rekrytering
en, som dock är kvalitativt god. 

Anm>.ns r'eserv utgör f. n. 113,000 man och bör under 
budgetåret stiga till 121 ,200. The Supplementary Heserve be
räknas stiga från 20,500 till 22 ,000 man. 

Territorialarmen bestod den l januari 1936 av 7,621 offi
cerare och 121 ,057 man. Styrkan enligt stat är 7,760 office
rare och 135,000 man. Officersantalet har 1935 stigit med 
234, medan manskapsstyrkan minskats nl!ed 2,401. Antalet 
rekryter under 12 månader t. o. m. september 1935 var 25 ,134 
mot 24,821 föregående år. För 1936- 37 beräknas 32,000 
man kunna rekryteras. 8 infanteribataljoner hava förvandlats 
till luftvärnsförband. Fortsatt konvertering av territorialför-



- 184-

band för luftvärnet norra Englund och the Micllands avst>s 
äga rum hösten 1936. 

B la n d anslagsökningarna för armen böra nämnas : Regul. 
jära armens avlöning .f 5l10,000 (till et 10,3 milj.); armens 
r eserver och territorialarmen .:f 993,000 (till et 6 m.ilj .), varav 
et 335,000 komm a på reserver och et 378,000 på territoriala r
mens övningar. Dc allmänna förrådsanslagen ökas med t 
976,000 till ;f 2,5 milj. , anslagen till vapen och amnmnilion 
med .:f 2,07 milj. till t 7,2 1nilj. , varav et 718,000 till expL'· 
rimenlvcrk<;amheL 

flygvapnets budget avspeglar ett tillfredsställande for l
skridande av expansionsprogrammet Med undantag av the 
Fleet Air Arm (se ovan under flottan ) kommer ökningen <H" 

flygvapnet uneler 1936 att koncentreras på öl~ning __ av flygf?r
banden i hemlandet. Majprogrammet av 193a heraknas bhn 
i huvudsak genomfört und er det nya budgetåret. Budgcll'n 
förutser även rekrytering och utbildning av för februaripro
grammet 1936 erforderlig personal. I övrigt kan detta se· 
naste progr::un icke genomföras förrän uneler 1937 o~h 19il8 
samt ifråga om de 12 nya elivisionerna för tjänst ulnkes Ull

der 19:i9. En lit~n frivillig flygstyrka för samverkan m ed 
kustbefästningarna i Singapore kornmer att bildas med rcgl'· 
).·ingens i Straits settlem ents medgivande. Instruktionsperso
nal för delta förband konnner att lämnas av flygvapnet. 

FlygvapneLs personalstyrka ökas till 50,000 man. Som 
följd härav utvisa avlöningsanslagen ökning (jämför~ m ed 
juli 19i15) med et 1,5 milj. till et 6,5 milj. Rekryte~·mgsl)l' 
hovet på grund av majprogrammet 1935 beräknades t11l 2,500 
förare och 20 ,000 annan personal. Genom februariprogramm:· 
1936 ökas det totala rekryteringsbehovet t. o. 111.. 1936 t tll 
25,000 man. Av dessa hava 15,700 anställts. 800 nya förare 
i reserven skola anställas under de närmaste 3 åren. Sedan 
juni 1935 hava 9 nya civila flygskolor öppnats, så alt 13 s~
clana nu äro i verksamhet. Från dessa skolor gå eleverna bli 
flygvapnets egna flygskolor för vidare utbildning. 

l +' 30 000 t'll et 5r'..7 ,000. Anslagen till reserverna ökas mec ~ , · 1 u 
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Materielanslagen ökas från et 11,2 milj. (juli 1935) till 
et 18,5 milj. och representera nu 47 % av hela flygbudgeten. 
Flygindustriens kapacitet har progressivt ökats. l materiel
anslagen ingå kostnader för bränsle m ed et 1,067,000 (ökning 
cE 187,000). För 1937 beräknas en stor ökning härav bliva 
erforderlig för nya flygförband. l l befintliga elivisioner förses 
med ny materiel (7 av F. A. A. ej inräknade). 

För flygvapnets experinwntverksamhet ställas .:f 2 milj . 
till förfogande , en ökning med cE 400,000. Ett försöksflyg
plan med stor stighöjd väntas snart kunna börja flygas. Stora 
framsteg hava gjorts med utveckling av flygmotorer. 

Till byggnadsarbeten anvisas et 6,6 milj. Arbetet på an 
ordnande av nya och förbättrande och utvidgning av befintliga 
flygstationer bedrives energiskt. 

Anslagen till civilflygningen''') upplagas m ed of 760,000, 
ökning et 164,500. Bland nya poster härunder märkas cE 20,000 
i subvention till British Airways, Ltd för en flyglinje England 
-Skandinavien med dagturer för passagerare och post och 
natturcr för post. 

Den brittiska upprustningen, som varit på väg sedan 1933, 
har genom årets »Statemcnt relating lo Defcnce » angivits i 
sina konturer. Den har med årets försvarsbudgeter påskyn
dats. Om dc totala kostnaderna är intet med säkerhet känt. 
Pressen har gissat på alla möjliga belopp mellan et 200 och 
500 milj. Därmed äro cmellerlicl icke årskostnaderna bedömda. 

H.egeringens· »Statc.:ment retating the Defence», 1936 slu
tar nl'ecl följande ord: >> De ursprungliga sta~erna för nästa 
år - - -- komma att behöva kompletteras för de ytterligare 
försvarsåtgärder , som omnämnts i denna redogörelse; för föl
jande år bliva utgifterna nödvändigtvis större. Så länge en 
plan för allmän nedrustning saknas, måste förutses , att års-

*) Oberäknat ±: 32,059 till Departement of the Director-Gener al 
of CiYil A vi~tion i luft ministl?rict. 
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kostnaderna för den reorganiserade krigsmakten komma al t 

hålla sig på högre nivå, som med all sannolikhet kommer atl 

betydligt överstiga de anslag, som nu komma att begäras. " 

I överhuset föreslog Lord Strabolgi elen 11 februari l ~31i 

tillsättande av en Kungl. kommission för utredning av försva

rets organisation, utrustning och ledning, särskilt m ed hänsyn 

till de förestående ökade försvarsutg,ifterna. 

Sjöminist:ern, Lord Monsell, svarade, a tt den ädle lorden 

ville precis detsamma som regeringen, nämligen att uppnå den 

intimaste möjliga samverkan m ellan alla försvarsgrenar och 

att göra dem alla så effektiva som möjligt. Men regeringen 

kunde icke acceptera en så vidlyfl'ig kommission för uncler 

sökning av krigsmaktens organisation, utrustning och ledning. 

Det skulle dröja minst två eller tre år, innan en sådan kom 

mission kunde avgiva ett betänkande, och enligt r egeringens 

mening kunde man icke vänta så länge med att avhjälpa be 

fintliga brister. Det vore nog i det stora h ela överhusets m e

ning, a lt man redan väntat alltför länge. (Instämmanden). 

Regeringen hade dröjt i förhoppning om att andra Inakter 

skulle följa exemplet. Så h ade icke skett, och nu m åste de eg

na brist erna avhjälpas. 
Det andra skälet, varför r egeringen icke kunde acceptera 

förslaget , var frågan om personval. Var finnas de män, som 

inom en sådan kommission kunde unelervisa yrkessjömän, sol

dater och flygare om vilken utrustning de borde ·hava, hur dc 

borde organiseras, och hur de borde strida? . Dessa professio

nella sjömän, soldater och flygare hava stigit till toppen in om 

sin a kårer, och de kunna själva utvälja de bästa talangerna 

inom sina resp. försvarsgrenar till t jänst i sina egna staber. 

Till förfogande hava de den mycket dugliga civila ämbetsman 

nakåren. De kunna söka, och söka också hjälp hos landets 

bästa vetenskapsmän och teknici. Dessutom komma de att ha

va högsta ansvaret för stridskrafternas ledning och operationct 

uneler krig. Sir ·william Robertson fällde under sista kriget 
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till Sir MauriC-e Hankey anmärkningen, att han kunde uppfinna 

hundra m etoder a tt vinna kriget , så länge som h an 5lapp an

svaret för att utföra dem , och i en kungl. konm"lission kunde 

förslag framställas utan ansvarighet för utförande t, vilket åter 

och återigen visat sig vara ett ödesdigert system. 

Det tredje skälet, varför regeringen icke kunde acceptera 

förslaget, var, att den begärda utredningen redan blivit ut

förd , och detta av de riktiga personerna - nämligen de som 

äro ansvariga för del ständiga studiet av försvarsproble11.1en . 

