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Utdrag ur årsberättelse i reglementen 
och förvaltning. 

Avgiven a Y ledamoten Rh eboTg elen 7 a pril 1937. 

Att avgiva årsberättelse i denna vetenskapsgren är ofta 
föga tacksamt och denna gång minst av allt. 

Uppgiften gäller att redogöra för vidtagna förändringar 
och nytillkomna bestämmelser m. m. på ifrågavarande områ
den. Nyheterna utgöra visserligen en glädjekälla så tillvida, 
att en del önskemål beträffande detaljer av den marina tjänsten 
blivit uppfyllda , m en i .stort sett nödgas man konstatera, att 
verkliga omdaningar till det m aritima vapnets effektiva för
stärkning och förbättrande såväl som länge emotsedd och väl 
behövlig fönb ättring av personalens villkor och förmåner helt 
eller delvis u teblivit. . Beträffande sistnämnda förhållande, 
vari enligt förljudande en omprövning är att förvänta, är det 
wårt att un dertrycka frestelsen a tt förutspå, det statsmakterna 
t~rde komma att röna, att en god konjunkturperiod av relativt 
lang varaktighet kan komma att ställa statsverket utanför 
lnöjiigheten att kunna på ett såväl kvalitativt som kvantitativt 
tillfred">ställande sätt rekrvt~ra försvarsväsendets befälskadrer, 
Otn icke betydligt förbältr~de lönevillkor beredas nämnda per
lOnalka t ego r i er. 

k 
Den tidrvmd , som denna årsberä ttelse omfattar, över-

\ " 

,. uggas helt av det riksdagsbeslut , som år 1936 fattades an-
gaencte f.. d · f .. ·1 D d · l ' "o ny orsYarsor mng or n <el. et tor e IC <e vara na-
' •. 11 obekant att såväl SJ.öförsvarets ledande män. som rederi ·· nar- ' · 

Ingens utövare och cxporl- och importföretagarnas för ri-
1'idBkr;ft · S · ·· ·· l t 36 ' t JOL' (18C11Ge. 
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kets ekonomiska välfärd så betydelsefulla skara med oro 

beklämnino· erfarit, i vilken ringa mån sjöförsvaret fatt ~ch 
o . ·n l . l l Sina 

av sakkunskapen framlagda krav t1 goc OSCll a ge110111 d 

beslut i fråga om rikets värn mot yttre fiender, som sålun~,~ 
fattats. 

I sanningens intresse måste dock sägas, att den av rik 

dagen stadfästa nya marinor~ani~ation:n n:cdfo_r vissa bet;: 
dclsefulla förbätlringar och pa skilda hall lamphga och efter. 

strävade förändringar. 
Enär emellertid envar härav intresserad kan beräkna., 

vara väl insatt i innebörden av de beslutade om gPslal lningarna 

och enär ;o'\. andra siclan ulformningen av den nya ma rinorgani. 

sationen, när detta skrives, ännu icke slutfört s, torde en in. 

gående behandling av denna fråga för närvaramk varken Ya· 

ra önskvärd eller bliva givande. 
Det synes därför lämpligast att direkt överga till en redo

o·örelse för de lagar och förordningar m . m. lw lriil' fandc ma

~inen , som tillkommit under den tidrymd , denn a_ ·J rsbe r.~ ltelse 
omfattar, samt för de nyheter, som föreligga mom fon·all· 

ningen. 

Lagändringar berörande krigsmakten. 

I anslutniu" till 1936 års försvarsbeslut har ii ven ny värn· 
b f 11 .. 1 .· .,·ar kunn:l 

plildslag anlag ils . Bland m era betydelse u a am l lll~L 

nämnas följande. .. 'k .. t' ll och med 
Enliut densamma är svensk man varnpli '1Jg 1 .. 

1 ~ " . I ler Vari· 
det kalel1dcrår , uneler vilket han uppnår 45 ars '1 l · .d 

T ... stel! rn 
plikten fullgöres i beväringen och landstormen. pn' t ute· 

o I l · t' l l 11 locl · heho,c 
är i beväringen femton ar. \.ngs If s m c ~ .. ·tJ'änsl· 

] f .. 1.. d ' r de till k l'lgs 
slutande vara besliin11nanc c or ang en d\ . ]Je· 

l . o·cn a\ 
O'Örina inkallades tjänstetid. Den gamla incl r J111lt> ·tfa!lil. 
o b . o h ·ncs bol 
väringen i första och andra uppbadet ar som s). ,. ·etjäl1 t. 

o 1· l l ttao·as till ' 111 ) tl Antalet värnpliktiga, som ar Igen s,\.0 a u bL 1 ·t 111ed e 
har ökats - för marinens vidkommande dock ene ns 

Par hundTa man. rrtl ]1t1· 

d a"r· a't J1liir],a . , 1"~1 Beträffande utbildningstidens läng · L' nJ1 ,,, 
.. ~anlJll' 

vuddelen av bärens värnpliktiga skall tjänstgora 
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•• dagar mo l tidigare HO samt att alla till ersättningsreserven 
1 ;~gn a värn~_likliga. skola _tjänstgöra 180 dagar mot tidigare 

11
W dagar. For marmens vtclkonummde föreligga i övrigt inga 

~ dringar i för värnpliktiga anbefalld tjänstgöringstid. En 

'
10

nan anmärkningsvärd nyhet beslår i skyldighet för ej be

;:~sutbilcbde lancbtormsmän att uneler andra året efter in

trädet i lanelstonnen deltaga i en 5-dagars Janclstormsrepiti _ 

tionsövning. 
Under året har lag angående indrngning uv uissrt skrij'ter, 

,tnn mångfaldigats "På annat s~ilt än genom tryck >> , tillkom

Ulit. varigenom befälhavare bemyndigats alt - oberoende av 

tiirfaringssättet vid skriftens niångfaldigande - indraga an 

timilitaristiska skrifter, då de påträffats vid trupp eller å far

trg. samt att vidta ga å tgärder för alt hindra skrifternas vidare 
·pridning. 

I stl'(ff/lagen för krigsmakten ha en del ändringar företa

;its, varibland följande i delta sammanhang böra framhållas. 

Den i allmänna str::tfflagcn stadgade pMöljden av bland annat 

törlust av rösträtt vid val av rik sdagsman m. 111 . har i flera 

fa ll upphävts. Vidare har disciplinstraff stadgals för elen, 

•om. iklädd militär tjänstedräkt, deltager i demonstrationståg. 

Ändringar i reglementen och övriga författningar m. m. 

_llnder året ha inga andra änrdingar av reglemente för 
nurlllen 'clt .· .. . l l l . 

VJ ag1ts an 1 G e l. Bland dc avsntll av detsamma, 
'llil underoa' tt f" .. 1 · 1 .. · 

:::.< oran( rmg, {an namn as v1ssa bcstän1m elser an-
,aende fla rrcrn. . l h .. f" .. l f '] 
~el ~o mg oc 1 onnor or or ogs agga, vissa bestäm -
. ~er angående kassayäsendct ombord. hokförino· och redo-
Isning . . .. .. . t> 
ritråd ' mvent_ermg, f~rplagnad och hekläclnncl , utlämning från 

1, samt v1ssa off1cerares och vederlikars samt U]){)börds-
ans ' l· · 

a 1ggandcn. 

Dnder ·'tr·et l1ar· v·s a .. l · · · lt 't · l.. · 
, c L 1 Sc anc nnuar vtc an·1 ·s 1 av ontngsre(l-
··•ent ·.. " ,.., · '-' 
ltni et t or of/iccrare, underofficerare och ciuilmililc'iw be .. 

nns~gshavarc Yid försvarsväsendeL s~'ilunda ha de beställ

~ avare i lönegrad O 4, som äga åtnjuta lön i 12. löneklas-
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sen (§ \:1 ) utökals med »avdelnings- eller byrachd i fl""f" 

vallningen >> , , avdeln ingschef i flygstaben » och · chet för:~- ~ ~:

krigsskolan », under det alt »byrachef i fl~~gslyrl'l,L·n LL lg~ t ; 
Av denna paragrafs nya lydelse framgar aven , att '• Chef f"· 

flyoflotlilj » jämställes m ed »chef för särskilt för sig bes tae~~ 
dc 

0

mi lilär kår». § 31 har ändrats så tillvida alt bada sjuk. 

huslä karPa vid marinens sjukhus i Karlskrona äga al t åtnjuta 

vissl arvode ntöver innehavande ordinarie lön . Dc ord inarie 

beställningshavare, som tillsättas genom förord nande, ha\'a ut. 

ökats med cheferna för armen , marinen, flygvapnet och för. 

svarsstahen. I den t ill avlön ingsreglementet fogade tj än s t~. 

för lecknino·en h~ även några ä ndringar Yidl agits. Sf\lunda 

har beställ~ingen , »Överste, kommendant i Vaxholms fäs tning : 

upp tagits i 7. lönegraden. Av tjäns teförteckni ~~~en fra1;1går 

vidar e bet räffande flygvapnet, dds att en bestatlmng sasom 

.. t sottschef i flyoförvallningen » Ul)pförls i i . lönegra-
»over s e, . · b · · 

d l l l .. a t t f'Jottan s re"ementsofficer.stitl ar ej längre fä
en oc 1 c e s . b , . 

k ··d f l""' 'apr1et Enär chden för flyg vapnet erhall tt 
r e on1n1a v 1 ·' t> c . c .. 

arvode å ter finnes bestä llning såsom sådan ej längre bland lo-

d I t.J.a"1,s teför tecknim, .. •·en för civilm ili_tiir __ person 31 
n egra ern a. L , , 

l. k c • 1 er· ab 1 Jone" rader. 
m. fl. m ärkes, a tt marinen s po IS ·ar m p ac · . "' ,

1
_
0

_ 

som motsvara tidigare till befattnin gsh uvarna nigaende at 

den. o 3~ . l' k J , t med ya d 
Riksdagen h ar för budge taret 19:=l6- ' l _

1 1.e.. .· . un· 

0111 tidi«are vari t fa llet, till erkänt wrn umemr Juni '!'' ( . 
s t> • ) k t t 'rsä ttn mg pe. 
derlöj tnant marinun.denntendent en on an ' · .

11
.,_ 

' l 'k . f" o 'J' .11. penni • 
da()' motsvarade värdet av värnp 1 - ttgs ·ormanl ' 

1 
ar 

t> .. • • :- . .• ,. f" . be,.a"nance 
bidrag, portionsersattnmg och ei-satl n m,.; m "'. "' J loppet 

eo·na per sedlar, allt för dag räknat. Samman lagt!~ )e ovan· 
"' . "l . 'll l . '>. 2o. 

Per da o- hur av Kunnl. Ma rt faststaJts tJ o. - · re· 
t> c b . .. . f . l tad ino!11 

nämnda personal är t ilLförsäkrad ratt till n )O~ ' der sjii· 
· · .,. t d 1SU111 111U UI1 Jl 

clerbörliot kasE'rnetabh ssement, vm JU m e eJ ' f 11 ska· 
0 

. o • .. o' • I · · · tn•Vtmnda ::t ,, 
kom:m.endenng ah1JUter masspenbaJ. s1s · · . )er d~r 

.. · · ·kas till kr 1: .10 l ·1' 
docl. den kontanta eDsattmngen mms · · 

1 11
de ' 

'- ' ·ndc !1 
Under år 1936 fattade riksdagE'n beslut om 11 

1
.
1
·;cerr'rt 

• o "Id l"·· t oc/1 uJH[I'rn 
tillfällig löneförbättrmg at o re OJtnrm er 
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: 9rn1en och marinen m. fl. l anslutning härtill har Kungl. 
11
d. t utfärdat bestämmelser för nämnda lönP.förbättr·r'I1"'S ao t unr . . . ~ t> -