Under de sista 4 åren hade över l ,000 sammanträden h ållits 

av r egeringens försvarsutskott och av riksförsvarskonunitten 

om dessa frågor, och de h ade där behandlats av de män, som 

måste använda vapnen och hava ansvaret för krigföringen. 

Man jämföre de1ma m etod att genom de ansvariga myn. 

cligheternas försorg och under r egeringens aktiva ledning 

snabbt utarbeta och revidera planer till försvarsreformer med 

den svenska metoden att genom av regerringen oberoende, kost

samma parlamentariska kommitteer, i vilka oansvarig sak

kunskap arbetar och allsköns partitaktiska manövrer kunna ut. 

föras , under åratal behandl a försvarsfrågan med enda reella 

resultat, att landets försvarsförhållanden i otillbörlig grad blot

tas för utlandet, att kiv m ellan försvarsgrenarna bedrives för 

öppen ridå för inland och utland, och att hekatomber av pap

per konsumerats, utan att ett enda av alla på de sista 30 åren 

framlagda förslag till försvarets ordnand e blivi t fullt genomfört. 

Cnzsader. 



Ö J'C1"Silo:t iivc.t· ln·i ttiskn /l ottu n s crsHU:.w li ngsb ygg atads p rog a.:aa.n 1U29-3~36. 

ID3L 

Slagskepp .. .... ... . .... .. ... .... . .... ..... .............. . 
Kryssare, 9,000 ton .. . ... ... ... ..... ... .. ...... .... . 

7,000 " ....... .. ......... ........... . . . .. 3 2 
5,200 ............ ... .. ........... .. l 

Hangarfartyg, större ............ .... ....... . ....... .. 
mindre ................ ...... ...... . 

Flottiljledare .. ......... . ...... .......... .. ........ .. l 

Jagare, 1,850 ton .. .. .............. ................. . 
1,350-1,375 ton .. .... ... ........... . ... .. . 4 8 s 

Ubåtar, ocean- ......... .. .......... ... ...... ... .... .. l 

kust- .. . ... ... ........ .... .. .... .. . .... .. ..... . 2 2 2 
min- .................................. . .. ... .. l 

Sloops, general purpose .... ....... ......... ... ... . 4 4 2 
konvoj- ........ . ......... .... .......... .. .. .. 
kust- .. .... ..... .............. ............... .. 
minsvepnings- ........ . ..... . ............. .. 2 

Flodkanonbåtar ......... ..... ... ...... ............ . .. . l 

Motortorpedbåtar .. .. .. .. ... .. .. ...... ..... .. . ...... . 
Trålare .................................... .. ..... . .... .. . 
Minfartyg, mindr e ... .. .. ............. . ... .. . .. ..... . . 
Nätutläggare .......................... . ............ .. 

1~132 1933 

2 
2 

8 8 
l 
2 

2 
2 2 

l 
l 

2 l 

l 

.. \ 1935 1 
l ~JJ .

1 

ord_i- \ ~~ll
nane 1 lagg 

3 

l 

8 

2 
l 
2 

2 
2 

l 

3 

s 
l 
l 
l 

l 
2 
3 

2 
l 

7 

6 
18 

l 
l 
f 

l 
l 
l 
l 

\ 

2 

5 

? 

? 

Depåfartyg ... .................................... .. ... . 
~--~---St-Im~m~a~~~l-3·-~)~~ --20--~~ -2-0·~~--2-l-+1 --20--~~ -2-5~~--2-5-+~ --31--~~ --8--+--?--l 

Tontal, tillsamman 21,300 43,500 3S,600 47,400 44,000 77,800 58,000 22,000 115,000 + ? 

-:-:·) Det ursprungliga programmet förminskat till ovanstående på grund av Londonfördraget. 
_Det fram[Jår av ovm:stående, att det statsfinansiella läget 1931- 1933 icke tilläts (ö1·orsaka minskning av den 



Översikt över kdgsmakteus persoualstyt·ka och (le brittiska försvarsutgifterna 1930- 1936. 

l 
1930 

l 
1931 

l 
19i:52 

l 
1933 

l 
1934 

l 
1935 

l 
1936 

Personalstater 
Flottan ············· ···························· ···· ... .............. 97,050 93,650 91,410 90,300 92,338 94,482 + 3,500 99,095 
Reg·uljli.r:t armen .. . .......... . ....................... . .. . . .... .. ..... . 148,900 148,800 148,700 148,700 149,500 152,200 158,400 
Flygnpnet ·············· · ··· ······· ······················ ········ ··· 29,988* B0,263* 29,520* 28,470* 31,000 33,000 + 12,000 50,000 
*Medeltal befintliga. 

Föt·svarsutgifter (i 1,000-tal f,) 60,050 
Netto: 1930-1934 enligt bokslut, 1935 och 36 anslag. + 4,850 
Flottan .......... .............. ·············· ·· ····· ·· ···· ····· ··· .. 52,274 51,0Hi 50,16<1 53,444 56,616 = 64,900 69,930 + ? 

Därav: Fleet Air Arm ..... ...... ....... ·········· ····· ·············· 1,267 1,126 1,025 1,089 1,338 1,873 3,066 
Ersättningsbyggnad och underhåll .............. ... . 15,959 15,556 15,882 18,449 20,929 22,357\ + 503 27,265 + "? 
Vapen och ammunition ...... ··- ........................ ... 3,588 3,326 3,319 3,767 4,034 4,8001 ~7 ,115 + ? 
Pensioner m. m ..... .. ................ .. .... ·-··· ········ ··· 8,698 8,775 8,928 9,145 9,392 9,508 9,725 

43,550 

+ 1,350 
--

Armen ·············· ··· ··· ··· · ·············· ······· ··············· ·· ··· 40,2'13 38,62'1 36,137 37,MO 39,692 = '1'1 ,900 '19,281 + ? 
Därav: 'ren· i torialarmen och reserverna ............... .. .... 5,343 5,409 3,952 4,721 4,777 4,991 5,984 

Förplägnad, furage, fordon och remonter ......... 4,436 3,905 3,688 3,758 3,851 4,055 4,410 
Vapen och ammunition ... .......... ............... ...... . 1,862 2,235 2,103 2,301 2,820 5,115 7,185 
Pensioner m . m . ............... .. .............. . . .. . ......... 8,642 8,438 8,141 8,125 8,152 8,283 8,457 

20,650 
_L 5,335 l 

+ l ,6ll 
FJyg·vapuet ······ .......... ....... .. .... .. ....... ···················· 17,632 17,869 17,0ö7 16,701 17,671 = 27,ö96 39,000 + ? 

Därav: Flygmaterial, vapen och ammunition ............ ... 7,681 7,846 7,352 6,953 7,190 11,152 + 604 l8,491 
Hus, byggnader och flygfält m. m .. .... .. . ......... . 1,607 1,725 1,524 1,390 1,820 4,093 6,600 
Civilflygning .... ............ ---· ·· ·· ·························· 440 4ö6 462 460 509 621 792 
Pensioner m. m .......... .............. ... . ...... .. . .. ..... . . 235 240 294 378 367 390 444 

Summa försvarsutgifter (Samtliga försvarsgrenar minus' 
. . fl . c1v1l y gm ng) ......... ..... .... .... .................................. 109,709 l 107,0'12 l 102,896 l 107,22ö l 113,'170 l 136,77ö l 1ö7,419 + ? 

Det fmmgår av ovanstående, att det statsfinansiella läg et 1931- 1933 icke tillåts hava nämnvä?"t inflytande på k?·igsmctktens materiel
f örsö1jning. 

För lättande av det statsfinansiella läget på hösten 1931 införda minskningar i statsanställdas löner llava återtagits med hälften 
från l juli 1934 och fullständigt (även ifråga om de högsta lönE'rna) fr . o. m. l juli 1936. 
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Uppgifter angående främmande mariner 
(U F M n:r 3/1936) 

h ämtade ur fack- och dagspress av :Marinstabens pressdetalj 
under ticlon 11 fPbruari-15 mars 1936. 

Aktuella spörsmål. 

Försvarets ledning i Storbritanu ien. 

F rågan om ii.nclraclc fo rmer för samverkan mellan de olika för
svarsgrenarna i Stor br.itannien har varit :[öremål för en synnerligPn 
livlig pressdiskussion, därunder dock från intet håll påyrkats och 
fr ån militärt håll bestämt avböjts en rnili·hir överbefälhavan~. Den 
mån gfald av olika åsikter, som härvidlag kanunit till synes, hava i 
svensk press återgivits på ett både fö rvirrat och förvirrande säit. 
Resultatet har, som av dagspressen f r amgått, blivit, att en minister 
utan portföl j, Sir Thomas Inskip, en skicklig jurist och ämbetsman, 
utnämnts till bef attningen i fråga. Nedan i sammandrag återgivna 
uttalan den hava sitt intressP, cmär clo ko rtfattat an giva vad som i 
verkligbeten skett. 

Den nya m inistorposten avser att lätta elen väldiga arbrtsbördn, 
som hitti lls påvilat premiärministern i dennes egenskap av ordföran
de i r iksförsvarskommitten >>C ommittec of Imperial Dcfence» (sam·· 
mansat t av ett antal medlemmar av regeringen, de militära försvars
grenscheJerna samt ekonomiska och inclustrielJa experter) . Den 
nye ministern blir premiärministerns ställföretr äda re, som orcHöran
de i den nämnda kommitten samt dessu tom ordförande i en del av 
dess underkommitteer. I-Ian :får dessutom rätt att när han anser så 
Påk allat satnmankalla unde rkommitten av JörsvarsgrenscheJ'crna*\; 
Var och en av dPssa har pmellerticl även rätt att: fordra sådant samman
träde. Han har dessutom skyldigbet att föreslå erforderliga åtgär
der , för att don sedan länge bdintliga r iksförsvarskommittens arbe!e 
-------

*) Chiefs' of Staff subcommittee. 
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skall bliva av största effekt. Hans måhända viktigaste uppgift är 
att vara ordförande i underkommitten för anskaffning av vapen och 
förråd för försvar ets behov, samt industriens krigsorganisation. 

Befattningen anses ur militär synpunkt vara skäligen intresselös 
men måhiinda av n.rtta för materielanskaffningen. N å go n rivalitet 
mellan försva.rsgrenarnas myndigheter, som skulle hava påkallat be
fattningen i fråga, före li gger icke. Edarenheten får visa, om den in. 
slagna vägen varit den riktiga. 

(Såsom vanligen är fallet i Storbri tanni.en, har det tidigare in
tresset knutit sig mera till personalvalet än organisationens riktlin. 
jer; dessa uppdragas seelermera av elen nya befattningshavaren. Press
det:s anm .) 

Den n;ye ministern utan portfölj, Sir Thomas Inskip, i da gligt 
tal såväl i Storbritannien som i Sverge felaktigt kallad dörsvursmi
nisten>, har i ett tal ang. sin bE>fattning sagt följande: 

»Ja g är icke någon försvarsminister. Förslag hava framställts, 
att skapa en försvarsministe r, som under sina vinga r skulle samla 
alla tre försvn rsgrenarn a - krigsministeriet (War Office), amirali
tetE't och flygvapnet. Detta :förslag har icl;:c antagits vare sig nv 
underhuset eller r<'g<'ringen. 

Som jag uppfattat min ställning, skall jag vara en förbinclcl.~P
länk mellan dc departement i detta land, som hava samhörighet med 
försvaret. .Jag skall särskilt ombesörja, att de spörsmål, som beröra 
ulika departem ent i fråga om anskaffning av ny materiel för för
svaret, bliva behandlade på det rätta sättet. 

(Daily Tcl egraph, lO och 16 mars, Naval and llfilitary Recorcl, 
12 mars 1936.) 

Luftkrigföringen. 

I f ransk a fackkretsa r anser man, att den italienska generalen 
Douheis spådomar om det allt, överskuggade luftkriget, varigenom 
Jienclcn med f'tt hänsynslöst användande av spräng- och brandbomber 
skulle betvingas, sedan länge äro föråldrade. Amiral Castex (känd 
fransk sjömilitär banbrytare, och skriftställare på såväl strategiens 
som taktikens område. Pressclet :s anm.) anse'l· denna lära va.ra be
släktad med »J <'une ecole·>> på 18!l0-talet, enligt vilken sjökriget skulle 
k unna vinnas genom insättande av en mångfald småfartyg av alle
handa slag, en lära som beträffande, sjökrigföringen visat sig falsic 

I fråga om sambandet mellan sjö- och luftkrigföringen fram
hålles det med skärpa, att det härvidlag icke räcker med >>Samverkan,, 
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utan att marinens flygstr idskrafter måste helt t illlJö.ra f lo tta11, vara 
bemannade av dess personal, väl samövade med elensamma och från 
första stunden av politisk oro - som för s jöstridskrafter ofta är 
veckor eller månader fö r E> krigsutbrott -stå till ständigt ±ödogancle. 

(Renw :Haritime, december 1036.) 

De marina flygstridskrafterna. 

Liksom i Storbritannien Yinner även i Frankrike den åsikten 
alltmera insteg, att dc till flottan fast knutna flygstridskrafterna 
måste förstä rkas och utökas. Flottans personal av alla grader måste 
också bibringas icke enelast förståelse härför utan även personlig er
farenhet av flygtjänst; bestämmelser härför äro även i franska flottan 
utfärdade. In ga övningar bedrivas nunwra, utan att marina flygstriels
krafter av allehanda slag med flcttans persoul ombord däri deltaga. 
För varje dag ökas erfarenheterna om de värdefulla insatser på sjö
strategiens och sjötaldikens område, som tekniskt högtstående och väl 
övade marina flygstridskrafter firn mäktiga. 

(Ur French Nav~· Notes i Naval and II'Iilitar.r Record, 12 mars 1936.) 

:Flyghotet mot örlogsfartyg. 

Försök med bombfällning mot slagskepp hava övertygat brittiska 
amiralitetet, att moderna slagfart.,yg ej hava mycket att frukta av 
flyganfall. De slagfartyg, som komma att stapelsättas i januari 1937, 
bliva i verkligheten bombsäkra. 

Försöken hava omfattat sprängning av talrika bomber både 
över och uneler vattnet på verkliga iart;yg. Do visade, att även tunga 
bomber med s tor sp rängladdning orsakat förvånande ringa verkan på 
överbyggnaden - fartygets skydelade delar omnämnas icke ens. 

A ven i Förenta Staterna hava dylika försök utfört& mot slag
skeppet ·w ashington - ett fart:y g konstruerat efter J utlandsslaget. 
Tre 1000-kg:s bomber och två 200-kg:s torpeclstridslaclclningar spräng
des uneler vattnet, nära fartygets botten. Den enda effekten var en 
slagsida på 5°, vilken icke hindrade fartyget att rida ut en tre dagars 
storm. Dessa sprängningar släckte icke brinnande ljus, uppställda 
vid fartygets stävar. Utan reparationer eller anlitande av pumparna 
hölls fartyget flytande i fy r a dagar, varefter det sänktes med artilk· 
rield. Enl. uppgift av amerikanskn delegat,er vid flottkonferensen i 
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London .l iJtllC:" dä dör ingen som helst anlNlning att frångå sla gf8 1-_ 
iygen som f lottans ryggrad. 

(Hector By"·ater i Dai ly Telegraph, 7 mars 1936.) 

Den binde marine skriftställaren captain Bernard Acworth h:1t· 
i samma tidningsnummer i en insändare gjo rt etb originellt och om 
C'n brinnnnde' tro på örlogsfartygen s möjligheter att motstå aJJfal l nv 

landbaserade flygstridskrafter vittnande förslag. 
»Låt slagskeppet ,centurion» (mål:Cartyg för artilleriskjutning), 

säger han, »fört av en frivillig besättning uneler en vecka gå fr a1 11 

och t iJlbaka mellan hamnar vid eJJgclska kusten och låt clärundt•r 
flygvapnet använda varj e användbart flygplan för att söka sän ka 
ell er skada fartyget, naturligtvis ut,an att flygplanen bliva uts atta 
för nå got så obehagligt som beskjutning.» 

Utföres ett elylikt försök, kan alJmänheten bilda sig en egPn 
uppfattning och förhindra, att hela vårt försvar bygges på falska Jör,·
ställningar. 

»Om detta mitt förslag, som jag hoppas, vinner Amiralitetets bi
f all, skulle jag känna det som en stor ära, om jag finge föra bcfii l<'t 
på »Centu rion>> uneler dessa intressanta försök», slutar elen tempera
mentsJuila inlagan. 

Olika slag av byggnadspolitik. 