· ·utande, v1 lkas huvudsakl1ga mnehörd är följande Löjt-

u~t, sergeant och underofficer av 2. eller 3. graden, sow bör

~~~ sin ans tä llning . vid försmrsväsendet tidigare äl\ elen 12 

Juni 19:25 och som under minst fem år åtnjutit lön i respektive 

~önegra ds h ögsta löneklass är bcrätligad till loneförbättring, 

,o!ll va rierar efter den ortsgrupp, vederbörandes förlägguings

ort tillhör. Beträffande officer vid marinen får härvid första 

:~ nställningen räknas från och med den dag, clå första årets 

kurs i land vid sjö! rigsskolan påbörjats. Flaggkorpral, som 

atnjuter lön en ligt 1928 års manskapsavlöningsreglemente och 

,0m har en tjänstetid av minst 16 år, erhåller en tillfällig lö

neförbättring med 120 kronor per år. 

Kungl. Maj :t h n r i överensstämmelse med r.i ksclagens be

,)ut förordnat, att mansl,:ap med Stocklwlm som förläggnings

"'! skall_ under budgetåret 1\:136- 1937 åtnjuta en förstärkning 

1 hyresbidraget med 240 kronor årligen. 

Under år l03(-i ha bestämmelser tillkommit angående sär

lkilt -~jö ti ll.ägg åt ombord å isbrqtme t.iånstgörancle personal 

medforande en ej oväsentlig avlöningsförbättring för elen
lamma. 

. Som bek ant är elen nuvarande reservstoten för flottans of-
IJcerare uncle. . l· . . F" ff' 
. · 1 mc I agnmg. or o rcerarc och unelerofficerare 

rtd kust ·t 'l l · · h .. 
1 

w l enet ar daremot en ny reservstat upprättats. I 
taten ha t ·f" t b "Il · 
l' · 1pp or s esta mngar för överste maJ·or kapten 
OJtn ' · ' ' 

ant, flaggunderofficer och underofficer uv 2. gr. 

'ik Slutligen kan nämnas att nya bestämmelser ~1tfärelats för 
fares åtn J. t d l" t'[[" . 

lo . u an c av one 1 ugg, vangenom flaggkorpraler och 
l'J>raler (h "J , t .. ) f f ... 

t·d. Ofpa sman e ter Jarde nnställnino-sårct utan den 
l ~ . o 

'h'l'k are bes tämmelser bet' in tliga begränsnin <>'en kunna erhålla 
( t till ä CTQ' n 

t:> t> · 

I\uno·örels · ·' d · · k d l 
,il'n o · e angaen e provtsons '' t qrortsti lägg å vissa an-
. a or ter h tf" l "Il 
~3 7 ar u are ats att ga a under budgetåret 1936-

~d,,' Li knande bestämmelser ha va gällt under före()'ående 
~etår . , o 
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§ 9 i kungörelsen angående avlöning f~r mll[iir ings. (s··· 

rullj'örings-) befä l och värnplil.: iiga under tr eclsi1 d ha r änct r~~~ 
i så rnå t to , a tt p enningbidraget m ec: 1 krona p er el ag fra n oc~ 

m ed elen 1 januar i 1937 endasl utgar under den dd ay tjänst. 

gör i n gen , som överstiger 180 dagar. Det nya stadgandeL hai· 

em eller tid ej tillämpnin g på vämpliktig, som imk ri\·i ts före 

år 1937. 
Beträffande extra ordinarie personal är att miirka. alt nya 

ijänsteföriecl.-ningar fastställts aU gälla från och med 1 juli. 

1936, vari för marinens vidkonunancle bör beak las, att åt. 

skilliga nya b efattningar uppförts samt aU bet..lln ingarna · 

hänförande lill vissa arbetsplatser i de flesta fa ll hor ltag il s. 

Med stöd av KungL brev har l\brinförvaltnin gen fas tställt 

till kvinnlig sjukhuspersonal utgående Iwresersättniny, som ""· 

rierar mellan 55 och 25 kronor för de 0lika befaltnin gshan1 rna. 

Vissa änclrillgar och tillägg hava vidtagits i nnlitära tjän

stepensionsreglcmentet. Sålunda har kap . 3 onw.rbe ~ a ls för 

att jämväl äga tillämpning å dc nyinrättade b::'w~lntngarna 

såsom chef för armen, chef för marinen . chef io r tlyg\·apnet 

och chef för för svarsstaben . Vidar e ha staclgancll·na fö r extra 

· · l "tt · l·· ·f't f ·ao ocl1 111ed elen l ]'ul i 1936. 
ordma n e persona tra 1 ...r a r' n · . . · , . . ... 

Kungl. ~Iaj :t har dessutom fastställt sirskild pen<, tonsalder for 
, . . ... .. f" ' l l· a cle «'pnerclla be· 

vissa .extra ordmane twnsteman, or vr " ,, .. 
o • o l el . J· tt s böra "all a. 

stänunelserna angaende pensro nsa ern rc ... e anse · ' " .
11 '[. . . f " ftorJevande II 

Reglemente angående tan11 Jeprnswn or c ' . . . 
. ... ( ]J .. f ' IJeiJCI1 Si0115 

b efattn ingshavare r s tatens t .1anst a manna ami f"'. 
1
·e•· 

f .. l T'cl htcn or ·o 
realem·entet) har uneler 1936 u t are ats. l pun .. 

1
_ 

t> • • ·el a l , ·l t bestan 
lemenlets ikraftträdande skall enhgt nks at> s JCS u I' •!. 

t ll". av \.uno 
mas av KungL Maj:t och riksdagen gemensam c · 1 ' 

1 
.. r0111 

. el' . l N o a l bl slut la 
Maj :t efter nk selagens bcmyn 1ganc e. l · at> o · . ,

15 
res· 

. .. . l E . l' at en l da., P 
för elianer när detta sknves, annu rc \.C . n 1t> J' In''). 

t>t> ' l'c>a l \.l o 

sen synli a no tis lär emellerti d riksdagen ha bemynwto ... ,·ar . 
t> . . f ·"el l för fo ts 

l\traJ· ·t att hesluta om recrlementets rkr a ttr a an t e _ .\tl 
~ ' • , .. c t> . . l OJ l. ' 

väsendets vidkommand e från OCh m ed elen l JUli u]\ blil':1 

l t .. J · r sk tl e 
här närmare ingå på r·eglementets )CS amme se tt peil' 

l .. .. 1nns a 
alltför vidlvftigt. Så mvcket torde dock )Ora nan ' ' 
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· ansvillkoren för de pensionstagare, reglementet a v ser , bliva 
I l f" l 1 kf . .. l 
. rscvärt orc e w_ IgJ.re an va c marinens familjepensionskassa 

~ u.nnat her:da_ ~lem. _Beträffande dc pensionstagare, på vilka 

aumänna fmmlJe~ensw~sreglementel ej äger tillämpning, d . 

r. s. efter:evancle -~-dl delagare i marinens familjepensionskassa, 

rilka avgalt ur tjanst ·eller avlidit, innan det m ilitära tjänste

pensions~·egl~menl~l börjat tillämpas, ha de delegerade för 

rullmäktlge 1 marmens familjepensionskassa avgivit särskilt 

rttrande i samband med den träffade överenskommelsen an

gående sta lens övertagande av kassan. I delta yttrande hem

tälla de delegera de, att en viss förhöjning av änkepension skall 

t illdel.~ s näm nda k a tegorier efterlevande utöver den höjning, 

1om overenskonunelsen m ellan de delegerade och 193,1 års 

familjepensionsutredning innebär. 

~eglemen te ~~r familjepension för arbetare i statens tjänst 

har likaledes utfardats och har trätt i kraft redan elen 1 ja
nuari 1937. 

Nya bes tänuneiser angående m anskapskassor vid mari

nens förläggni ngar i land ha under 1936 utfärdats av Kungl. 
~laj:t. 

~e.stämmelserna enligt Kungl. brev a v 1932 angående för-
raltnmg·en och redo 's · · 'd · · 

. VI nmgen VI vz ssa mannens verkstäder 

och znrättningw · ha ändra ts i så må l to, att elen omkostnads

;.rocent, varmed självkostnaden skall ökas, endast skall på-
aggas arhet f" d .. f 

.. en or an ra an ·örsvarsväsenclets myndi()'he ter 
rJch for ensk 'Id G l t> 

r· ' I a . enom c en ändrade lydelsen h ar t. ex. ma-

~nen_s centra la beklädnadsverkstad blivit betydligt konkurrens-
rafttgare . d . . 

VI avgrvande av anbud å anneskodon. 
Marinf" l · 

Och orva tumgen har under å ret utfärdat föreskrifter 
anvisninaa f" f.. . "el el 

ftån 
0 

t> r or orw sz·e 'avisningen ombord att gälla 
ch m ed den l januari 1937 

På .unrn d ·. · . 
"ern " ·- av ermrmgar, som framställts av statsreviso-

llledda beträffande proviantboclama, har Marinförvaltningen 

l elat vis . . o 

'digar . sa. anv1smngar angaencle rörelsen därstädes. De 

11nda e ~ ~rovwntbodarna tjänstgörande värnpliktiga ha så. 

birvit ersatta av kvinnlig personal, varjämte hyra för 
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lokal i förekommancl_c fa~l ~-kall utt~gas: Genom dessa be. 

stämmeJser komma g1vctv1s okade cluftsl~ostnader a tt llp 

· h.. r·· ··1· · ··spr·t·ser· 111a"ste aos;t-!!a . Psta. 
vangenmu ogre orsa .Jnll1b < ' ' ~ varorn 

. l L f.. u 
Härigenom kan den personalen 1 n:g emen e or marinen til : 

försäkrad e förm[men i form av inköpsrätt av prO\ ia ntartikll 
. 1 

o • 1 
. ar 

sägas ha blivit ganska il!usonsk , .. c a JU grunc m t'lll ngen l1le<( 

nämnda reglemenlsbestämmclse ar , all persona len skall er. 

hålla varorna till kronans självkostnadspris. 

I anslutnino· till det år Hl34 mellan ~Iar infii rvalli1 i 11 "e 
· o o n 

och Försvarsverkens Civil::t Personals Förbund träffade kollek-

tivavtalet A ha parterna uneler det sistförflutna arl'l ÖYercns. 

kommit angående löner och anställningsvillkor fii r arbetare 

under 18 år (övercn!'.kommelsc Aa ) och träHat kollekt ivavtal 

med bestämmelser för personal anställd vid sjukhus. vakt- och 

tillsyningspersonal samt köks- och servisbiträden vid örlog; 

varvs markctcntl'ri (kollektivavtal B ) . Såväl huv ud~w l alct A 

som dc båda sistnämnda avtalen ha uppsag ts av arlw larcparten 

att o·älla från och med den l juli 1937. Överen skommelse an

gåe~de kvinnlig personal vid matinrättning är a lt förvä nta. 

Upphandling. 

Den av Kungl. Maj :t den 30 juni 1934 utfärdade förf~\1 -

nin•ren anaåcnde upphandling av lantbruksprodukter hm: for-
o o 1 f' l ande 

längts att gälla till och med 1938 års utgång nwc 0 J' , 
• • • o l · k 1 •< ii relsen a' -

smärre ändringar. Def1mt10ncn a vac som l m,., .. _ .. 11 
l l .. f"f d f';- r sk t no t ko 

S"< 111ecl »lantbruksprodukter>> 1ar Jetra an c d · . 

~ .. - - . . «s eno-
utö-kats med >> fjärdedels dJurkroppa r» . Upph an dln:_o p Ist 

· · .. ·· · •nsstamll1e 
derna för potatis hava bnngats 1 narmare oveH · · . 1 r ' . , JCJ'lO( e 
m ed tiden för skörden. Därjämte hava upphandl1 ngsi 

bestämts för salt sill vid successiv leverans. "kal 
. . l"" el ·Jo . . 1(\3 t anuående o 

Kun•rl. JV[aJ:Is c1rku ar av en " Jlllll " "' ,., " veil 

o . .. ... .. . tt .,.i:il la a 
företräde för inhemskt brausle har forlangts a ,., 

under budgetåret 1936- 1937. . de!l 30 

Kungl. 1\laj :t har vidare b estämt. att cirkuli1rd ~~,all [ig~ 

juni 1934 angående utbyte av margarin mot smii r 
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"Ilii l11pl igh et ä ven under budgetåret 19:36- 193 7, varför även 

;~rtfarand_e tYcnn c alternativ skola framläggas vid myndig-

ternas askande av flnslag till förpliionad 
~ . - . b . 

stadgandet 1 Kungl. I\Ia.1 :ts cirkulär den 3 mars 1922 an-

,,åendc ökat företräde för svenska varor vid upphancllino· för 

:tutens behov är numera infört i upphandlingsförorclnii~"C'lls 
~ 29, m om . ;; (SFS 565/35). . 

0 

' d o l I' Un er aret 1ar \.Ung!. ~laj :t i skrivelse till ~Iarinförvalt-

uingen, uneler erinran om ämbetsverkets skyldighet att över

raka marinen .~ upphandlingsYäsenclc, ::~nmo'(]at ämbetsverket 

alt fästa unelerlydande myndigheters uppmärksamhel på vikten 

:n· att vid upphandling icke eftersätta kravet på specificerade 

uppgifter, i vilka hänscenden erbjuden nra är ::~tt anse såsom 

1vensk tillverkning. Anledningen till nämnda erinran var 

all söka däri, 3 LL en anbudsgivare i skrivelse till Konunoen 

pav isat, att en konkurrents anbud antagits med stöd av ~Je -
1\ämmelscn angående sven.sk varas företräde , ehuru v id sena

re företagen undersökning befanns, att den antagna varan var 

!iii större procent av utländskt m:sprung än den av ovannämn-

da skäl refuserade. · 

. Militieombudsmannen avlät i slutet av år 1936 en under

danig skrivelse, vari K ung l. l\J aj :l s uppmärksamhet fästes på 

nssa kartellbildningar inom mctallvaru- och lädervarubran 

•cherna, var igenom fri konkurrens omöJ"lirraJ·ordcs och stor" 
far r· . nn. . _. 

S 
~r orelågo för att kronan skulle få vidkännas överpris. 

,knvels .. . f"" ·· 
en a r or narvarande remitterad till försvarets olika 

myndigbeter för yttrande. 

Spisordniny. 
Förplägnad. 

, la Ny spisordning för marinens manskap unckr tjänstuörin n· 

nct har fa ·t t"'Jlt tt '11.. f o 
0 

"' 

nen v" <.s s a s a tJ am p::~ s ran och med den l juli 193(). 

·~h dasenthgaste skillnaden mellan förut rräJlandc S}Jisorclnino· 
e l"> . n 

~ingen n _senast fastställda består i att den till grund för utspis _ 

lJggande normalportionsstaten full ständigt omarbetats . 
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Denna omfaUar numera endast nio olika proYi a ntar til· t 
. ' ar tt 

tidigare sexton. Av p~·akti.~ka :k.äl har man r cd ntl' rat an ta~ot 
födoämnen så Emgt sJg gora latit, dock utan Dtl ur llOrt et 

o 00 f " llrt]. 

Portionsstalen utesluta representattva amnen or dc Yil·t· 
. . ' tga t, 

födoåmnesgrupp erna. Arttklar som h elt uteslut ils i elen 
11

," 

stalen äro: salt kött, färska- grönsaker, korngryn och kada 

Sådana födoämnen som mjukt rågbröd och n tebrii ct haxa e;: 
salts av grovt, torrt rågbröd. Margarin, ost Ol:h skununad 

mjölk ha va utbytts n1cot fet mjölk. I anslutning t i Il fö rcnä tnnd 

spisordning hava vissa föreskrifter för nonna l port ionsstaten, 

tillämpning m. m. utfärdats av Marinförvaltningl'n . Efter att 

hava angivit normalportionens beräknade näringwiirdc, före. 

skriver ämbetsverket bland annat att vid uppgörande av ut . 

spisningsstater skall iakttagas, att såväl kalori mii ngdcn som 

fördelningen dPls på äggviteämnen, fett och k ol h~·dr .. ter, del· 

på animaliska och vegetabiliska födoämnen ä n ·11som de för

ras uppdelning p{t mejeriprodukter och övriga födoämnen, an

sluta sig till normalportionsstaten, dock med dc jämkningar. 

som betingas av minskat fettbehov under den Ynrm a års tiden. 

Härutöver företSkrives sättet för kontrollen av at t dessa be 

stämmclser i praktiken blivit behörigen iakttagna . 

Ny spisordning för m anskap å flottans far tyg bar jätmiil 

under åre t av Kungl. Ma .i :t fastställts att förs öksv is tillämpas 

under viss angiven tid. . 
A v Marinförvaltningen har dessutom utfärdats ny spts· 

• o f" "l .. ll Ider inneYn· 
ordning för flottans sJukhus att pa orso z ga a uJ 

rande budgetår. 

M atimättningar. 
. ... " . . .. l t . n" i J(arls· 

ModernisermO'en av SJOmanskarens n1atm1a 111 o f· ' n 
b . . t · t B 

krona har under året genomförts. Matsalen h ar bcfna .. s och 
d L' lt ·ådsnat 

de förutvarande mycket skrymn1ande, m e s a 1 tven· 
· 1 av 

luckor för sedda uUämningsdiskarna, vilka, flankerac e : 
1

<1sidB· 

ne diskrum, funnos uppställda längs matsalens ena 1 ~1 
; tällel 

NYa prydlioa serveringsdiskar av rostfri plåt ]lavn 
1
1
. k·runl 

- ' o . . ytt C tS 
uppställts utefter Inatsalens ena kortstela och ett n . 
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inretts. Härigenom har matsalen, som m~tlats i ljusa 

~~~~~er , vunnit b[tde beträffande utst'cnde, trenwd och utrym

f:tfo !\öket har försetts med moderna angkok"rylor köksma-
JIC· . b ' 
1 
·iner och en 8-ugnars gasspJs, som torde vara en av de största 

'~· tt slag i Sverige. Därjämte har särskilda tillrednin<>srum in-
i Sl .. C' • - b ' 

.:
1
"ni ngs- och forradsrum samt renserier anordnats. I sam-

\• o 

1
and med ombyggnaden har ~ liksom tidigare ~k ett vid skepps-

~•assekårens malinrättning ~ övergång från manlig till k vinn . 

tig köks- och servispersonal genomförts. 

skeppsgossekårens malinrättning i Karlskrona moclern i

\erades redan under åren 1934--1935 i vad beträffar kök 

och matsal samt mat- och personhiss. Ritningar över kyl

rumsanläggning och renserier m. m. hava uneler året uppgjorts 

och avsik ten lär vara, at t arbetena därmed skola påbörjas re

dan under instundande sommar. 