Det f aktum att frågan om ny- och ersättningsbyggnad av stön<' 
fartyg, slagfartyg och kryssare, med full rätt står i fö.rgnmclcn av 
intresset, får icke unelanskymma vi .kten av att även de mindre far 
tygstyperna få sin andel av 1nyndigheternas omsorger. Som exem
pel härpå :framhåll es den framsynta byggnadspolitik, som till ämp<Is 
av Tysl;:land och som utom de vanliga f artygstyperna slagskep1•, 
tunga och lätta kryssare, hangarfartyg, jagare och ubåtar även om
fattar st,arka förband av sådana typer som t. ex. »Flottenbegleiten, 
»Räumboote» och »Schnellbootc». Dc korta byggnadstiderna för dt• 
tyska fartygen påpekas, och föd . framhåller dessutom, at t byggnads
besJu t i Tyskland liksom Italien fattas snabbt och hemligt. I mot
sats härtill anföres elen fördröjning, som i Frankrike orsakas därav, 
att ett byggnadsprogram måste förberedas genom övertalning av po
litici och annan propaganclaverksamhet, samt genom de understundom 
över månader och år utdragna debatter ett byggnadsprogram utlöser 
i politiska kretsar, och vilka t. o. m. ibland orsaka ändringar i fa r 
iygens ritningar, varigenom s. k »politiska» fartygstyper uppstå. H an 
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framhåller dock, att den fö'l·utvarande franska marinministern (Geor 
oes Leygues) oaktat fl era kabinettsbyten beklädde sin syssla i åtta år, 
~ch hoppas att M. Pieiri, som kvarblivit även i den nya ministären , 
skall få fortsätta länge till fö.rebyggande av nyssnämnda nackdelar 

111ecl det parlamentariska systemet. 

Förf. framhåller vidare, at sådana i trängre farvatten, ]Jamn
inlopp m. m. l ämpliga fartygstyper som små undervattensbåtar och 

1110tor torpcdbi'ttar, liksom naturligtvis även flygplan, i krigstid mablJt 
måste kunn a byggas i stort antal. Under ett ki'ig kunna större far
tyg knappast beräknas tillföras flottan; de tekniska överraskningar, 
vilka känneteckna moderna krig, komma därför merändels att uppen
bara sig inom de små fartygens katcgo·ri. KrigsindustrieDs förmåga 
att framställa dylika tekniskt högtstltencle, överraskando stridsmedel 
kan komm a att bliva avgöranda för kriget. Därför måste sådana 
smärre fartyg kontinuerligt framställas i nya, ständigt utvecklade 
typer, så att ickr endast varven äro kompetenta att framställa dem, 
utan även för att deras takttiska nyttjande S'kall kunna utprövas. 

(Ur »French Navy Notes» i Jl;aval and Military Recorcl, 6 och 18 

februari l93G.) 

Byggnadskostnader för örlogsfartyg. 

Som exempel på de ständigt stegrade byggnaclskostnadema för 

örlogsfartyg göres e·n jämförelse mellan desamma för engelska jagare 
av Greyhound-klass, 1933 år s program (vilka uneler 1:a kvartalet 1936 

träda i tjänst) och av Fearless-klass, 1932- å rs program. De förra äro 
något mindre, vilket framgår av följande jämförelse: 

Tonnage, standardton ............................. . 

Längd, fot ........................................... .. 

Oljeförråd ... ........ ... ...... ........................ . 

Hästkrafttal ........................................... .. 

GreyhouDcl l 
(1933) 

1,350 

312 

455 

84,000 

Fearless 
(1932) 

1,375 

318 '/• 
480 

36,000 

Trots detta äro kostnaderna för Greyhound-klassen större'. Far
tyg•en byggas i par; det billigaste paret av G-klassen, byggda hos 
Thornyerafts i Southampton kostade 587,945 pund sterling, vilket i 
svenska pengar efter kurs 19,40 motsvarar 5,703,066 kr. pr st., uneler 
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det att billigaste paret av F-klassen hos Cammell Laircl i Birkcnhead 
kostade 575,704 pund, motsvarande 5,584,328 kr. pr st. 

Fö,rklaringen till att de båda fartygstyperna, som hava saltlllla 
bestyckning och f art, kosta olika, torde ligga dä ri, att utrustni ng nwd 
instrument och dylikt blir allt dyrb a rare. 

(Proceedings, januari 193G.) 

Det framtida slagfartyget. 

Flygvapnets tillkomst övar starkt inflytande på den nutida kon
struktionen av slagfartyg och särskilt dessas skydd. P å den undrr 
byggnad varande franska »Dunkerque» komma t. ex. icke mindre 
än 40 % av tot,alvikten (samma procenttal var för handen på den 
i världskriget deltagande tyska »Bayern»-klassen. Pressdet :s anm.) 
att elisponer as för bepansring och andra skyddsanordningar; där av åt
gå 17 % av totalvikten :i'ör horisontalskyddet. Trots att luftvärnsbe
s tyckningen omfattar över 40, pjii.se,r , kommer artilleriets andel i to
talvikten icke at,t bliva mer än 15 %. 

Flygbomber på 1000 kg. äro visserligen lättare än 40,G cm. pro
jektil er men dock farliga gen orn sin vertikala bana. Betydligt f arli
gar e äro dock de medeltunga sprän g- och gasbomberna, vilka kunn a 
sätta de ovan däck befintliga befälsorganen m. m. samt lu ftvärn~ar

tilleriet ur funktion. H ärigenom uppstår ett nytt, viktkrävandf' hc
hov av skyddsanordningar fö r bry ggor, eldlcdningsstationer, sig ,al
och radioplatser sam t clert på däck uppstä ll da luftvärnsartilleriet, \ilka 
anordningar kräva skydel mot splint, brand och gas. Av dessa skäl 
måste överbyggnaden1a på framtida slagfartyg få en helt annan 
utformning än f. n . 

(Kieler Neucstc NacbrichUen, 28 februari l93G.) 

Försvarsa.uslagen i arbetslöner. 

DE't britt iska arbetsr ådet (National Council o[ L abo ur) har salll
manträtt, varvid dryft,ades bl. a. de väntade försvarsansl agens inib'
tande på arbetsmarknaden. Det på visades, att sammanlagda förs vars
anslag på 300 milj. pund skulle ge arbete åt c:a 2 1/2 milj. arbehtre 
~11 e cl <'n medellön av 3 pund pr vecka. Det förhållandevis ri nga Jlln t
ståncl, som regeringens vä lcliga r ustningsprogram mött, på arbet ar"-
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. håll, ba r säkerligen sin förklaring däri, att arbetslösheten härigenom 
kommer att uiistan heH försvinn a. 

(Daily Teleg raph, 29 februari 193G.) 

strejker och förseningar vid nybyggnader. 

De fördröjningar, som då och då inträffa i leveranserna av ame
rikansk a flottans nybyggnader, t ill.!=!krivas dels ganska ofta fö·rekom
mande strejker, dels brist på skicklig ritarpersonal samt på utbildade 
svetsare och andra tekniska specialarbetare. strejkerna äro otvivel
aktigt av kommunistiskt ursprung, vilket även är fallet med de van
liga strejkerna vid f ram·lm var v. Det förhållandet, at,t strejkerna fö
rekomma vid de största varven såsom Betlehem Steel Companys varv 
i San Fransisco och P enboets varv i St. Nazaire, åter verkar oför
månligt på arbeLsförhållanclena vid de mindre var ven. Atskilliga 
försök h ava g jorts från r esp. marinminister iers sida att r åda bot på 
det rådande osäkerhetstillstånclet, men hittills utan nämnvärd fram
gång. 

(N a val Chronicle, 7 och 14 feb ruari 193G.) 

En andra Suez-kmtal. 

Enligt uppgif ter från Suez äro engelska geologer och lantmätare 
i samarbete med fackmän från J e rusalems universitet sysselsatta med 
unelersökningar av möjlighetema att bygga en ny kanal från Aleaha
bukten (öster om Sinaihalvön) till Ha z a (c :a 80 km. söder om J affa). 
Undersökningar av oljefyndighete r i det planerade kanalområdet på
går jämsides härmed. 

(Baltjscher Bcobachter, 22 febr uari 1936.) 

Vapenexporten. 

Ur »>tivista Jl.tfa rittima" anföres e11 tabe l.l med kommenta rer över 
de främsta vapenexporter ande ländernas i världen procentuella an
de~ i v är l elsexporten av v:we11 ocit am nwni tio n. 

Tidskrift i Sjöviisendet. 15 
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Exporterande land 1928 1932 

Storbritannien ... ... ... .. . . .. ... .. . ... ... ... .. . .. . .. . ... 33,7 °/o 29,9 °/o 

Förenta Staterna ...... .... .. .... .. ...... .. .......... l8,1 °/o 8,7 °/o 

Frankrike.... ...................................... .... .. 14,7 °/o 27,7 °/o 

Sverige .... .. ...... .... .. ...... ...... ...... ...... ...... ... 4,6 °/o 11,0 °/o 

Tjeckoslovakiet ............ ...... ...... ............ ... 3,6 °/o 4,2 °/o 
--------+---~-~--~---~--~---1 

Summa l 74,7 °/o 81 ,5 °/o 

Den en gelska exporten av vapen och ammunition till J'ap an 

ökade frän 98,200 pund sterling år 1928 t ill 230,000 år 1932, samtidigt 

som Storbritannien med Nationernas Förbund protesterade mot .T a

pans brytande av niomaktsfördraget. 
(Proceedings, januari 1936.) 

Förhållandet J apan-Siarn. 

Siam ägnas mindre uppmärksamhet i Storbritannien än vad cl<'s

läge betingar ; det motsatta fö rhållandet är fallet i fråga om J apans 

intresse. Det ta örike förse r sig med en stor de·l av sitt behov av ris 

i Siam, och på numera vanligt sätt betalas detta hellre genom leverans 

av varor än med pengar. Då siamesiska flottan f. n. är i stark till

växt, erbjuder sig ett gott tillfälle till sädana leveranser, och i d;·n 

handelskommission, som Japan kommer att under den närmaste tideu 

sända till Siam, intaga också sjöofficerare och skeppskonstruktörer en 

framsk juten plats. Japanerna är o mycket ange.lägna om att fort

sätta de r edan påbörj ade fartygsleveranserna till Siam men ha be

svärliga konkurrenter i Italien, vars varv tack vare statligt , stöll 

kunna erbjuda mycket låga priser, och som redan äro sysselsatta med 

vissa siamesiska nybyggnader. l J fr. UFM 2/1936 an g. byggande a v 

siamesisk kanal genom Malalekanäset med hjälp av japanska ingl'll

jörer. Pressdet:s anm.) 
(N a val Chronicle, 14 februari 1936.) 

stabiliserad fransk marinpolitik. 

Medan i Frankrike ombyte av minister oHa äger rum med n åg1 <1 

månaders mellanrum, härskar inom mari)lministeriet numera en stn · 
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bilit~t, . som stå r. i bjärt kontrnst, till tiden före världskriget, då ma

rinmrm~trarna Jagade varandra. Detta orsakade också en obestän

dighet r byggnadsprogrammen, som gjorde, att den f ranska flottan 

blev en pro_v kollekti.on utan värde av allehanda fartyg. Efter kriget 

har c:etta undrat. s: g . . Ge~rgcs Leygues innehade sin befattning i 
å tta a r, och F r anco1s Prctn , som vid Leygues död år 1933 efterträdde 
honom, har hitt ills ÖIVerlevat all a r ege,r ingsbyten. 

.Flottplanen av december 1924, vilken, ehuru den aldrig fått ka 
raktar av lag, synes var a grundvalen för det uppbyggande av flottan 

som hittills så energiskt och :framgångs ril't fo r tgått, fö-rutsätter at; 
.den fr anska fl,ottan år 1934 skall bestå av: 

lO slagfartyg, 
3 hangarfartyg, 
9 tunga och 

18 lätta kryssare, 
32 flottiljledare (3:e klass kryssare), 
60 jagare och 
90 ubåtar. 

(Kielcr Neueste Nachrichten, 25 februari 1936.) 

Spionskyddet i England. 

Med anledning av de upprepade spionerifö'rsök vilka man korn

mit P~ spå ren uneler senaste t iden, samt de sabot~gedåd, som fö.re

komnut på de brittiska örlogsvarven (7 st. på två månader) har bud 

geten för den hemli ga underrättelsetjänsten (The SeCl·et Ser vice) ökats 
från 1.80,000 t ill 250,000 pund sterling. 

(Berlingske Ti dende, 29 februari 1936.) 

Segclfartygsu t bildning i England. 

. I-ord Runciman har hos brittiska r egeringen hemställt om väl-
vrllig officiell inst,ällning till en plan på återinförande av seO'el

fartygsutbildning för brittiska handelsflottans befälsaspiranter. Vi

sar regeringen denna välvilliga inställning, avser han att inköpa 

fyra segelfartyg av icke änn u angiven typ och storlek för att driva 
dem som skolsk epp. 

(Ivlorgontidningen, lO mars 1936.) 
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Bärgarlön till bl'itt iska örlogsfartyg. 

Enligt århundradens tradi tion utgår bärgadön till bcsättn ingr u 
på brittiska örlogsfartyg, som bärgar nödställda fartyg; senaste för
ordning härom är från 1918. Det är sålunda icke fråga om penning. 
gåvor utan om laglig rätt. 

I januari 1935 råkade taul.;:ångaren >>Valverda>> i brand i Atlan
tiska Oceanen och blev manö:vcrocluglig. Brittiska kryssaren >>Fro
bisher» och nätläggaren >> Guardian>> skyndade till undsättning, och 
efter en veckas bogsering avlämnades fartygert i Bennucla. 

Fartygscheferna på >> Frobisher» och >>Guardian » hava nu erhålli t 
116 resp. 68 pund sterling (2,270 resp. 1,320 svenska kronor en!. knrs 
19,40) i bärgarlön. Varje kadett erhöll c:a 138 kr. (Andelar till i>(•
sättningens övriga kategorier rn nnämnas icke. Pressdert:s anm.) 

(Kie ler Neueste Naehrichteu, 25 februa ri 1936.) 

Byggnadsprogram och budgeter, uppgifter angående 
personal och materiel m. m. 

Storbritannien. 

Med anledning av dc åtgärder, som av r egeringen måst vidtagas 
på g rund av den italiensk-abessinska konflikten, vidare det för f lot
tan och f lyget starkt ökade personalbehovet samt fö r byggandet a v 
7 st. stora jagare m. m. (varom mera nedan) har i februari en till
läggsbudget för försvaret framlagts inför parlamentet (och av dPtl a 
sedermera godkänts), vilken omfattar: 

fö r flottan . . . . . . . . . . . . 4,850,000 pund sterling, 
)) armen . . . . . . . . . . . . 1,350,000 )) )) 
>> fl ygvapnet . . . . . . . . 1,611,000 » >> 

(Naval Chronicle, 23 f ebruari 1936.) 

DP nya. fartygsanskaffni ngar, som bl. a. föranlett ovannämnda 
· tilläggsbudget,, omfatta: 

a) Nybyggnad av 7 st. stora jagare (Tribal-klasson) av 1850 tou~ . 
vilket är det största tillåtna jagartonnaget enl. London-traktatPlL 
Byggandet motiVPras med det al.ltjämt växande jagartonnaget i anrln~ 
länder. De komma sannaEld att bestyckas med 13 cm. kanoner 1 

stäl let för de [ömgående jagarnas 12 cm. kanoner, fö r a en myekd 
kraftig torpedbestyckning och göra en fart av väl över 35,5 knup. 
vilken bittills varit brittisk jaga dart. Kostnaderna pr fartyg bli v n 
sannolikt c:a 400,000 pu11d ste,rling (7,76 mill. kr. enl. kurs 19,'10). 
vilket är 100,000 pund mer än föregående jagare (vilka varit 1"1 

1,350 tons). 
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b) Inköp av 20 st. trawlare, vilka erfordras för flottan i Medel
]lavet (dessa äro redan inköpta liksom pei·sonalstyrkorna redan ökats. 
pressdet:s anm.). 

c) Inköp av 6 st. motortorpedbåtar, vilka behövas i J\'[cdelhavet 
för utförande· av vissa försök. 

(Na va l and Militar:r Rceord, 27 februari och Daily Telegraph, 
26 februari 1936.) 

Britti ska, försvarsbudgeten för 1936-37 ha.r framlagts den 4--6 
mars. Fö·r :jämförelses skull meddelas även föregående års ursprung
liga budgotsiffror: 

1936- 37 1935-36 Ökning 

Flottan, pund st .. ................. 69,930,000 60,050,000 9,880,000 
Armen .................. 49,281,000 43,550,000 5,731,000 
Flygvapnet , ······· ·· ·· ······· 39,000,000 20,650,000 18,350,000 

TiH budgeten 1935--36 böra läggas vissa t,illägg, som beviljats 
under löpande budgetår (l april- 31 mars). För flygvapnet anvisades 
sålunda i juli 1935 5,:335,000. I februari 1936 hava, som ovan nämnts, 
fö lj an de ti Il ägg beviljats: för flottan 4,850,000, för ann C· n 1,350,000 
och för fJ,)rgvapnet 1,611,000. 

Den totala budgeten för 1935-36 bler alltså för: 
flottan 
armen .... . ..... . .. . .... . .... . 
flygvapnet ................... . 

64,900,000 p. st. 
44,900,000 )) " 
27,596,000 )) )) 

Budgeten för 1986-37 är enelast den s. a. s. ordinarie budgeten: 
i elensamma äro icko inräknade de säke rligen högst betydande kost~ 
nadsökningar, som komma att bliva en följd av den i brittiska rege
ringens »White papel"» (omnämnt på annat håll i detta tidskriftshäfte) 
bebådade upprustningen omfattande bl. a. stape·lsättandet av två 
slagskepp nästa å r samt fem kryssare. 

(Daily Telegraph, 7 mars 1936.) 

Den ökning av marinbudgeten, varom ovan nämnts, omfattar 
bl. a. en ökning av anslaget till f.lo·ttans flygväsen med 1,19 milj. p. st. 