Ombyggnads- och moderniseringsarbeten hava under året 

eller tidi gare ävenledes utförts vid sjömanskårens matinrätt

ning i Stockholm, vid matinrättningarna vid Vaxholms Kn

'iell, Osear-F r edriksborg, Karlskrona kustartilleriregementes 

1tadskasern , Kungsholms fort och Göteborgs örlogsdepå samt 

rid flottans sjukhus i Karlskrona. 

Nyinrättade inrättningar vid ÖSK. 

Marinens tuäitinrättn inrt i Karlskrona 

~pfördes under 1934~35 och togs i bruk i början av år 1936 . 

19 Se~an militi eombudsmannen efter elen s. k. matstrejken 

k 33 Vtd inspektion av utspisningsförhållandena vid Karls

terona Örlogsstation framställt anmärkningar mot sjömanskå. 

nan~ lllatinrättning, föreslog stationsbefälhavaren vid Kal"lskro

l·n ~rlogsstation i yttrande över militieombudsmannens rapport 
nlfattande d . . .. d . .. . F" 

·la n1o enusermu av nan1n a n1atinrattnmu. or-
get · " ~ 

lotvf 111~ebar bland annat flyttning av tvättinrättningen och 

·•s f"a.bnken till Stumholmen, där lokaler skulle iordningsstäl

or tvättinrättningen i en byggnad, som då användes som 
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rustkammare, och för korvfabriken i elen nedlagda kro nok _ 

nens lokaler. I samband hänned framhölls lii mpli"h"t 'ar. 
M " en 

alt nämnda inrättningar underställdes stationsi ntvnde111 n_,. en 
;\la r in törvall n ingen bcm?ncligadcs att tillkalia l \'en n e s· 

. .. . t l t l l ak. 
kunni<ra för att under marmoverm ene en ens C< ni no Ul 

O M ~~ 

marinens förplägnaclsförhållanden. Till dessa Ö\ cr l ~illlnad 

en del detta ärende beröruncle handlingar, bland anna t ~ lation:~ 
befälhavarens nämnda yttrande. D(; sakkunniga anslö to si" 

till stationsbefälhavarens förslag rörande förflytt ning :w l\·ätt. 

inrättnino·en och korvfabriken till Slumholmen uwn ansa' rro 
u bl 

at t dessa båda inrättningar och ett kafferosteri borde kunna 

inrymmas i rnstkammarbyggnaden , och föreslogo. a tt tvätt

inrättningen i flottans sjukhus borde nedläggas och sjukhuset· 

h·ätt hänvisas till den nya hättinrättningcn. Lokalmyndig

heterna ans:lgo sig i ett häröver avgiyet yttrande hiira vidhål

la det tidigare försbget rörande lokalPr för dc nämnda imäu. 

ningarna samt avstyrkte bestämt nedläggning a\ sjukhuset> 

tvättinrättning. 
Marinfön;altni n gen följde likväl förplägna clssa kkunniga~ 

förslag till ombyggnad av rustkammarbyggnaden fö r tvältin

rättning och charkuteri med köttcentraL I bYggna den skulle 

förutom dessa inrättningar inrymmas en torkvind. omkläd· 

ninos- och frukostrum för personalen samt expedition för för

plä;nadsintendenten. Lokahnyndigheterna, som hc reclcles til l· 

fälle att avgiya yttrande över uppgjorda ritningar ö,·er lok~-
k , f" l t f" "'lnde enar lernas inredning, a vs lyr te anyo ors age s genom oJ • ' 

utrvmmet för såväl tvättinrättningen som charkuter iet 5Y 1~te 
. .l d f" . .. (la an"'ck, 

bliva allt för litet varjämte, vac en orstnamn • ". 
.. . . ' · .. .. . . vskilJa 

torkmoJlJgheterua borde utokas och sarsk1lda rum a 

för stärkstr)rkninq och kemisk tvätt . k . el sa . 
Lokalmyndigheternas yttrande underställdes en av e ,. 1• 

. . · . .. ·t"!lda eJJJ 
kunmga, som 1 en promomona bemotte dc fram s a deJl 

ringarna. Enligt hans mening kunde intet anföras J1lOt 001 

föreslagna elispositionen av ru~tkanunarb:vggnade~l och ~~J~~sl· 
vissa förbättringar och utökningar av den m askwclla n"inSl 

ningen skulle tvättinrättningens kapacitet i vad den a " 

-573-

srnöjligheterna högst Yäsentligl ökas. All ordna särskilci 
,lr k' . f" k . 
.~~al för m.as -~ne~·Jet ·or ·cmJsk tvi:itt fann han onödigt, enär 

Ila 1naskmcn bildade ett helt slutet system vario·enom av-
k . ' n L 

.. soiug konune att undvikas. Brist pa m edel gjorde det för 

:~J·e1t omöjligt att bygga om såväl ruqkammarlwounadcn som 
l\1 D ._ t">t"l 

0110kvarncn. s 
på grund av vad sålunda anförts i'lterrcmittcrades ärendet 

till lokalmyndighetcrna, vilka ånyo unclerslröko sina betänk

igheter mot att inrymma bägge inräitningarna i rustkammar

~vgguaden. Därest ingen möjlighet funnes att ordna saken 

p~ annat sätt, hade de i stort sett intet annat att erinra emot 

1Je föreli ggande ritningarna ä n att iulämningsrum borde an-

1rdnas på vinden, enär inl~imning av tvättgods direkt i tvätt

hallen såsom i ritningarna förutsattes icke syntes vara möjlig . 

Mari nförvaltningens beslut blev. att såväl tvättinrättning 

-n som charkuteriet med köttcentral skulle inrymmas i rust

lammarbyggnaclen, varvid vad tvättinrättningen angår, de av 

:okalm~rndigheterna framförda önskemålen rörande inredning

tu i stort sett blevo tillgodosedda med undantag dock för an

ordnande av inlämningsrum på vind en. 

Sedan arbetet m ed iordningsställandet av de nya lokalerna 

fortskrid i L så långt, att dc beräknades kunna tagas i bruk med 

mgången av december månad 1935, hemställde stationsinten

denten hos stationsbefälhavaren, att tvättimättningcn från och 

~ed ~en .1 dec. skulle unelerställas honom. Emellertid Yisade 

et SJg vtd prov med dc n~rinstallerade tvättmaskinerna, att 
'attentillg·a' · llt f" · f" k '11 · h ngen var a or rmga or att -unna tJ godosc bc-
~ve t för , "l t .. Lt' .. . r - sava va mrattnmgen som övriga anstalter och bo-

l~d:r På Stumholmen. På grund hi:irav uppsköts tidpunkten 

~kaoverflyttandct av tvättinrättningens verksamhel till dc nya 

d ~erna till dess medel hunnit anskaffas till särskild vatten

'ia~tng för tvättinrättningen och densamma installerats. Se-

1ed ~eUa skett, kunde överflyttningen äga rum , och från och 

~ns ·'llgången av år 1936 är tvättinrättningen underställd sta-
llltenden Len . 

dkn bet avsevärda ångbehovel för tviitti mältningen hade he 

ats ku nna tillgodoses från marin ens centrala beklädnads-
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verkstads värmecentral. Enär tvätlinrättningens a 11 ,,. 
, .. t>ll1anu l 

edordrar anga med ett tryck av 6 kg. per cm- , men y·· e 
• o d d f'' . al'l11e 

centratens panna pa grun av go s orsvag1ungar tckc fick · 

verera ~lnga med högre tryck än 2 kg. per cm", bk v det le. 
o . • . snart 

klart, att en ny augpanna maste anskaffas. l aYY <tk tan 1 .. 1arp<t 
förlades från påbörj::mdet av driften i tYätlinrällningcn en Ö· 

logsvarvet tillhörig bogserbåt till Slumholmen som provisori 
1

: 

o l .. d I' l 'l · l · 't tt f" sk angcenlra. :::.c an \.Ung. 1v ::l):t mec g1v1 , a. or hes tricia 1 • \ c n c c 
av kostnaderna för en ny ångpanna :iO,OOO kronor fin..-e 'tt . . t> . ou 
av marinens centrala beklädnadsverkstads för nyelsel'ond o~h 
särskilda medel ställts till förfogande för ombyggnad av åno. 

o • l " 
pannehusel, kunde den nya angpannan tagas 1 )rttk i hörjan 

av april 1936. För anskaffande av en reservpam1 ,1 har i året\ 

statsverksproposition äskats 30,000 kronor. En dyl ik är nöd. 

vändig, enär den gamla pannan måst kasseras somnunen 1936. 

Den väntade ökningen av tvättinrä ttningens kapacitet vi

sade sig sedan driften varit i gång någon tid hliva gansl,a 

ringa och utrymmet befanns i flera avseenden YDra ot illräck

ligt. Bland annat visade det sig omöjLigt att ann ett iin i nm

ket liten omfattning emottaga tvättgods direkt i tviilthallcn. 

Vinelen måste därför tagas i anspråk som inlämningsrum och 

provisoriska {ttgärdcr vidtagas för möjliggörandl av tvättcrh 

transport .. ~rande ditupp. Enär delta förfaringssä tt t'iir tvättem 

emotlagande måste bliva permanent, erfordrades dels en ul· 

vändig hissanordning dels anordningar för uppviinnn ing a
1
· 

vinden. 
Lukt aY den i kemiska tvättanläggningen an ii nda tl'iill· 

vätskan S])l'icler ~i" icke i störande omfaltninrr i l J;: ale rna u n· ,.., . " "Il 
der själva tvättningen. Enligt principen för utför< ,]{le av [l·:;t 

i ifrågavarande anläggning skall tvtittvätskan br ingas att ft 
.. l' l d 1 ... l J ft . . maskinen· 

s tanc rgt ute nnsta n1e 1Ja p av vnnn u - rnn e 1 • . ,, 

l- ll c · l 1 1 · · " f ll t " 1' · uttorkniii, 
.,me crtrc 1ar c e t v1sat s1g, att nagon u s mu rg ut~II 

av tvättgodset ej kan ernås inom det slutna tviittsyste'lllet, "lla' 

11 .. 1 " h " f" .. 1 .. lerttersW 
\: ac erna nu1ste angas upp or va( nng, Innan l ' 51,1r 

till avlämnaren. ~ågon annan lokal än själva tviilthaJlen 

härför icke till buds. 
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för avh jälpande av dessa olägenheter gjordes framställ 

rrirrg o111 anvi~ande av_ medel för elektrisk hissanordning till 

dl1den och var:meleclnmg dit samt för särskilt torkrum. 

Värmeleclnmg och hiss hava nu anordnats, men i fråO'an 

001 torkrum har ännu intet beslut fattats, enär kostnaclE_,;na 

la·rför och en nödvändig om- och tillh\"'"llacl av el 1- t · 1 r c • nt> , " 1ar '-u ene 
,oi11 nedan konnner att närmare beröras, beräknas uppgå till 
omkring 17 ,000 kronor. 

Den maskinella utrustningen i tvättinrättningen utgöres 

för närvarand e av: 

± s t. tvättmaskiner, varaY 3 nyanskaffade, moderna, och 

t moderniserad, 
5 cent rifuger, 
l ångmangel, 

kallmangel, 
2 strykpressar, 
l yllepress och 

l fullstämligt maskineri för kemisk tvätt. 

~om tvättvälska användes vid den kemiska tvätten tun" 
bensm fö r ll ,., 

raror. 
r van rga Y epersedlar och perkloretylen för päls-

Personalen utgöres av: 

l uppbördsman, 
l förestånderska, 
1 tvättmästare samt 
1 manlig och 12 kviunliga m·belare. 

IÖrb:n ~V~tlinrä_tLI~ingen verkställes l vätt för samtliga marina 
dn : I land l h.arlskrona och för flottans fartyO' vid förläo· 0·_ 

g d1t U l . o 9 
, . t> bu 

:6o,
000 

·., ~Icer ar~. l 36 utgJorde avverkningen omkring 
kg. vattcntvatt och omkring 40,000 kg. kemisk LYätt. 

Köttcentml med clwrkuteri. 