Något ny byggnadsprogram för det kommande å ret, som eljest 
h~·.ukar ingå i budgeten , har icke J"ramlagts (Förmodligen fö religga 
hartill två skäl, dels vi ll man avvakta elen ännu pågående flottkon
ferensens avslutande, och dels har förhållandet samband med elen allt-
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mera ökade sekretess, som börjar otngiva rustningarna i världen, ol'!t 
som säkerligen även kommer att bliva fallet med de' väntade brittiska 
fartygsbyggnaderna. Pressdet:s anm.) 

(N a val Obronicle, 6 mars 1936.) 

Ett livligt påskyndamlc aY rartygsbyggnader pågår f. n. särskilt 
av jagare. Allt som allt h:omma icke minch·e än 34 n~ra jagare ntt 
färdigstä ll as eller sjösättas dettft år. 

Om någrft veckor komma alla nio jagarna av 1933 å rs prograll!, 
G-klassen, att vara i tjänst och i Medelhavet ersätta föråldrade far
tyg. Före årets slut beräknas dc nio fartygen av H-klass vara Lir
eliga och de s ju ovan omnämnda stora jagarna av Tribal-klass att va-
ra sjösatta. . 

Omfattande ökning av jagarbeståndet väntas komma att m !!å 
i det ännu icke meddelade byggnadsprogrammet. 

(Dail y Telegraph, 4 mars 1936.) 

Sedan s lagkryssaren »Repulse» efter avslutad modernisering ill· 
gått i slagkryssardivisioncn, har »Renown>> utgått ur elensamma fi>r 
att undergå liknande ombyggnad. 

(The Navy, februari 1936.) 

Tre av Hawkins-klassens fyra kryssare (10,000 tons, 6 il 7 ~t. 
19 cm. kanoner) , som eljest skulle slopats i år, lwmma att bibehållas 
och ombestl)'ckas med 15 cm. kanoner; det fjärde far tyget behållt·s 
som övni11gsfartyg. 

(N a val Ohronicle, 6 mars 1936.) 

Det framträdande behovet a Y ersättn ingsbyggnad för brittisk~ 
flottan belyses bäst av följande uppgi.tter angående antalet överårig'! 
fartyg i rustade förband. 

Av 11 slagskepp ä ro 9 öve råriga, 
» 34 kryssare är o 8 övcråri g a, 
» 75 jagare äro 25 ön•råriga, 
» 45 ubåt:ar äro 15 överåriga. 

(Marine Rundschau, februari 1936.) 
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I ans lu tning till den disk.ussion, som föres i engelsk press om 
uehovet av at t med hänsyn till Jaran fö r flyganfall flytta flottans ba
ser till mera nndandr<tgna platser, hava parlamentsmedlemmar från 
Skottland ener giskt påyrkat, att de befintliga anläggningarna vid 
liosyth och Purt Edgar i Firth of Forth ånyo skulle tagas i bruk 
för stationering av större sjöstyrka r. Detta yrkande har naturligtvis 
mött häftiga gensagor från lokalpatriotiskt håll i de brittiska kanal
hamnarna. Det :förfäktas därifrån - till synes med en viss rätt 
- att flygangrepp i en snar framtid k un na ansättas f r ån vilka av
stånd som helst, samt att basernas läge skall avpassas i första hand 
efter de sjöstrategiska behoven, detta fall bl. a. lämpligt läge med 
hänsyn till sjöf.artsskydclet. 

(The N a vy, februari 1936.) 

Slagskeppci; »l'toyal Sove rcign >> har utgått ur 2. slagskeppseska
dern (Home Fleet) och gör nu tjänst som övningsfartyg för skepps
gossar, vi lket sammanhänger med återupprättandet av skeppsgosse
kåren »Impregnable» i Devonport. Atgärden har väckt ett visst upp
seende med hänsyn till det utrikespolitiska läget, men det framhål
les, att fartyget vid beho·v snabbt kan återförena sig med sin division. 

ö vning tilL sjöss av skepp3gossar har under en del år ägt rum 
därigenom, att pojkarna fördelats på dc rustade stridsfartygen. Det 
har emellertid visat sig, att detta system har elen nackdelen, att 
pojkarnas övand e blir en se.kundär angelägenhet jämfört med farty
gens andra övningar och arbeten, varför man - särskilt med hän
syn t i ll elen p:l g rund av pågående personalökningar livliga r ekry
teringen - nu återgår till det äldre syst emet med särskilda övnings
fartyg. »Royal Sovcrci.gm> .kommer under sin första övningsexpedi
tion att bcsö,ka uteslutande brittiska hamnar. 

(Naval and Military Record, 6 februari 1936.) 

Under 1936 kommr r »'rlw National Maritime Museum» i Green
wich att öppnas. Museet koml~ler att inrymmas i en del äldre, tra
ditionsrik a byggnader i anslutning till »The Royal Naval College» 
och ,,The Royal Observatory». Museet kommer att inrymma fartygs
modeller, hjälpmedel för navigering, reliker från äldre fartyg, por trätt 
och andra personalia från såväl örlogs- som handelsflottan. Bety
elande gåvor hava skänkts av enskilda samlare. 

(The N a vy, februari 1936.) 
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Arslönerna t ill dc brittiska amiralitetslorderna äro f ölj ande: 

First Lord (sjöministern) fri bostad i möb-
lerat hus jämte .. ..... ..... .... ..... ...... ........ . 

First Sea Lord (marinstabschefen, amiral) 
seeond )) viceamiral ........... . ... ..... . 
Third 
Fourth , 
Deputy Chief of Naval Staff, vi ceamiral ... 
Assistant • » , konteramiral 
Parliamentary and F inancial Secretary ..... . 
Civil Lord (Parliamentary) ... ......... ... .. .... ···l 
Permanent Secretary .. . ........... . .. ... ...... . .. . 

Pund 
sterling 

4,500 
4,525 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
2,750 
2,000 
1,000 
3,000 

Sv. kr. enl. 
kurs 19,40 

87,300 
87,785 
58,200 
58,200 
58,200 
58,200 
53,350 
38,800 
19,400 
58,200 

(N a vy Est i m a tes 1936.) 

Icke mindre än sju sabotagedåd hava under. de sista veckoma 
utförts på hrtyg under reparation på de b rittiska örlogsvarven; ett 
slagskepp, en slagkryssarc, tre jagare och två ubåtar hava varit ut
satta härför. Unelersökningar av allvarlig art pågå, men r esultaten 
härav ä ro icke k ända. Elektriska anläggningar och minfällningsmJ
ordningar hava va rit utsat<ta för åverkan. 

(Daily Telcgraph, 5 mars 1936.) 

U. S. A. 

(Sedan 1 januari 1935 är viss militär censur införd i U. S. A.) 
Den amerikanska ma.tinbudgeten fö r 1936-37 uppgår till 

551,308,400 dollars, vi lket innob ~ir en ökning i jämförelse med för !'
gående år av 68 milj. dollars. Vissa under t idigare år gjo rda nw
delsanvisningar för fartygsbyggnader gör a dock, att för budgetård 
1936-37 (1 juli--30 juni) 622 milj. dollars stå t ill fö rfogande. 

(Marine Rundschau, mars 1936.) 

(Den amerikanska marinbudgoten var 1935-36 460 och ård 
dess:l'örinnan 420 milj. dollars. Pressdet:s anm.) 
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Ehuru rymningar numer n icke förekomma så ta lrikt som tidi
gare, förorsaka de dock alltjäm t de amerikanska marinmyndigheter
na all varliga bekymmer. För atl upplysa manskapet om de följeler 
som, förutom sjä lva straffe,t, bliva r esultat av rym ning, har ett med
delande härom publicer ats. 

Rymningsb rott u tgör först och f rämst ett hinder :E öf at t åt er 
vinna anställ ning inom någon av kri gsmaldens grenar eJJ er k:ustbe
vakningen, och vida re omö,jliggör det anstä ll ning i civil statstjänst 
samt vid kommuna la organ såsom po lis, brandkår o. dy l. I en del 
stater beröv a r det veclt>rbörancle till och med huvuddelen av hans 
medborgerliga rättigh et er. 

(Naval Chronicle, 7 februari 1936.) 

Japan. 

Den japanska ma rinbudgeten fö r 1935-36 hade :föLjande sche
matisk a u1 seoude: 

Ordinarie utgifter: 

I. Administr a tiva kostnacle!· 
II. Sjömi li tär a kostnader 

I"önor . . .. . ..... . . . . .. . .......... . ... ..... . .. . 
Beklädnad och bespisning . ... .......... . .... . 
Underhål l och on1.byggnacl ... .. . .. .. ... ...... . 
Ersiittni ngsbyggnad ... .... . . . ... . ... . .. . .... . 