S' asom f d . . f o 
1· st 

1
. · 1 cJgarc l raga om tvättinrättningen är nämnt av-

a lon l f"ll · ' s )C a Javaren v1d Karlskrona örlogsstation år 193:i 
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av känd anledning förslug rörande förflyttn ing a\· kor •f 
' ab · 

ken till den nedlagda kronakvarnen s lokaler a ~hllnhot ~'t-
Anfört är även, att tillkallade sakkunniga och seelan ~len. 
Marinförvaltningen föreslago iordningsställande av loka;~;~~~ 
rustl·an11narbyoo-naden för såväl tvättinrättning ~om kött 

1 

... et> • • . cen. 
tral med charkuteri och att lokalmynchgheten_~ a 1 ~-Id olika li\1. 
fällen avgivna yttranden anförde starka bctanklJgheter häre. 
mot, enär ruslkammarbyggnaden syntes dem alll för liten för 
inrymmande av båda dessa inrättningar. Sedan :\Iarinförva\( . 
ningen emellertid meddelat, att medel saknades för realiseran. 
de av lokalmyndigheternas förslag till disposition av befintli
ga bättre utrymmen för inrättningarna i fr åga, nödsakades 
lokalmyndigheterna inskränka sina önskemål beträffande char
kuteriet aU omfatta en mindre tillbyggnad på rus tkammar
byggnadens södra sida och ångkokgrytornas inbygganc\e eller 

allra helst placering i särskilt rum. 
I dc slutligen fastställda ritningarna blevo de av lokal

n1yndigheterna framförda erinringarna till störs ~_a d:len iakt
tagna, dock med undantag för kokgrytornas sar>.lulcla upp-

ställande. 
Från och m ed den 4 jan. l 936 överflyttades charkuteriet 

till de nya lokalerna och underställdes samtidigt stations inten-

denten. . 
Liksom fallet var med tvättinrättningen visade det 

51
g 

efter nåo·on tid att även i charkuteriet vissa olägenheter upp· 
t> ' h t kulle kun-

stodo, vilka måste undanröjas, om verksam e en s .. erhu· 
na drivas rationellt och den planerade köttcentralen ov 

vud taget skulle kunna igångsättas . 

De allvarligaste olägenheterna voro följande. 
. 1 kaleil· 

l t .... l charkntenO'. 
Enär ånggrylorna p acera s J SJU va . de svång· 

llpl)stod vid kokning stark imbildning , son1 orsaka t 0ch 
L • . . • • ffir ros 

heter att skYdda maskiner och andra mventanet r~r~ 
-- . . .. ·,,enol11 

gjorde att fuktighet inträngde 1 kylrummen . '·111
,., 

för förskämning aY där fönm· ade Yaror uppstod. 
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Draget i rökarna var ej heller tillräckligt och röken träng
vid vissa vindar in i charkuterilokalen. 

de Ltliningen av charkuterilokalens golv mot golvbrunnarna 
ej heller fullt tillfredsställande. 

rar · f' ··1 t d · f·· · sedan la'- anor nmgar · or utsugnmg av imman och rö-
·en ur lokalen inmonterats och rökarnas skorstenar förlängts 
k' att bättre drag erhållits, hava arbetsförhållandena i charkn-
sa .. 
tcriet förbätt rats. Onskemål om anordnande av särskilt kok-
rull1 kvarstår dock forrtfarande. 

Det nya charkuteriet är försett med maskineri av fullt 
]!lodern konstruktion, vilket medför att det har avsevärt stör
re kapacitet än den äldre anläggningen, trots att antalet ma
skiner ej ökats . 

Personalen utgöres fö'l· närvarande av : 

1 förman, tillika upphördsman samt 
4 charkuteriarbetar e. 
I charkuteriet t illvedms korvvaror för alla marinens för

band i Karlskrona och för flottans fartyg vid förläggning dit 
;amt i viss utsträckning för enskilda vid utlämning genom flot
tans proviantbod. Under år 1936 tillverkades omkring 130,000 
kg. charkuterivaror. 

Tanken a tt i den utsträckning, som från början avsågs, 
låta inrättningen ifråga funktionera som köttcentral har måst 
~ppgivas, bland annat på grund av att kylrummens utrymmen 
aro för kn appt tilltagna för att medgiva detta. 

Köttcentralens verksamhet inskränker sig därför till att 
omfatta leverans till matinrättningarna och fartygen av så
~~a delar av djurkropparna, som icke lämpligen böra ned
l~~ras och användas till korvtillvcrkningen, såsom fileter, kot-

er och skinkor m. m . 

Kafferosteri. 

kaff Sedan_ en i skeppsgossekårens matinrättning uppställd 
ltin erostnmgsapparat för gasdrift i samband med matinrätt

gens moderniserin.\t måst borthums. verkställdes rostnin o-7'· ~ .~ . t> 

ldskrift i Sjöväsendet. 37 
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av för skeppsgosse:dre1~ be~övliga kvantite~er_.~(af~l' i sjönlun\ . 
kårens matinrättmng v1d s1dan av denna rm atlnmgs behov . 
en där befintlig kafferostningsapparat På grund av vissa 

01 
.. 1 

crenheter som voro förbundna härmed och sedan förslan a. 
o , . . c t:. on1 
anordnande av kafferosteri i 1?rovmntmagas1~et a Kungshall 
eller i rustkammarbyggnaden a Slumholm~n 1 S<lmband l1l ed 

dess ombyggnad ti Il lokaler för tvättinrättnmg och charkut eri 

visat sig icke kunna genomföras, har den åtgärdl'n vidtag its, 

att de båda kafferostningsapparaterna överflyttats till den ned. 

lao·da kronakvarnens maskinrum, cUir för apparnll'rnas drift 

cr~orderlig gas och elektrisk ström redan tidigarl' fanns in

stallerad. l det sålunda anordnade kafferosleril'l, för var~ 

ändamålsenliga drift förrådsförvaltaren vid pro y 1antförrådet 

närmast är ansvarig, blandas .olika kaffesorter, som seelan 

rostas och tillhandahållas matinrättningarna, farlv~cn och en

skilda genom flottans pro·viantbod. 
Från rosteriet utlämnat rostat kaffe har UJHkr år 1936 

uppgått till en kvantitet av omkriDg 35,000 kg. 

Verksamheten vid övriga inrättningar vid ÖSK. 

Morinens centrala bekläclnaclsuerl;stacl. 

Arbetstillgången vid ~1CB har undei· år 19iHi varit ~yn· 
··eld · d l · · l a1· uto·· ve r· tleJl ordma-neriigen god. I skra enav e nmgcn 1c -

rie tillverkningen för marinens förråd tillverkats skydds- o~h 
.. l . 1 . l· l'ider for överdrauskläder för örlogsvarvens ra 011ng, s u nn ~c . .. . 

o .. . ] 'l ,0 ·drak tel 
ubåtsbesättningarna samt mossor , skmnfordrac c t.:' "' . äl-
och överclra()'skläder för flygvapnet. Dessutom h a -150 st. P' _ 

b . 1 1 ·l a saJll 
sar för kustmiilleriet tillverkats, av vilket persee' s a, 

manlaat 3,000 st. successivt skola levereras. (! 
v i häg gra 

Vl. d skomakeriavdelningen är arbetstillgången 
av skodo!l 

beroende av att verkstaden erhåller beställningar acitel. 
för armens behov. Vid planerandet av verkstadens kaP del 

l .l. 1 aY n1C 
som föregick 1917 års riksdags beslut om )ev1 Jan( c ' . 

11 
il~' 

f .. d f.. t tt tt U!Ycrk mn, för verkstaden <s upp oran e, oru ·sa es, a l . ·nrätl · 
skodon även skulle ske därstädes för andra statliga J_ 
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. ,,ar än m arinens. l\ämncla riksdag uttalade sig även i den-
11 111~·iktni ng, vilken uppfattning deln ts av senare riksdagar. 

~~ grund h~rav har genom Kungl. brev år 1926 förordnats, 

1 tiJlverkmng av skodon för arm(,ns behov skall - i elen 

"
1
•11 så lämpligen k an ske - äga rum vid ~ICB enligt de när-

111:re bestämmelser, som anneförvallningens in lendentsclepar-
n~< Ll ·· k · ' · ±"· l · 

l ent äger a OYerens. ·omma n1eu m ann orva tmngen. l en-
ten 
Jiahet hänned lu vid verksladen årligen tillverkals 18,000---

2~.000 par anneskodon av olika typer, såsom marschskoclon, 

):aerskodon och ridstövl::tr. I februari månad 1935 gjorde 
.lo 
~renska Skofahrikanlföreningen en underdånig framställning 

Llill att åtminstone hälften av krigsmaktens årliga behov av 

,kodon må tte tillgodoses genom anskaffning i allmänna m ark

naden och återstoelen genom tillverkning vid ~1CB och vid 

Centralfän gelset å Ld.ngholmen. En~ir ett tillmötesgående a'; 

denna framställning sk ulle medfört en så betydande nedgång 

i skotillverkningen vid l\ICB, a tt en fullt rationell och ekono 

misk drift icke skulle ku nnat uppehållas , beslöt Kungl. l\Iaj:t 

rf!er marinförvaltn ingens hörande, att framställningen icke 
1kulle föranleda någon åtgärd. 

Bugeri. 

Enär bagerie t ursprungligen anhdcs för bakning av grovt 
ragbröd (ankantocksbröd) och s. k . skeppsbröd, uppfördes 

för förbaknin<' av dessa brödsorter läm1)li•,.a uonar med J·ärn-
. b t> ~ 

ariL Den intcnsiYa värme, som utstrålar från järnärilen är 

~llleller tid ofördelaktig vid bakning av finare m a lbröd och 

k~ffebrö cl . Försök har därför under :lr 1936 gjorts a lt er

hålla bättr e hakningsresulta t 'beträffande dylika brödsorter 
gen o . m att inmura äril av eldfast tegel ovanpå järnärilen i en 
~~· ugnarna . De resultat, som härvid vunnits, hava varit myc

'et tillfredsställande, varför aYsiktcn är att, då medclstill

\angen det tillåter, förse ytterligare ett par ugnar med stenäriL 

fatt ~nder året har kaffebröd bakats i betydligt utökad om-
n,ng emot tidigare, Yarjämte bageriets möjligheter att effek-
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tuera inkomna rekvisitioner å skorpor avsevärt öka ts .., 
. ;:,enon, 

anskaffning av en skorpskärningsmaskin. 

Under år 1936 bakades omkring 410,000 kg. hröd ay 1.
 

o 1-

ka slag i bageriet. 

Rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap, 

Kanslichefen i försvarsberedskapskommissimwn har i en 

artikel i dagspressen under år 1936 lämnat en redogiirelse ÖYer 

de aktuella uppgifter, som åvila kommissionen ifraga och över 

de svårigheter, den har att bemästra. En kortare rcsumc här

av torde i detta sammanhang vara av intresse. 

På livsmedelsområdet kunna vi för närvarande i hmucl

sak fylla vårt behov av vegetabilier. I fråga om ::mlmalier och 

fettämnen i övrigt föreligger ett visst ej obetydligt ÖYerskoU. 

som emellertid förbytes i underskott, om man beaktar även 

fodermedelsförbrukningen och råvarutillförseln för margarin

tillverkningen. För Tåvaror och bränslen kräves i Yissa av

seenden förstärkning av den normala lagerhållningen, planer 

för ett fullständigare utnyttjande av förefintliga n aturt illgång

ar samt fullföljande av för våra förhållanden lämpliga upp

slag i avseende på nya råvarors och ersättningsmc(l~l s !.ram· 

ställninu. Inmn industrien måste beredskapsarbet et l fra msta 

b ... • . ... . • ·eld . ÖJ' li '•aste 
rununet taga fonnen av en noggrant forbel e , l m o 

. . k . . 'lk uneler ett 
m ån standardiserad krigsmateneltrllver ' nmg, VI 'Cn · . 

. ll l .. f" l" )'lde fa\)1'1· 
enhetligt genomfört system brmgar a a 1ar or am] • . llt 

, f ' l' k 't t ,,t ra tione 
ker att samverka sa att all b e mt Ig 'apacJ e lll L . s 

. " d t'll ·l- . " n'J'Uppe13 
tillvaratas. Till stor del maste enna r ver -.Jlll l,... o 

.. ·l· naclens 
kring ett fåtal större företag som karnor. Arbetsm~r' er· 

f .. 'd l" 1' . t . b ··st l) 't tranad p 
organisation or ett ti s agc c a m ·ensrv u ' ""rant 

Sonal konuner att aöra si!! !!ällandc måste ävenledes 11000 ed· 
c b ~ ~ . föJ'Il1 

förberedas. Dit hör planläggning av en effektiv arhct: . ti ll 
.. . . ... q n·arclet 

ling, ett system for obl1gatonsk arbetst.1 anst smul •1 ,... 

förebyggande av arbetskonflikter. 

- 581-

Förhandlingsrätt för statens tjänstemän . 

Tillkallade sakkunniga ha va uneler 1936 framlagt ett in

ressant betänkande angaende /örlwndlingsorclning för statens 

:jrila och militära tjänstemän. Av belänkandet framgår att 

förhandlingsordningen endast avser a t t bereda tjänstemännen 

rä tt till överläggingar angående lönc- m. fL villkor , under det 

alt beslutanderätten givetvis kommer att kvarbliva hos myn

digheterna. De sakkunniga förorda vidare en utredning om 

tillsä ttande av särskild tiänstenwmwclomstol. Beträffande be

handlingen av dc för tjänstemännen viktiga tolkningsfrågorna 

av gällande avlöningsreglementen m. m. framhålla dc sakkun

niga, att stora olägenheter s~'tviil för tjänstem~innen .som för 

myndigheterna äro förenade med elen nuvarande tidsutdräkten 

för behandlingen i kammarrätlen a v dessa mål, beroende på 

den stora anhopningen hos kammarrälten a Y mål utav skilda 

slag. Bland utvägarna alt åstadkomma en bättre ordn ing här 

vidlag pekas därtör pa möjligheten att tillskapa en särskild 

tjänstemannadomstol efter förebild av arbetsdomstolen. De 

sakkunniga förorda , att en utredning kommer till stånd till 

klargörand e av lämpligaste sättet för behandling av tolkninc•s-

~m. 
. o 

. . De sakkunniga frmnhålla sam licligl , att de olika nämnder, 
1 ~Ilka tjänstemännen redan nu medYerka vid behandlingen av 

fral!or so·111 ]-eJ'C .. Jl' el .. l' l" .. l 
u ' J" a cn1, nmn Igen oncnamnc erna, s latens bo-

~taclsnämnd 111 "'J t l b.. f t .. · 
, ' - • - orc e ora ·or satta sm verksumhrt utan 

nagon förändring. 

b' Det VOTe att hälsa med glädje om cle sålunda föreslagna 

acla nyheterna komme till utförande. 
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Den nya flottplanen. 

Den ::3 september i ;"11· avgay chefen för marinen. Yiccami ra] 

Ch. de Ch am ps, den vii.ntade U !redningen römndc {l ollons 

r arlugsty per m. m. . .. 

I enlighel m ed u p p dragets art och omf~tlnmg _sp~mncr ut . 

redningen över h ela sjöförsYarsproblem el Iran Sw ngcs heroen

de av ]~avel till de strategiska, lakliska och tekni ska problemen 

för a ll slutli gen n ~\ fram till den för oss lämpligast( fio ltypen 

och de h ärav heroende fartygslyperna. 

F.n incrående uppmärl,samhel liar härvid för för sta gcrngen 

ägnats d e1~ floliyp , som bäsl lämpar sig i det SYenska riksför

svarel. i\Ied utgångspunk l fr ån flottypen - ut sjö J lottan· med 

shepp - har sedan fr ågan om fiollans farlygsl.vper gr~nslm ts . 

Svericres beroende av ha vet och de strategiska föru lsii lln mgarna 
o . J 

lämna s vare l på frågan om flollypen, de taktisl<a och lekl1LS (a 

förulsältningarna pi frågan om fartygstyperna. 

Den yllre ramen för denna vidlyftiga och be lydclsef~Jlla ul~ 

rednina skanas av dc internationella förh[tllanden. som oYa 111 

flytande på~ det svenska sjöförsvaret. Utredningens fö rs ta J~a
pitcl är också ägnat dessa förhållanden, Yarmed a\ ses del 11d1-

. .. d . f " l l . fr;imman e 
flvtandc som aör Sl " g·a llan e nl1 ran ) . a . a' ' . 

J , o o . åYCil 

flolllJvcranadspoliLik och internationella traktater, ltksom 
0 

av d~t
0

:noderna sjökrigels karaklär i den utsträckn ing .~11:r. 
l d . dra nJatiO 

kunnat konstatera dess utveckling oc 1 ten enser 1 an c Ntlv 

En granskning a Y främmande länders flollypcr. rno l , ·den 
. .. Il .. .. ·cr'-'tk l a' 

crrunden av deras uppg1fler lamnar en a man o' · ~red 
o d l o ·t· 1dcna-
utveckling, som ägt rum under e senas e a1 JOI 
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falda för ögonen bör intet tvivel längre råda om del värde, 

dess~ främmande länder tillmätes sjöförsvaret. Den betydande 

soiil l d · · o o • f .. d fl t 
rustning oc 1 mo erm senng, son1 pagar 1 ramman e o tor, 

up~ränsas ingalund a lill de stora sj om akterna. Ä ven mariner 
bCo l d · d · l d d · o o 

1
, andra or t tre Je or nmgen 1ava un er e ststa aren pa-

~örjat en allt l ivligare byggnadsverksamhet. Endast i de nor

dislw slalern a dröjer man alltjämt 

Säkert har amiral de Champs många gånger under arbelels 

11ånf( haft anledning alt fråga sig vad orsaken kunnat vara till 

den, bristande först åelsen för sjöförs;-aret i Sverige. Länder, 

som äro långt mindre beroende av havet - Argentina, Turkiet , 

Holland, Polen, Siam m. fl. - hava för länge sedan icke bloU 

utrett sina sjöförsvarsproblem utan även igångsatt omfa llande 

nybyggnads program. 

Utan att närmare i ng~t på denna fdga. som m åhända fin

ner sin naturligaste förklaring uti alt landet icke på länge på 

allvar känt sig hotat över sjön, har utredningens andra kapitel 

ägnats åt att klargöra i huru hög grad vi i själva verket äro 

beroende av havel. Genom kalla fakta, siffror som icke låta 

lumma med sig, visas att vårt ekonomiska beroende av havet 

aldrig varit så stort som nu och alt det är i ständigt stigande. 