III. Dive rse kostnader . ..... .. . . .. ... . . . . . . . . . . . . . 

480,000 ycn 

50,600,000 )) 
:22,900,000 )} 
6!,000,000 )) 
40,000,000 )) 
1,270,000 )) 

S: a 215.900,000 yon 

Extra utgifter: 

I. Nybyggnad av hjälpfartyg .......... ..... . . . 
II. Nyanska:f:Ening för örlogsbaserna . .. .... .. ... . . 

III. » >> flottans f lygväsen ....... . 
IV. >> » krigsfar1 ygen .. ... . . . ... . . . 
V. Diverse ar t illerimateriel . . . ......... .... .. . .. . 

VI. Ovriga ändamål 

S :a 
Total a madnbudgeten är alltså . .. ... ...... ... ... . . 

1:S6,800,000 yen 
:21.700,000 )) 
29,900,000 )) 
59,!)00,000 )) 
22,900,000 )) 
22,600,000 )) 

313,800,000 yen 
529,700,000 yen 

Då hela tl rsb udgeten belöp,_' r sig på 2,193,400,100 ycn utgjorde 
flottans andel därav c :a 23 %. I svensl-d mynt utgör marinbud geten 
c:a 614,5 milj. kr. (onl. kurs 1,16 d. 18 februari 1936). 
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Posten »nybyggnad av hjälpfartyg» utgör som synes en högst 
a.nrnli rkningsvärd andel av marinL udgeten. Förklaringen därt,iJl tor
de ligga i det avsevärda tonnage av snabbgående hjälpfartyg (tan k-. 
verkstads- och moderfartyg m. m. Jmfr. UFM 2/1936 sid. 13. Press: 
det:s aum.) som L n. är under anskaffning för att unelerl ä tta en r ör-
li g baser ing. 

(:Marine ltundschan, januari 1936 samt uppgifter i clagspress<'n, 
februar i 1936.) 

Den '27 december 1933 framlades vid parl amentets öppnande cl<'n 
japanska statsverkspropositionen för budget å ret 1936-37. AY dl'JJ
samma, som omfa ttar 2,27:1. milj. yen, upptager försvarsbudgeten med 
1,060 mi lj. yen icke rninclt·e än 46,8 %. Här av omfattar marinbudgl'
ten :)!5'2 milj .. ven, varav »ot·dinarie utgiften> 237 milj. 

(Proccccl ings, februari 1936.) 

Frankrike. 

Marinminister Pietri, so m genom anska.Efning av de nya slag
fartygen sö r jt :för, att flott an futt en ryggrad, har icke heUer för
summat att genom marinflygets utbyggande sörja för att flo tta n' 
kärna kan insättas på rätt tid och plats. 

U tvecklingen på fl ygteknikens område går så snabb t, att dc 11 11 

uneler byggnad var ande fa r tygen förmodligen komm a att f å änn u 
effektivare flygplan, men de nu befintliga hava ung. följande .data : 

Sjöja.ktplaneu hava 240 km. fart, 500 hkr. , och 500 kg. bärför
måga uneler en aktionstid av 3 timmar. Någ ra nya maskiner :finnu." 
dock med 350 km. fart uneler 4 t immar. 

Sjöbomb]llancn äro av äldre typer med fart under '200 k m. oc' 
last av '2 ton bomber eller 700 kg :s torpede r. De komma under år cl 
delvis att ersättas av större phn, som med en totalvikt av 11 t on 
komma att bära en bombvikt av 4 ton. Deras f art skulle komma. ait 
bliva 240 eller möjligen 275 km. med en aktionsr adie av 2,800 lun. 
De anses ä ven synnerligen väl lampade f ö e spanings- och patrulle
ringsuppdra g. 

Sjöbevakningsplanen av äldre typ med 190 km :s faet, 900 k g: s 
lastförmåga och 5 timma1·s flygtid konmna att ersättas av en ny, liY
ligt uppskattad monoplantyp med följande karaktäristika: vikt 3 to n. 
spännvidd 16 m., 700 hl<::r., 235 km :s fart, 900 km:s aktionsradie, 1,800 
kg:s lastförmåga ; typen anses lämpad för katap ultutskjutning. 
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Sjöspauiugsplauen syn as ännu icke hava fast utformats, utan 
försök pågå med f lera typer av betydande i'torlck. E n av dessa ät" 
»Lieutenant dc vaisscau P are·.'>» som efter att nyligen hava skadats 
i Amerika, hemförts fö r reparation. Dess data äro: vikt 37 ton, '260 
km :s fart med sex motorer på 5,200 hkr., flygtid 25 timmar med 230 
km :s fart och 3 ton bom ber; total lastkapacitet 19 ton. Andra typer 
äro av 23,1.4 och 10 tons vikt, va rav do s törre lära kunna komma U]lp 

till en flygtid på 30 timmar med 250 km:s fart . 
Om:fattande försök med de ovan skisserade och andra t yper pågå 

och k omn1a att nå s in toppun kt v id å1·ets stora sommarövningar. Fö
regående års övningsresultat vor o fö r marinflyget nedslående; det 
är möjligt, att de nya typerna, vi lka taga mera sikte på sjöduglighet 
och lämpligh et för de speciella uppdragen, skola lyckas bättre. 
216,000,000 mill. f r . komma att. år 1936 nedläggas på det -franska ma
rinflygct. 
(»French Navy Notes >> i Naval and i\iilitary Record, 27 februari 1936.) 

Det Fristttl'ndc marinflyget (aviat.ion autonom e) d. v. s. elen del 
av det franska marinf lyget, som cnl. lag av 28 juni 1934 stått till ma
rinens förfogande för självständiga flyguppgifter i samband med sjö
krigfö ringen (jmfr . UFM 3/35) , h ar elen 1 januari 1936 återförts t ill 
flygvapnet. 

(Rov ue Maritime, febr uari 1936.) 

Besättningarna på dc franska jagarna komma att utrustas med 
särskild bekliidnarl fö r skydel mot elen kraftiga vinelen vid hög :fart. 
Skyclclsplaggen komma att utgöras av stickade y.llehjälmar, vatten
täta, dubbla viucltygssweater, tum vantar av tjock flanell, tjocka 
yllestru mpor och höga stövlar. 

(Proceedings, januar i 1936.) 

Italien. 

(Seclan t januari 1935 är viss militär censm införd i Italien.) 
Trots att militär censur .införts i god tid, innan de krigsopera-

1ioner lJörjade, som betingades av elen italiensk-abessinska konflikten, 
meddelas gerrum elen välinformerade delen av europeisk press vissa 
upplysningar angående italienska militära angelägenheter. Ur sjö 
militär synpunkt äro därvid uppg ifte r ang. de undC'r byggna<l varande 
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slagfartygen Littorio och Vittario Veneto på 3G,OOO tons av störst a 
intresse. Det uppgives ang. dessa, att do komma att bestyckas med 
nio 38 cm :s kanoner; göra 34 knop och bliva 30 m. längre än de 
brittiska »Nelson» och »Roclney>> (de italienska fartygen skulle i så 
fall få en längd a v c: a 245 m. Pressclet:s anm.). 

(Naval Chroniele, 28 februari och Rioler Neueste Nachrichten 
29 febr uari 1936.) ' 

Tyskland. 

I anslutning till uppbyggandet av en ny floHa komma de gamla 
slagskeppen Hessen, Hannover, Schleswig-Holstein och Schlesicn att 
undergå modernisering, som omfattar nykonstruktion av överbygg
naderna samt ombyte av medelsvår bestyckning. 

(The N a vy, februari 1936.) 

Följanek uppgifter lämnas om 'issa nya tyska. fartyg: 
under byggnad varande jagare på 1,625 tons: 5 st. 12,7 cm. ka

noner, 8 st. 53,3 cm. torpedtuber; 
ubåtar på 250 tons: l s t. lv-kulspruta, 3 st. torpedtuber; fa rt i 

öv-läge l3, i u-läge 7 knop; 
motortorpedbåtar: l st. kulspmta och 2 st. 50,8 cm. torpedtuber. 

(Le Yacht, 29 februari l936.) 

I samband med elen rekonstruktion, som tyska flottan f. n. un
dergår, uppgives att en särskild befattming »Ftihrer der Uboote», vil
ken lyder direkt uneler chefen ±ör marinen, nu tillskapats. Ehuru 
denna befattning tillsvidare beklädes av en yngre kommendörkapten, 
tyder tillkomsten därav på den stora betydelse, man tillmäter ubåts
vapnet, ocl1 elen opPrativa självständighet, ubåtarna avses erhåll a. 

(Naval Chroniclc, 28 februari l936.) 

So,vjetunionen. 