L'nder den sis ta mansåldern har Sveriges varuutbyte med ut 

landet, vilket så gott som uteslutande förmedlas sjöledes, nära 

nog tjugodubblatsr Vår import och export representera vardera 

~~~:den på åtskilli gt över tusentalet miljoner kronor. Sveriges 
5!01tltressen äro elt med landets livsbetingelser. Men havets 

formåner kunna icke vinnas utan uppoffringar. Sveriges för

s~ar måste vara så organiserat, att vi kunna försvara icke blott 

Yartlandområ de, inbegripet öarna, utan även våra sjöintressen. 

. Man måste göra klarl för sig, att såväl armen som flyg

'apnet äro beroende av landets SJ. öförbindelser. Ulan dessa 
va 

te de mycke t snart förlamade. Utan drivmedel för motorer, 

;'l:~ tillräcklig tillgång på livsmedel, utan viktiga ingredienser 

fl, ttgsinduslrien slmlle de summor, som offras på armen och 

h~[gva?ne t , vara förgäves. Ulan e lt effektivt sjOförsvar vore 

a l'tksförsvaret ineffektivt. 
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Här mer än annorstädes gäller det ... för. stalsmak terna att 

visa sill förutseende genom alt besluta SJOSlndsk~·aft rrnas J·eor_ 

ganiscring i tid. Del räcker icke a t t votera aldng set stora an, 

slag, när faran står för dörren. Ritningar och kontrakt skola 

uppgöras, material anskaffas, fartygen byggas och pröYas, be

sä ttnin garna övas och hela fiollan samtränas. ;\lan skapae 

sannerligen icl(e ell skydd för landels sjögränser O( 11 handels

förbindelser på några månader. All s tyra och regera cll land 

innebär bl. a. alt skapa ell belryggande försvar al dess inne

vånare och deras vällovli ga näringar; ifråga om sj öförsYaret 

o·äller det i första hand att vara förutseende! 
t> 

Genom sin utredning av de olika flollypcmas tnö jligheter 

att bidraga till det svenska riksförsvaret har chefen fiir marinen 

anvisat vägen till elt sådant förutseende i fråga om >-.JöförsYa.ret. 

SkärO'årdsfloHorna med långsamgående fartyg, bundna Yid Yis-
o 

sa områden av en lång kust, riskera all tvingas Lill ll\'Crksamhet 

i elt modernt försvarssystem. Genom sin ringa ri>rlighcl och 

begränsade operalionsfrihet äro de i vår tid, som i viss mar, 

behärskas av snabbheten, långt sämre än n ågonsi ll förr. Det 

som måhända i övrigt passar länder med mycket korl kust

sträcka och ringa beroende av sjöförbindelserna är dii.rför icke 

användhart för Sverige. De lät la utsjöflottorna 11 :ed snabba 

sjöo·åcnde kryssare och jagare äro visserligen hel: dl ig t bättre 

än ~kärgårdsflollorna, men ulan fartyg med svårt ar tilleri ];un

na de icke bilda den maktfaktor, soni fordras av fiollan i det 

SYenska riksförsvaret Först O'enom upprätlh~1llanclel av pnn-
o .l "·ss» 

cipcn med »det grövre artilleriet som försvarsmedel i il 5J0 

skapas tillräcklig säkerhet för atl flottan skall lmw. 1 göra den 

insats, som vänlas av densamma. . sig 

Den mystiska ovilJ. an mol artillerifarlygen, som tagJL .· 
"yeJ· 

så m ånga uttryck under de senaste decennierna, nwste 0 eta 

· ·· l ' · · f .. l d tt 111o laib 
vinnas. De som l1ll aventyrs atil s1g or e as a . de 

dessa av överdriven fruktan för flygstridskrafternas fö rll1 t ~:pP 
· · d' · t l · l ·t I· isl :1 ])egr 

möJligheter eller av 1mnuga c m1s z - e ~onom · '' ernA 
.. d . f... , .. l ·J >rcnhel 

borde vid delta laget vara omvan a m ·or sava e1 · pi~· 

. l JT' d l te ])yO'ol}acJSjJO J 

från Spanien oc 1 \.ma som an ra ma< rs J t:>"' 
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11) inst den som hedrives av det stora före O'<.l nO'slandet i Yäs -
. ~c o · o · 

]C swrbritannien. I del fallet har sakkunskapen i elen svenska 

t~;tan visat större fön1tse:nd~ än 1930 års försvarskommissiou 

l h 111ånga m ed den. Art1llenfartygens lid är ingalunda förbi! 

~~r icl<e ~ett~ - låt v~ra i. elvle limmen - anledning att hä-

d nefter 1 s torre utslraclmmg an vad som hi t tills vari l fallet 
a . 

]yssna till den manna sakkunskapens ullalanden Y id försvars. 

f;·;igornas behandlande? Men, och det m <.lste kraftigt under

strykas, det räcker icke med igångsältande av utredningar. Att 

utarbeta och intressera sig för e lt program är en sak, all reali

sera det är en annan. 

Vi h a ingen tid att förlora, när det gäller sjöförsYarcts 

reorganisering. Hunt omkring oss sträckas nya kölar. Om vi 

icke skola slå m ed tomma händer, när världen om några ~n· 

ruslat färdigt», måste hesluten om ersättningsbyggnader fallas 

omedelbart. 1938 års riksdag m ås te lägga slutstenen - ett 

positivt heslut om flottans ersättningsbyggnader - i den SYens

ka riksförsvarsbyggnaden, om den skall bli fi:irdig i tid. 

Det har väckt uppmärksamhet, att chefen för marinen som 

ersättnin? för pansarskeppen föreslagit en ny typ, pansarkrys

s~ren. Var alltså den marina kampen för pansarskeppet »Tre 

Kronor» ett missgrepp? 

fl Förslaget »Tre Kronor» utgjorde sista etappen i 1927 års 

i Ollplan. Enligt denna skulle ett fjärde pansarskepp införlivas 

D~~n nuvarande pansarskeppsdivisionen om tre Sverige-skepp. 

la .
1
a ~ansarskcpp simile enligt den ursprungliga planen hm'a 

ru fardi g t 1937-1938. 

Av skäl so1n a .. · lltf· ·· .. l 1 .. d f" 
re ' <lO a or va mn a ·or att här hehöYa upp-

u:d:s, ~~r emellertid frågan om »det fjärde pansarskeppet» 

fratn~ for undan skjulils upp. Fullföljande K. Maj :ls direktiv 

ske a~e marinmyndigheterna ett förslag till dylikt pansar

lkeftP ar 193:. Oaktat den utveckling, som i olika avseenden 

het Under tJden 1927 till 1934, voro emellertid marinnwndiO'-
erna . f , . .. J o 

1 raga om det f.J arde pansarskeppet bundna till prak-
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lisU tagel del ursprungligen beräknade pris~t sav~i l s0 111 l il 

f~rtyget skull ~. som » fj ä~·de pansarskeppe~» mga i SYerige~i~:: 
swnen . Den fixerade pnssumman medfor ~e aU ~n.,·d.e t Yikti 

faktorer, främs t skydd och fart , endast nodlorflt gl k unde l' a 
. .. • ·l ' ll l lt !]\_ 

godoses. Prövnmg av overg::m g 1 en ~e .ann an typ låo 

utanför marinmyndighe ternas befogenhet, sarskil t som den 1) 

gående 19BO års försvarskon:mission k~nde föru lsi1 \las grunctfi'~~ 
behandla denna fråga - vilket dock Icke blev falle t. 

Det är givet, all man till sisl uppnår e ll läge dn det icke 

längre kan vara frågan om atl anskaffa e lt »fj:trdc pansar

skepp » i den men i ng som tidi gare aysett s. Della in träffar, när 

de tre ä ldre skeppen bliYa så gamla, att de sjäha ä ro i heho, 

av ersä ltningshyggnad. P an sarskeppet Sverige sk:tll enligt den 

förutsa tta livslän gden ersä ttas 19-±1, Drotlning Victoria 19-15 och 

Gustaf V 19-±6. Då byggnadstiden för ett slöne ar tiller ifar tyg 

kan beräknas till minst fyra år , är det således h ög li d all ome

delbart börja ersättningsbyggnad av de nuvw·cmile pansa rskep

pen. Allt ta l om det »fjärde pansarskeppet» kan s: tdant lägel 

nu är, avföras ur diskussionen. Chefen för m arinen har hiri

genom icke h eller varit bunden ::tY a lt föres1 ft ell fa rtyg, om 

skall ingå i pansarskeppsdivi sionen , ehuruväl de nya far tygen 

givetvis m~tsle kunna samuer/w m ed denna division. . 

H ärigenom hava föruisätlningarna för typutredn ingen vant 

a nnorlunda, än yad som tidigare varit fa llet för de manna 

myndigheterna. Härtill bidrager ock, atl den ulländska Jmg:-. 

fartygsbyggnaden slagit in på en J in j e, som icke yar J~l a r , 113
: 

försvarskommissionen höslen 1934 fattade sina grundlaggand 

beslut rörande försvarsfrågans lösande. . . alt 

Typu tredningen s konkreta förutsättn ingar äro gl\'elVJS alt 

finna i uppdragets formulering. H är må endast erinras 0111
: de 

. 'd "ll nde a' 
del gälll en undersöknmg, »hm·uvl a eU crsa a tor-

. . . l p och s 
nuvarande Sven geskeppen m ed fartyg av samma Y J' nstc 

j" p Jdo 

leksordning innebure det ur ekonomisk synpunkt am. lb~r-
.. . 1. • J· 0 nvaf1C 

sattel aU beuam kustf lottans slagkmft och la dts Jt 
1 

]ln'·a 

hel». De sista orden äro synnerligen betydel sefulla ocl .... ];iii 
.. l s fll 

Yarit av gruudläggandc betydelse för frågans losanc e. 
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.. de jä111föras med departementsch efens uttalande i prop. n:r 

ns~jJ 936 (sid. 5-±6), att k uslflotlans uppgift »torde få anses \ ara 
·•]J . . 
'
1 

\'id behov m gnpa a llestädes i dc vårl land omgivande yallen, 

:
1

:.
1 

ett ingripande ä r önskvärt och möj'licrl» (vilket lämnade•· 
j;lf tl ~ 

' an riksdagens anmärkning). 
ul .. t l . . 

Soll1 van a Yar \'JSar emeller l1d lyputredningen , a ll det i 

1111
,.3rande läge är nöd vänd! g t a tt väsentligt öl; a kustfiollans 

·laakraft och takt1 ska användharhe L Då emellertid utrednin eren 
''C' . b 

enligt det grvna uppdragel inskränkts till att endast omfa lla 

iartygstyper, ägnade au beuam kus tflotta ns slagkraft och tak

tiska användJJarh et, har försiagel Lill n ybyggnader uneler elen 

närmaste liclen aYpassats härför. 

Icke mindre ä n 36,000 ton av floHans nu rullförda far tvo·s-

1,estånd falla för å ldersstrecke t före och under den tid, -s~m 
trputredningen s fors lag omfattar (1938-1943), under de t att 

endas t 6,000 ton nya fartyg tillföras flottan under liden till 1946 

enligt det l:il~ ills fa tlade beslutet i 1936 års försvarsordning. 

GrundlmJema för de i utredningen föreslagna nya fartygs

lrperna samt deras organisatoriska inpassande i flottan hava 

r~ellertid ularbelals med tanke på att den erforderliga ök

"mgen av flottans slagkraft och taktiska användbarhe l skall 

k~na f1:amdeles gen omföras i anslutning till typutredningens 

forsla~ tJll åtgärder för upprälihållande av dess slacrkraft ._och 

operativa .. db ·I . H" . o 
. an van ar 1et. angenom har chefen för marinen 

lnvJsat en väg so t . f ll J .. . . 
< , m m u 1ansyn Lill den framtida utveck -

Ingen så "l . f , 
va 1 raga om politiska som marina förhå ll anden. 

Mot bak crr d , . 
·lalt o un en a' dessa förh~dlanden har lypulrednmcren 

fram t'll . . o 
:artv 1 en t v1ssa avseenden n y linj e ifråga om våra 

• gsLyper. 

Det bö , l .. · ,·d l· · f · 
tl:e k .1 ~m' 1 -I a llg l understrykas, a tt typ utredningen 

'lli .01~li11t till ett resultat, som i princip skiljer sig från vad 
ltd,ga l ·· d 

r give re 1a v at~ av elen marina sakkunskapen. Nien det 

'lll i .t att utYecklmgen m~t s l medföra vissa modifikationer, 

eke l·u L f " · ·t ' · · 
' nna oru ses pa ett t1d1gare stadium. Dessa, jämte 
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den s lorleJ,sbcgränsning ti ll 8,000 Lon, som ---:-· eftc r allt alt d·· 

av reoerin()'en anvisa ts chefen för mannen, haya s onla 
t:> "' c all sin 

prägel på förslaget. 
U tredningen n~11· i Yerklighelcn fram 

som vore önskvärd för svenska flo llan, 
Lill all r/en en/1 1 e stu 
skulle h aYa föl ' P. 

J<lll.de 
data: 

Slorlek: C:a 14,000 ton. 

rtrtilleri : 6-25 eL 28 cm. kanoner, 

8 a 10-12 cm. lv-kanoner, 

Elt antal aulk och kspr. 

Skyclcl: Vallenlinjepansar c:a 220 mm. 

Däckspansar 100- 150 mm i tva cHick. 

Fart: 28-30 knop. 

Kostnaderna för ett dylikt far tyg skulle bliva jämförelsevis 

höga, sannolikt omkring 70 milj. kronor. 

Härvidlag r fl der således en påtaglig ÖYereusshmmelse med 

den expertis, som nyligen lämnats av en framsl a ende engelsk 

sjöofficer (amiral Usborne i Journal of the Ro~ ·d Uni led Ser

vice Inslitulion, aug. 1931).*) 

Inför nödvändigheten all minska såväl tonnage som ko t

nader liar utredningen slMt inför valel atl å ena siclan minska 

på dc särskilda kraven å vapen, skydd och farl för alt söka 

åstadkomma en annan mindre och billigare enhetstyp eller at~ 

å andra sidan dela upp enhetstypen i två olika lypcr för all l 

full utsträclmin()' tillgodose en del av kraven pa varelera typen. 

Den förra n~e loden skulle medföra att fartygslYpen bleve ur 

alla synpunkter en kompromiss, som ieke skull' lmnna modt: 
. l l . som ne 

svara vare sig de operativa l;:raven eller de wstn:H C1, · 

läggas på densamma. . · dre 

Den senare metoden har även nackdelar, m en lang~ 11~ 1:ål -
. f" l !ar J fol 

än den förra. Den har betydande opcralrva are e ' 11·,1 
t pera 

!ande till den förra och medger ås tadkommande aY et 0
• oJll 

. . · fraga 
system, som motsvarar den senaste utvecklmgen 1 

sjö- och flygstridskrafter. 

*) Se UJ<':M <J/37 sid. 628-30 detta häfte. 
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uu·edningen har därför leU fram till nöcluäncl ighelen all 

. erentiera elen ön'skvärcla enhetstypen i två typer. 

ditt I princip sker uppdelningen så all en Lyp, benämnd A, ut 

as 111ed det grövre artilleriet och gives gott skydd, under del 
rust .. ·f· o IL D 

.6 ifter goras 1 Taga om ar en. enna typ skulle kunna 
rfteio 
. briceras som e lt tungt pansw·skepp. Den andra typen , be-

\~Jilncl B, förses med mindre groyt artilleri, skydd i proportion 

;
1
ilrtill, under det far lkraYen tillgodoses så långt det är möjligt, 

Il kan därför betecknas som ell läU pansarskepp (ehuru del 
tiC 

f:J tl benämningen »pansarkryssare»). 

Huvuddala för de båda lypcma äro enligt 

Typ A 

0 st. 25 el. 28 cm. k. 

l&i- 220 mm. 

8 <1 10 st. 12 cm. lk 

Ett antal aulk o. kspr 

Torpedbes lyclming 

'i' allenlinjcpansar: 

Horisontalpansar: 85-125 mm. 
26 i 28 knop 

minst 10,000 ton 
Deplacement: 

utredningen: 

Typ B 
6 st. 21 cm. k. 

75-125 mm. 

28 a 30 knop 

c:a 8,000 ton. 

_ I det operativa system, som ligger bakom denna uppdelning 
fornts" · · . . o 

' 

. aLtes g1Vetv1s att de ha far tygstyperna sanwerka med 

'arandra, när så erfordras. 

f· Med hänsyn till nödvändigheten att begränsa det förs ta 
orsJaget t'll .. .. 
s~ l , vad so_m erfordras for alt uppratthålla kustflottans 

pa::raft och taktiska användbarhet, föres lås byggandet av 

!ar li~rl~ryssare (typ B) i första om gången. Den tyngre typen 

A~l~e;om t.. v. re~~·esenoleras av l~UY~rande Sverigeskeppcn. 

1n" 1 l anf01da i1amgar, att pnnc tpen mecl pansarsl.:epr> 
ununda [T '· ' l·t ·t l" . . 

lktu 1 . anga s, men a l osmngen anpassats efter såväl den 