Fördelningen vid årsskiftet a.v de ryska fartyg, vilka med san
nolikhet äro användbara, torde vara följande: 

2 slagskepp, 
l äldre l;;:ryssarc, 
i::! jagare, äldre, 
3 jagare av C-k lass, 

östersjö n. 
40 ubåtar, 
2 minutläggare, 

l() minsvepare, 
60 motortorped b å tm·. 
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Nona Isbayet. 

G jagare, äldre, 6 ubåtar. 
3 jagare av O-klass, 

1 slagskepp, 
4 kryssare, 
5 jagare, äldre, 

Svarta HaYet. 

20 (minst) ubåtar, 
l minutläggare, 
l minsvepare, 

2 jagare av C-klass, 20 (minst) motortorpedbåtar. 

Fjärran ö stern. 

.Minst 30 ubåtar och 30 motortorpedbåtar. 
Utöver dessa stridsfartyg f innes ett betydande antal hjälpfar ·· 

tyg av allehanda slag. 
("MarinP Rundschau, mars 1936.) 

Den ryska varvsindustrien, som t idigare sysslat uteslutande med 
smärre örlogsfartyg såsom ja.gare, ubåtar och motortorpedbåtar, sy
nes nu hava övergått även till större fartyg. Det ryktas sålunda , 
att två >>pans rade kryssare>> snart skulle vara färdiga. Möjligen rör 
det sig dock om. stora jagare på omkring 2,000 tons. 

(Marine Rundschau, mars l936.) 

Med stor energi har So,vjetregeringen ägnat sig åt att utvidga. 
handelsflottan. Anda till l930 kunde hö·gst 7 å. lO % av sovjets ut
rikeshandel gå på egna kölar. Den därefter simdela tillväxten av 
handelstonnage,t framgår av följande tabell, där tontalet anger början 
av respektive år: 

1928 327,000 1933 844,100 

1929 368,300 1934 981,300 

1930 482,500 1935 1,022,000 

l 
1931 

l 
562,000 1936 1,350,000 

l 1932 722,400 

Okningen från l930 till l935 har uppkommit t ill ungefär h älften 
av nybyggnader på egna varv och till andra hälften av inköp ell er 
beställningar i utlandet. 

UndE'r l935 befordrades på sovjothandelsflottans c:a GOO :fartyg 
5 milj. ton gods i utrikeshandel, vilket utgör omkring 40 % av sov
jettransporterna. 
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Ehuru det n uvar ande sovjetområdet är fattigt på hamnar i jä111 _ 

förelse med det gamla Ryssland , gå f. n. 90 % av ut rikeshandeln sjö
vägen mot 71 % år 1913; härav inta ga trävarorna en alltmera dollli
nerande ställning. 

En stor framtid spås elen isfri a hamnen :M'urmansk; stort varv 
med to rrdockor för de största fartyg är där beslutat. 

(Svensk Export , 22 febr uari 1936.) 

Polen. 

I det polska budgetförslaget för 1936- 37 omfattar försYarsbud
geten 759,8 milj. zloty (768 milj. föregående år) varav för örlog.~
flottan 43,3 milj. (45,1 fö regående år). 

Det målmedvetna uppbyggandet av polska flottan visas av at t 
personalstyrkan ökats f r ån 3,259 år 1932 till 6,091 år 1936. Officl'
rarnas antal kommer i år att ökas från 425 t ill 463. 

(Marine Rundschau, mars 1936.) 

Finland. 

Amiral G. von Schou ltz, vilken t idigare påyrkat Ålands befästan
de, bar i e·tt fö'l·edr ag den l mars ånyo· energiskt förfäktat, att Svc· 
rige och Finland böra uppsäga Alanelskonventionen av 192.1 och i 
stället ingå ett bil.ater alt: avtal syftande till Alanels skydel mot neu
t r al i. t etskränkning; Alanels befästande anser han böra var a ett andra 
steg, som bör tagas så snart elen o.ffentJiga meningen i Sverige oeh 
Finland är mogen härfö.r. Att Bottniska Viken bibehålles som rlc 
~;venskt-finskt, innanhav, anser han vara av en sådan betydelse för 
båda länderna, att språkstrielen och faran för förfinskning av Aland 
bör få stå tillbak a fö r ett för båda länderna synnerligen betydelsc
fullt försvarsintresse. 

Kommendör Svante Sundman höll vid samma t illfä lle ett fö·re
drag om de för Finland lh•sviktiga sjöförbindelserna västerut, vilka 
i krigstid endast kunna tänkas gå öve•r Bottnisk a Viken och ville 
kräva skydel av starkare sjöst~·idskrafter - nu närmast anskaffandct 
av jagare - än vad Finland f. n. är i besittning av. 

(Abo Underrättelser, 4 mars 1936.) 
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Fr. o. m. den lO februari 1936 är en britt isk flyga.ttaehe för Fin
land och de balti ska staterna , squaclron-l eader West , stationerad 
Jielsingfors. 

(Huvudstaclsblaclct, 9 februari 1936.) 

Lithauen. 

Staisutgifterna för 1935 visa, att försvarsutgifterna inom en to
tal utgiftsram. av '2:77 milj . litas (100 litas = sv. kr. 66,50 enl. kur s 
elen 11. mars 1!136) utgöra c :a 65,5 mil j. lit.as d. v. s. 24 % av total
budgeten. 

(Baltischer Beobachter, 24 februari 1936.) 

Spanien. 

Genom en förordning av den 12 januari 1936 har det spanska 
flygväsendet organiserats så, att under en divisionsgener al som chet 
står armens flygväsen under en brigadgeneral, flottans flygväsen. 
under en konteramiral och det civila flygväsendet under en militär 
eller civil tekniker som direktö·r. 

(Mar ine· Rundschau, mars 1936.) 

Portugal. 

Den portugisiska marinbmlgeten {ör 1.936 (för jämför else angivas 
även elensamma för 1935) omfattar i escudos• (100 esc = kr. 17,85 elen 
15 februari 1936). 

1936 1935 l Ökning 
(minskning) 

Ordinarie anslag ................... .. 169,818,000 . 169,240,000 578,000 

Extra 44,000,000 83,000,000 + 39,000,000 

Arets ordinarie och extra budget utgör sålunda i svenska pengar 
c:a 38,2 milj. kr. (invånarantal 6,9 milj.). 

Anledningen till årets minskning av de extra anslagen är att 
sist förflutet, år belastats med särskilt hö'ga utgifter för fartygsbygg
nader. 
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Det för 1936 anvisade extra anslaget fördelas på följan de slitt : 

Fartygsbyggnad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 milj. esc. 
Materiel till flottans flygväsen . . . . 10 '' 
Ny bas för jagare och ubåtar . . . . . . 10 " " 

(The Navy, Jebruari 1936.) 

Av 1930 å rs ilottprogram, som omfattar 2 kryssare, 12 jagal'l', 
12 ubåtar, 12 avisofartyg, l moderfartyg Eör flygplan. Utav 2 elylika 
Jör ubåtar äro 5 jagare, 3 ubåtar och 4 avisotattyg färdiga (J mfr. 
UFM 7·-11/35. Pressdet:s anm.). 

Jagarne Tejo och Douro hava i februari trätt i tjänst. 
(Le Yacht, 29 februari 1936.) 

Jug.oslavien. 

Försvarsministeriet ha1· med en skotsk finna till ett pris av 
1,1 milj. pund srterling kontrakterat leverans av ångpannor och ma
skiner till tre jagare, vilkas skrov skola byggas i Jugoslavien av " ll 

fransk firma. 
(The Navy, februari 1936.) 

Brasilien. 

Brasilianska reger ingen har beslutat eH stort byggnadsprogram. 
som avses att realiseras på 10 år och omfattar: 

2 st. krysare med 15,2 cm. kanoner, vilka dock ännu icke be
ordrats; 

10 st. jagare, som byggas hos Thornycroft ; 
6 st. ubåtar på 950 tons och en oljetankångare, samtidigt mo

derfartyg för ubåtar, vilka sju fartyg byggas i Trieste; 
ett antal motortorpedbåtar, minsvepare och transportfartyg, vil

kas byggnadsorter ännu icke blivit bestämda. 
(Le Yacht, 29 februari 193(:\.) 

Ett särskilt marinens flygväsen har organise•rats. Det omfatt ar 
både de Jlygplan, som tjänstgöra vid flottan, och även de lanclbasr
racle plan, vilka avses för skydel av hamnar och kust. Sjöflygbaserna 
lyda uneler marinclistrikt.sbefälha varna. Det nya flygväsendet lyder 
i operativt och utbildningshänseende uneler marinstaben och l1ar en 
särski ld che·f, som svarar för administrativa och tekniska frågor. 

(Journal of R. U. S. I., februari l936.) 