'ilkae la storleks- och kostnadsramen som de operaliva krav, 

Utvecklingen ställer på etl användbart sjökrigsinstrument 
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Det ii r således icke rikLi g t att benämna typutredninuens f" 
,., orsJaa 

en »luyssarlinje». 

E n är pansarkryssarn a ·end as t utgöra en a h iilf ten ay 

som erfordras i det fulls tändiga sys temet, under det all Sy vad 
.. er"'e. 

skeppen L v. represenlera den andra halften, upps tar givet ·· 
. f 'd l \] frågan om dc krav som 1 raml1 ~n wmma all ställas 

1 
.. 

' · l · l '.. v l t t 'lll L ' 
1
ar Svenges zcppen m as e avwras. .c.n )ar 1 wms en av tre p 

sarkryssare förmår icke upprätthål~a kustfiollans ~lagkraft ~:~~ 
t ak L i ska användbarh et, sedan S Yengeskeppen a \'förts. 

~len {lottans slagkraf t och lal..:tiska använcll1rtrhe l måste 

ov illkorligen öJ..:as, genom att ytterligare artilleri fartyg lillföras 

densamma. A v denna anledning bör den ovan omnämnda 

typen A göras till föremål för bearbetning och kons truktions

arbe ten i sa god Lid, atl dess stapelsättande k an ske omedelbart 

sedan pansarkryssarna lämnat plats härför. 

Först härigenom blir det svensl.;:a sjöförsvaret och därmed 

ri ksförsvaret den maktfak tor, som med tillräckli g kraft kan a\'

hålla främmande makler all med v:':Jd tyinga den svenska 

stalsledningen till politiska eftergifter. 

I den hillills förda pressd iskussionen kring marinchefens 

er sä ttningsbyggnadsförslag är del egentligen endast två syn
punkter, som äro vä rda närmare behandling i denna ti ds]wft. 

Den ena kri tiserar J..:ostnadema. Otvivelaktigt i'1ro 185 U1ilj . 

l . el d - o I" " lt . l ·' el· en <tor u. a lt utga un er en as t o ar or crsa mngs )yggu·1u -
summa. Men den mås te giYclvis ses mot bakgrunden av del 

försimrade allmänna utrikspoliliska läget, stalshudgeten i de~ 
helhe t, Yärclel av de föremål och intressen, som i förs ta ]lan i 

skyddas av flottan , och slutligen senare års försummelser 

fr åga om flottans vidmakthållande. 
1 .. ,.er 

Det allmänna utrikespolitiska lägets försämring be 
10 

icke här n ärmare utläggas. . . "yer· 
Inom en årlig statsbudget, som numera väsentlig t 

0 
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·der miljar clgrän sen, torde ett tilläo·a ay 37 milJ. oner 0111 
llifl . o ' 00 
·ret icl'e k unna anses sasom nagon stor belastning. 

.l under åren 1900- 1913 motsvarade sjöförsyarsbudgelen i 

omsnitl ungefär 2 °/o av vår dåvarande utrikes handelsom

~~ning. Sanuna handelson~s~tlnings m·liga värde uppgår nu

n'era till mellan 3 och -! milJarder kr. m·ligcn; under senaste 

12
_01ånaderspenod (sept. 1936-aug. 1937) utgjorde elen 3, 7 G 

uiiljarder. 2 o;o härav är 75 milj. , medan 1936 itrs försvars-

beslut förutsatte c:a 32 milj. kr. för flotlallS vidkommande. 

SoUI man ser finnes inom de 2 procenten utrymme för mer än 

3; milj. kr. ökning. 

Efter världskriget har flottans ersättningsbyggnad varit ef

lersatt - för a lt icke säga ställd på indragning. Åren 1920 

1.0. m. förs ta h a lvåre t 1923 beviljades inga anslag. Sedan har 

1. o. m. budgetår et 1937/38 bevilj ats sammanlagt 109,± milj. h. 
lill nya far tyg. ;\len redan i sin reserva tion till Jörsvarsrevi _ 

,jonens be tänkande år 1923 påvisade dåvarande kommendören 

Lybecl:, att elen då befin tliga flottan för si tt fullstä ndi ga vicl

makthalla~1~e erfordrade en årlig ersättningsbyggnadskostn ad 

w 17, 2 milJ . kr.* ) För a lt förhind r a flo ttans automatiska för

'1~gning borde ai~ t~å ~mdcr åren 1920-""/G 1938 hava beviljats 
~8, ,X 17,2 =3 1 8 milJ. till nya fartyg. Tillsammans med verk

:~:n anvisade 109,± milj. täcka de nu begärda 185, 3 milj. alll så 
ens cle summor, som sl.:r zlle hava erfordrats för viclnwld-

·'''1 /anc/e au l fl Il .. . o /r . , aen o a, som uneler varlcls/,nget sa verksamt bi-
,0::. alt halla landet ulan för kriget och att skyelda våra sjö-

Indelser m l el .. . .. l l ;vot . cc en ovnga var c,en. De ersättningsbyggnads. 

13 er enh.g t 1923 års beräkning, som falla på budgetåren 1938-
, lagas l · o 

<ra Ic \.e 1 ansprak. Man kan all tså icke säga, att pro-

'IJS~rnet är tillskure t i överkant. Härav följer också, dels att 
nactssumi f·.. l f '-----_ nan or c el nu ramlagda programmet bör i siu 

' ) "ett · t · l I l å ·Qrdr ren v re ma d 1 Il ande av revisionens kustflotta" skulle 
, a o,nlu 1"- ·r· J- . . . 

llJi]· · - o.o nu J. d'. 1 årl rg kostnad, Yartrll komma ungefär 
nkan~i kr. för förnyelse av lokalstvrkorna". (Försv.-rel'isionens be. 

e II, sid. 1'02). 



- 592-

helhel helraktas som engångskos tnad att i efterskot t anvisas ['" 
l·omplelterinc:r aY otillräcklig ersättningsbyggnad under ; _0t 
'-

0 
o . i'·· "IC11 

1920- 1938, dels att betydande. helopp a tersta or paskyndad 
ersiitlningshyggnad även efter ar 1943. .. 

Ä ven de enskilda fartygens kostnader, fnnnst pansarkn• 
J S

sarnas <'t 4-l milj., hava sagts vara för höga. Innan ett S ~td ant 
pås lående kan godtagas, m ås te Lagas i hetr~klanc~e._ a tt fartygs. 
byggnadskostnaderna i alla länder ~v~evart sti git under de 
senaste 25 aren. De i England samt1d1gt rned l'<lllsarskcppet 
SYerige heslutade slagskeppen kostade på sin Lid r :a f. 2 milj. 
s tycke t. ::\u under byggnad varande slagskepp h< tYa uppgivit 
l'omma a lt kosta r. 8 milj . per fartyg. Pansarskeppe t Sverige 
torde P~' sin tid haYa koslat c:a 14 milj . kr. Enligt den engelska 
progressionen borde priset på elt svenskt pansarskepp _nu bliya 

c:a 56 milj. kr. De föreslagna pansarkryssarna ko:;La Icke mer 
utan snarare mindre än fartyg av motsvarande storlek och 
s tyrka i utländska mariner. Inom det giv,n~ lon nagel har 
åstadkommits allt, som åstadkommas kan av nadc offcns1v och 

defensiv kraft samt fart 
Den andra framförda synpunkten berör fl atlans inpassning 

i riksförsvarel. Härvid framföras även bekymmer fö r de stora 
bristerna i landets tillgång på luftvärn. P å flera hall har be· 

hovet av luftvärnsmateriel framförts såsom konkunerande_med 
f .. 1 · · s d'l"ar anforde flottans behov. Under orsvars wmm1sswnen <o 

ofta bombflyget såsom avgörande faktor för arlill erifa rtyget: 
och av de vttersla extremisterna för hela flottans slopan? · 

•
1 

• .. • . · Span1 en 
I\är nu delta bombflyg, som under mbordeskng!'l 1 • be· 

. . . rr· . t . }laV'l oanska och på sis Lon e under knget 1 \.ma visa sig · n . • d n 
1.1 "'l f "' 193- s'l c; s hava sa a o·ränsad effekt mot flottorna, 1 ~va ore o an c o· J)] 

o .. l' . ·'l s;tdana so 
effekt mol skyddade, försvarade och ror Iga m a , . c l antaga. 
örlogsfartYg, så borde m an väl rimligen h ava kunna 

1 1
,a i 

.. , . ?J l rde la 
a ll effekten mot landfas ta, Icke skyddade nu , )O • .. rder 

.. 1 f . ·c ntgn 
försvarskommissionens betänkande kravt 'ra Li ga1

• . ocl;s:l 
. d' l t f l\ 'J 0 1 de rin de, som föreslogos. Mannmyn 1g 1e erna u ~ . ionell 

. . . d .. . ] ·oJJ1 \1l iSS s in skvldi ghe l genom att 1 sma y ttran en ove1 ' för ~t-

belänl~ande kräYa luflvö.rn i likhet med huvud stadens 
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·nstone de båda Yikliga hamn- och indus trisläderna Göteborg 
Jll~ Malmö. Först nu har detta krav för ts fram i första planet 
<JC n från andra håll :,·e 
.l Bristerna i luf LYärnel utgöra brisler i annens utrustning, 
aJ11111ansättning och inre avyägning, men de kunna icke fram

;öras såsom konkunerandc behov till Ilollan. Både flottans 
och luftvärnets brisler avslöja emellertid på clt beklämmande 
sätt bristerna i H)36 års försyarsordning och ådagalägga, att 
försvarskommissionens ay år 1930 utredning och förslag inga
lunda varit så fullständiga och uttömmande, som man från 
flera håll velat framställa dem. På denna pla ts har alltid 
gjorts gällande elt båcle och ifråga om behovet av flott a och 
flygvapen. Det synes nu LyYärr bli ya nödvändi g t att avvisa 
också det antingen eller, som skymlar ifråga om behovet av 
flotta och luftvärn. 

'I'idskr;ft . S' ... . l 
' t .J01"cisenc el. 38 
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Sovjetunionen och Ishavskusten. 

Det torde vara allmänt känt, att Sovjetunionen. alltsedan 

dess förenade republiker konsoliderat s ig, ägnat li \ lig t intresse 

å t det ekonomiska, tekniska , kulturella samt ich minst de t 

militära återuppbyggnadsarbetet av det vidslriicktu landets 

skilda delar. De väldiga .statliga pro jekt, omfall:mcle snart 

sagt alla mänskliga verks~anhclsområclen, som dc s k. l :a och 

~:a femårsplanerna inne~ lula - r espektive periodern a 1927-32, 

193:3-37 -, hava visserligen icke fullständigt men dock i av

sevärd utsträckning - långt utöver mångas föruhiigelser -

med hård energi förverkligats, i stort sett enligt dl· uppg jorda 

planerna. . 

Landet äger s~tdana naturliga hjälpkällor , :Il t onekligen 

goda förutsättningar förelinnus för gellomförand e av mynd tg-
• • o "'l f"' · .. ·j·::tn'le SO\ -

heternas föresats att skapa ett 1 vtss man S.Ja v Ol 'OL • c 

'd' ·t r r . ll'lndclsoi11· 
jetvälde. Dock inser man samt1 1gt, al en 1v tg ' .. , 

.. 1 L t t förbatlf<l 
sättnino· med ullandel utgor e tt verksamt mec e . 

o . . . l . ... . ]JkSOnl 

landets ekonomi. Alt hö rvid handelsutbytet t1l '· !0 55 .. 
5
,_ 

· ar " 
"aruförmedlino- å far t.:o· inom landet - handelsil 1ttan 
, , , "o .. . ter ]\an 
som bekant förstatligad - under v issa omstan c!Ighe ·nm· 

· · l 1 "11 l t l 'H man l' 
bliva en av unionens nkaste m wmsl ~a or, c c 1 • en 

. .. - )11 

väl insett. »Ökning av handelsomsättningen till SJOSS JP· 
" . .. .. · R ' l ofta ll] 

pa sovJetryska kolar », a r en paroll, som 1 ysstalH 

repas i tal och skrift. . VJadi''o 

Såväl Leniugr acl och Svartahavshamnarna Sl 
1•1.~ . vesS~ 

stok förnwclla en avsevärd h andelsomsättning till sJ0 55
· 
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1115 t~ider Liro dock alla helägn<1 b::1kom saclalla ftu·val lens-
~aJJ . 
··rträngnm gar, som Yid inlriiftade polilisko. törvecklingar lätt 

!il .. ;,.. . . 
~unna sparras ._ ~:t-ngenm~1 nsk_era-, ~tt s~- ;~ ncrlige;n ovälkom-

tilet avbro tt ull ue 1cke 1111nst vtd krt g nöJYiindiga sjöförbin

teiserna med eventuellt allierade eller neutrala makter. 

t Det är därför fulll nalurlil.;l, alt de för sjökommunnika

tionernas utveckling ansvariga sovjelmyndighelcrna ägna stort 

intresse åt elen för sjöfart s tändigt tillgiingliga :\Iurmankusten 

rid norra IshaYct. Dryga kostn ader och m\cke l arbe te har 

nedlagts på uthygg"mde till en uneler alla förhall anden använd

bar u tsjöhamn a,. s laden lliLirmrms]_- vid Kolafjordens inre del 

tjfr fig. 1 och :3). Härigenom avs~!g man alt tillförsäkra Jan

det ett mer permanent tilltriiclc till frio. h avel. 

Det kan cliirför anses uppenbart , alt , seelan numera denna 

hamns förbin de lser med landets ccttlmla delar blivit nåcror-
;:-, 

lunda Lillfredsslii ll ande ordnade, manga sköl lala för att J\hir-

mansk fram deles kommer alt spela en viktig roll i Sovjetunio

nens ekonomiska l i v. H ära v följer otvelsdligt, ::1 tt sov jetmyn

digheterna m åste anse platsen och dess förbindelser såväl lill 

sjöss som till lands och i luften vara i behov av skydd, så att 

dess viktiga funkti nn i hii i: dclsc LlY krigiök konflikt icke äve:1-

lyras. Delta lorcle utgöra en förklari ng till den för stärkning 

av hit förlagda stridskraf ter av olika slag. som på sistone fak~ 
hskt blivi t genomförd. 

. De omständigheter, förutom ovan antYdda. som bidraga 

hl! M1mnansks alltjämt stigande ekonomiska betydelse, torde 
rara följande: 

hanmen är tack vare golfströmmen isfri och siilunda året 
tunt tiP uä 'T . f"' ... f ... 
d 1

t> ll::j tg or S.JO ·art, samt utgor dessutom en väl skycl-
ad, rymr . J .. . l f" J • 

Ii 1g )assang mec ·or ut ·ryggn ad av kaJer m. m. liimp-
g terrän u. 

~ , 

een järnväg och k anal förhinder h amnstaelen m ed landets 
lra,la delar; 

'akn~ t~den h~r ~tt inland, som trots sitt ka rga klimat icke 

·lrj 1~
1 

natnrtlllgangar samt kraflkii.llor för desammas incln
e a bearbeia nde; 
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den utgör den naturliga transitohamnen för en sto, 

av norra Sibiriens värdefulla uaturtii lgangar; 
1 

de) 

den utgör numera centralplats för fiske och d· Jurfångst 
på Yästra delen av ryska ishavskusten, varjämte 

dess undandragna läge i krigstid utgör ett visst skvdd 
1 

f
. l ' f.. ' 110[ 
wnt rga oretag. 

1\'Iunnankuslens och Kolafjordens isfrihet beror såsa 

t o l .. . k "'Il l 
111 

ovan anty ts pa go vstronunens rnvcr ·an. •~ e a c c norska oc] 

ryska ishavskusterna i:inda till Svjat6j Noss (jfr fig. 1) å l\o
1 

lahalvöns öslra del är isfri å ret om Visserligen hcwii.ras s·ö. 

farten därstädes tidvis av dimma (i genomsnitt dock encl~sl 
23 dagar pr år), men farvattnen till hamnen och Barents hav 

äro föga gruncluppfyllda, varför man räknar med, ut t sjöfarten 

på ?viurmansk, åtminstone västvart, obehindrat ska ll kunna 

fortgå året om. 
lVIurmanbanan har .sin särskilda historia. RPdan år 18i0 

framlades för då varande ryske tsaren det först a off iciella för

slaget angående järnvägsförbindelse med :\lunna n kus te n. Den 

gamla och redan då betydelsefulla staden Arkan gcl sk vid norra 

Dvinas utlopp erhöll emeUerticl kort därefter jänwäg, Yarför se· 

dermera intet behov ansågs föreligga av ytterligare järnväg· 

förbindelse med h amn vid Ishavskusten. Projektet angående 

Murmanbana dök emellertid ånyo upp ungefär vart tionde år. 

Men det var såsom bekant först u nder tt·yckel aY vissa ar 

världskrigets händelser, .son1 denna järnvägslinje ~ltminstone 

provisoriskt färdigställdes för trafik. 
Redan före kri«et hade elen tidio-are anla<>da J'ä rnvägen 

o ' " t" l 
till Petroskoj (eller Petrosavodsk) vid Onegas Yiist ra s tran~ 
(jfr fig. l ) förlängts till Kananlachti vid Vita haYcts nordväs t~;, 
hörn. Från februari 1915 till slutet av 1916 p~tgingo , t• 

stor del med hj'älp av krig.sfå1war, ivrigt forcerade arbeten 
" " · , be· 

med banans färdigställande från Kananlachti till den da 
0

. 
~ ] il' 

tydliga byn Seme6nskoje vid östra stranden av Kolafjorden: .. 1. 

re del straxt norr om den aama staden Kola . Här antades J ~nl 
, " .. llne 

väl en hamn, som från oktober 1916 officiellt fick naJ !Jr· 

,, Romanoff no Murmanje ». Efter elen röda revolutionen 
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Fig. 1. 



- 598-

nämnes sl~1clcn :\ltirmansk och red~111 vid denna lid punl· t .. 
' rak. 

nade den e:::t 4,500 inv. 

Uneler världskrii!et spelade Murmansk iäml e ' t·l·~ 
~ .. .• '''ll"' l 

en icke oväsentlig roll. Är 191 7 lära tre tyska underva. l~: sk 

bålar lwva uppehällit s ig vid Murmankusten , och alminst ll~. 

i. ·111 .. l f' l l" l.. 1 1 one 
.em en lenten L1 1oranc e a~· ty~ torcc c ars aues la Ya sänkts av 

deras torpeder. Tyska mmlaggandc undervatten~hatar lär· 

dessutom redan ar 1915 hava varit nrksamma 1 \' ita t1a a , vet 

Trots deUa infördes under Yärldskriget, huvmbakli.,c11 0·· ' ~ ' 'er 
i\It:mn::msk, omkring 600,000 lon krigsmateriel. L'nclcr åren 

1918 och 1\.119 landsaltes Yid denna slad och Arkange lsk en 

cntcnt.csl~-rka under engelskt befäl på c:a 25 ,000 man. varav 

ungefär hälflen engelsmän. 

Efter denna en ten lestyrkas evakuering höslen l \l Hl spred 

sig efter hand del röda upproret äYcn Lill nordliga•Jl' Ry~sland 

och i juli 192:) utropades den autonoma sociali sliska sovjet

republiken J\mcfen un der rödfinnen d :r Gyllings ll'dn ing . Den

na republik, som även henämnes Ostkarelen eller F.]ii rrkarc!en. 

st6ick cr sig från finska gränsen och Ladoga till 0 nt'g:1 och 

Vita han~ L Des~ huntdst::td är den gamb av Petn den store 

anlagda fiiruln~inmda s taden Petroskoj (eller Pelroswodsk) rid 

Oncgas viistra strand. 
Först under år 1923 synes sovjetmyndigheten .:1 ha Ya fått 

blieken öppen för l\1Lirm::tnsks stora framtidsmöjligheter med 

avseende på sjöhandeln. Från och med år 192± kan man nämh · 

gen tydligt skönja aktivt intresse från st~tsmyndight lf'r n as sic!:~ 
för hamn ens u l veckling . I .sedermera utfärdade h""tibm~:el s~I 

o . l "" d . l 11 for 1 . ~ 
ano·aende dc arbeten som borc e uLwras un er perrot c 

"' o • • , .. • ... • l amnens 
femarsplanen. mgmgo omfattande foresknfter fol 1 d 

l d ' .. , l ] "'f" l· el l l ft' · 11wcklan e. 
oc 1 ess sava1 an c - so1n SJO or Jin e sers ua 1ga t 1 . ~ 

Planer på förläggning till Is ha vet a v någon sjö s!~ rka av 

tydenhet föreEtg veterligen ej vid denna tidpunkt . ·~· 
- . . .' del ar 
Ar 1922 oruamserades uneler leclnm~ av den pa or 

·' · . fess 
tislm forskningsområdet kände vetenskapsmannen P1 0 

·e fÖl' 

R. L. S::nnojl6vitch -- densamme, som år 1928 nH leelat Jcti · 
· och c 

Kr:Jssinc~pcdilionen fii r räclclning av general Nnht.' 
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es pcrso~~al - clct s. k . ArktiskCl institutet. Dess huvuclsal\. 

~da uppgift angavs vara att i olika avseenden utforska Sovjet

;ionen~ .. landomraden n,orr om 62 :a latitudsparallellen samt 

.,tt franllagga planer angaende exploatering av där förefintliga 

~aturtillgångar. 
II eJa detta ofantliga område, utgörande nästan h ä !flen a, 

Gnionens h ela övriga territorium, plägar allmänt benämnas 

nordområdet (severnij kraj ) eller arktiska området. Dess 

nordligas te del utgörc;s såsom bekant av öde tundror , vilkas 

,ödra grän s ungefär sammanfaller med + 10° -isotermen för 

juli (jfr fi g. 2). Söder om delta område vidtager elen s. k. 

taigan, som utgöres av elt vidsträckt, svårgenomträngligt och 

sumpigt skogsområde, ibland avbrutet av enstaka, ej sällan 

minerali sk a bergskedjor. Det arktiska områdets så gott som 

enda kommunikationsleeler utgöras av dc väldiga, oftast i stor 

utsträckning farlnra floderna: norra D vina, Petschora, O b, 

Jeniscj, Ch atanga, Lena, Kolyma m. fl. 

Vad beträffar naturtillgångarna hade väl redan före 

ar 1924 förekomsten å Kolahalvön av vissa värdefulla mine

ralier varit känd. Men nu igångsattes i enlighet med dc pla

n~r, som av ovannämnt institut framlagts , en energisk bem·het

nmg av h alvöns synnerligen rika naturtillgångar. 

, Vid Chbini, beläget ungefär mitt på Kolahalvön, enelast 

nagra mil öster om Murmanbanan , igångsattes bearbetning i 

stor skala av rika fyndigheter av apati t - ett ämne, som efter 

en. tämligen enkel och billig industriell behandling utgör ett 

~~angen s täcles eftersökt gödn ingsämne: superfosfat, vilket f. ö. 

v~d kollektivlantbruken i Sovjetunionen f. n. finner rik an-

andnino- ' J" . . . f" 'll . · ,. ..n aggmngarna or tt varatagande och bem·bet-
nmg av u. , - ~ .. t l . . 
. pa .J cCn vax c msttgt, och i den öde trakten uppstod 

~o~ kort en stad, Chibinigorsk, vars innevånaran tal år 193H 

1llXIt till c:a 45 ,000 inv. Till Tvskbncl Ewrland 13el.rien och 
·11lJ(' •'l . , ,., . , t> 

J
., 11 ·'a u t.s.keppas numera över M!trmansk superfosfat i allt
allit t ' s 1gande omfattning. 

li k Stadcn Chibinigorsk. omdöptes från år 1935 till Kirovsk 
SOJn 'l , 

l\ urmanbanan i sin helhet (linjen Zvanka-:\'I:ttrmansk) 
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. oanuna tidpunkt erhöll namnet Kiroffbanan. Dessa be
tr 1111n~ngar uppkomma såsom en hyllning åt Sergej :"lfiron6vitch 
1'1111 d df.. d . I . l . l c l .·. off , förutvaran e or oran e 1 ~enmgrac s sovJet oc 1 saun-
,rstadens h ögsta politiska tjänsteman. Han utgav bl. a. bro-

,l;l rer i arktiska fd1gor och ådagalade vid flere tillfällen stort 
.ciJY f" I' l h l .. k . k t . ·1 I'' ff resse or \.O a a von s c ononns a u nytt.] an c e. ldro · , som 
ni ctod vän med Stalin, beklädde f. ö. en del förtroendeposter 
nlf 1"1 ]Jolschevikpar tiet. Han blev såso'ln bekant mördad i 
nO l 
lecel11ber år l \J:}L 
l ~1en även väster om järnvägen på Kolahalvön anträffa
lies i ett där befintligt bergsmassiv ·-- Ylontschegorski - ne
w/in j stora kvantiteter och i sådan form, att den väl borde 
lämpa sig för bearbetning. l\efelin är ett artasilikat av alu
minium, natrium och kaliwn. Dessa ämnen voro begärliga 
för Sovjet unionens eget behov, dels för den s. k. tunga indu
·lricn, speciellt för den till densamma hörande, snabbt 
räxande flygmaterieltillverkningen, där såsom bekant alumi
nium finner rik användning, dels för den kemiska indu
'lrien. Förutom ovannämnda ämnen påträffades här och 
gångsattes även bearbetning av rika fyndigheter av koppar, 

nickel och järn jämte en del andra mera sällsynta mineralier. 
Industrianläggningar såväl som invånarantal ökades 

·nabbt å fyndorlcrna , vilka alla låg o tämligen nära Kiroff
banan. Man kan verkligen nu 111erl skäl tala om ,, tundrans 
industrialisering >> - ett uttryck, som ofta förekommer i rysk 
li lleratur, som behandlar hithörande ämnen. 

I takt m ed övrig verksamhet å Kolahalvön växte även 
hamnstaden l\hirmansk. H edan nu befintliga kajanläggningar 

~:id.gades avse~ärt sm:1t förs~gos .. me~ moderna l_ossnings- och 
lntngsanordmwmr; mdustnanla!:Wnmaar av oh k a slaa ur)p-110d • L ' 

0 

" U•J U • " U 

lä 0.111om staden eller 1 dess narhet, vanamte s. k. >> kulturan-

pggntngar , anlades, såsom skolor, teatrar , klubblokaler för 
Olitisk d' k · 'll' d · l f f" 1nd . Is "usswn och propaganda 111. m. B1 1g n v ua t or 

<t llstn, .iärnvägsdrift, belysning 111. m. erhölls från de redan 
~n11929 färdigställda .stora vattenkraftanläggningarna Tou
ilva~-stroj och l\iva-stroj, belägna vid de aldrig tillfrusna 

na Touluma och Niva. 
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Fra n ·t r Hl~)5 anbefallde Sovjetledningen överiht l . 

f "'f' k l ... 1' · 11111g '\ 
sa gott som alla far tyg ör uts.JO ·1s 'C o c 1 S.JOC JUrsfanrrs t ... '" 

vid dessa näringsgrenar sysselsatt personal fran A1;,01~~i1lle 
· f " k lt 1 l>ehk 

till ]\.Jurm:msk. Stora kvantiteter ars', sa at die r i öv .. · 
o d · ... .. t'll L · 11"l 

beredd fisk avga nu agllgen pr .Jarnvag ·1 l'Illngracl ... ~ 
. . . . ' Jantte 

andra orter 1 de t mre av ~~ndel; kylvagn~r komma härvid till 

mwändning. Inom kort avelflyglade J\Iunna nsk t. o. 111. , 
·'\r. 

k angelsk jämYäl med avseende på utskeppning ay trä\'aror. 

pälsverk, sa ltad fisk m. m. 

Sovjetunionens statliga h andelsflotta utökades s::nntidiu( 

arligen, och redan från ;tr Hl34 transporleras Yaror till 0~1 
från ?111mnansk till ungefär 75 % på ryska kölar. 

Den 1 januari 193 5 utgjordes folkmängcll'll i \llmnansk 

as cirka 101 ,000 personer. Den gamla hamnsln<l,•JJ Kola. be. 

lägen obetydligt söller om IVI1mnansk , minskad es sam tidigt ny. 

seYärt i betydelse och avfolkades t. o. m . så sm aningom, detta 

m est diirför , all hamnen visade sig för trång och ohl'kväm för 

s törre fartyg. 
Utan riklig tillgång på vattenkraft, en undl'l' alla förhål

landen mwändbar, bekväm utskeppningshamn saml god järn

vägsförbind else, vore emellertid Kolahalvöns slumrande rika 

naturtillgångar värdelösa. 
Kiroff-banans trafikkapacitet visade si g s~l sm&ning· 

om otillräcklig: detta till sto r del beroende p~1. a Il det un

der världskriget mesta del s med krigsfångar bedrivna fo rcera· 

l .. J l ' l l .. l l' t oJ·<~s fullt och 
de arbetet ick e hade ver <sta ts t1 ra c' 1g om'>· "" ' F" 

't t O· 
med hänsyn taoen t ill fordringar på s tor trafikk:1pac i e· . 

• t? .. • l "" ·iinderll ga 
refintlio·a broar voro sålunda av tra. den 1hlanc t O!' 

n" . tations· 
tjälen i marken orsakade sättningar av banvallarna, s · den 

. . d . . ·t'll· " l'r"a san1t 
utrynn11ena och vagnparken v1sa e s1g o 1 l a c ~ J,.,, . ]E' för· 

senare alllför försliten och omodern. Trots de omfa ltanc.
1 

på· 

bättrings- och förstärkningsarbe ten, som intil: senas te f~~nina 
nått inträffa ofta tftgolvckor av större: eller mm clre 0 111 d~ t 
b c ' l- <. ~ • . • • • l l t o' il r en l 

samt trafikstockningar. J\tledelhast!gheten for goc s a"" . tt snfiil· 

1± km./tim. och för persontåg 32 km./tim. Allrnas l_ e' llr''ggw 
'l 'll l l'l" tl . 

tå o· j)l" dvon förekOlnmer --»norra p1 en >> - VI '-<' '"" d cl1 
:-. . :-. • ]11 C 

lägger avståndet :vltirm::msk- Zvanka p å 23 timn1f1
1 
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delh::tsti gh et av 57 km./tim . F. n . paga arbeten att göra 

1
11e 11 i sin helhe l dubbelsparig. Bandelen mellan KaHanlachti 
, ~na 
1
' h Apa tit i, varifdin bibana utgar till Kirovsk , torde nu ,·ar a 

11~ dig i detta a\·seende. Samtidigt p<igår elektrifiering av ba

Iiil' varvi d älvarnas vattenkraft ut nvtt ias. Till ar 1940 skall 
!'III· ' " 

1 :111~11 i sin helh et var a dubbelspårig och elektrifierad, enligt 
11
' poift i stand att då möta :ltminslone fördubblad trafik. 

up " o l .. J o d ' · l . Lit tom oss nu nagot s mrs m a .n:mw systemet mom detta 

0111råde. 
Varutransporter å de inre valtenvägarna h aYa vid h an· 

delsutbytet i Ryssland alllid ,spelat en stor roll, detta huvud

,akligen beroende på den rikliga förekomsten a v segelbara flo

der, de stora avstån den och dc otillräckliga järnvägarna. För 

;li t öka transportmöjlighetern2. å de inre va ttenvägarna ingår 

1asom bek ant sedan gammalt däri e tt omfattande kanalsystem. 

Bland de älds ta av dessa vattenvägar är l\Iaria-kanalsyste~ 

me!, .som sträcker sig från Leningrad uppför Nevafloden till 

Ladoga, längs dess södra strand , uppför Svir-floden till sjön 

Onega, ävenledes längs dess södra strand, samt därefter å en 

delmindre floder och sjöa r sydos tvart till Volga (H.ybiusk). 

Enär kanaler och floder i Ryssland endast trafikeras av sär-

1kilt för dylik fart avsedda, grundgående maskindrivn a fartyg 

Pller pråm ar, h ava kanal sys temen oftast ringa djup . 

I Neva-floden är djupet f. n. så obetydligt, att end ast jäm

förelsevis grundgående fartyg där kunna färdas. Planer lära 

liircligga att avsevärt fördjupa flod en , anordna en eller två 

'
1Ussar vid de s. k. porogerna (forsarna) , samt så förändra tre 

Leningrad befintliga broar över ::\evan, a lt även störr e far
ll·g d" · ar kunna genomsläppas. 

flod Under flere år h ava hydrotekniska arbeten på gått å Svir

•le en, dels för anläggning av ett stort kraftverk , Svirstroj , 
Is f Ö1· l ' .. · ' l t l · l t tn s ussam aggnmgar. ..,r )C ena torc e H10l11 ;:or va-

''V~Vslutade. De två här befinlliga slussarna lära hava av

·<l t arda dimensioner m en va ttendjupet i floden för övrigt till-

er f. n. eJ· passaae av större farlvn·. Plan er Hira em ellertid 
~~ ' ~ . ~ 

laJ här föreli o·o·3 ann·åcnc]e aYS('YÄ]'(l Öl<ninn· :l \ ' den na vat-
1.11 \· ä_,~;,. '' ,.~? '- - ::; l.~ ~ h L 

gv trafJ kmo.Jltghctcr. 
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Projekten angående förening av Oncg a och Vita 
medelst en kanal äro a v garnmalt datum. Hcdan " ha"et 

' . .. Pa Pet 
den stores tid var saken aktuell. Denne tsar lat nät l.· er 

... , n tgen . 
trakten av Arkangel sk bygga gale rcr , avsedda l or hans 

11 
_ t 

pade örlogsflotta. Då svårigheterna alt gräva en kan l)ska. 

\ r t h t t'l l O ·.. · ., · .. k a från 
1 a. ave 1 negasJOn v1sac c s1g oover ·omli•r·1 1 .. t , "'. a l 

släpa galcrerna. över land mellan vissa sjöar och fl oder i 
1
an 

wårframkomliga skogs terrängen. H ärvid m åste skone den 
. . . . .. t> n ncct. 

huggas utefter en bred gata. l\ar ~edcrmera nu h l'fin tli n k 
nal utsta kades i skogen enligt uppgjord tra.ce, fnn n ma~ a. 
. f"" o • • l .. l!!] 

sm or vanmg, att JU St c enna begransadc del av skq 'sterr·a·1 .. . .. " ' 1gen 
var bevuxen med lovskog, v1lket: tra dslag m an viii visste Yar 

av senare c!atmn ä n den åldriga furuskog en i önin t 'I 
l l ;:, • 4' an 

plöjde salmlCla i gaml a faror. 

Arbetet m ed k analen mellan Oncgasjön och Vita hrlYet 

påbörjades v ~l.ren 1931, enligt uppgift efter upp rt>padc och cn

ll·ägna fr amställningar av dåvar ande biträdande chefen för 

GPU, J agocla , densamme, som numera blivit avsatt sasom chef 

för Sovjetunionens polis- och övcrva kningsviiscndc. Denne 

ansåg, att det tunga kanalarbetet under ofta sirii nga klima

liska förhåll:.:tnden i denna ogästvänigrt trakt von' liimpl ig sy · 

selsättning fi.ir de just då mycke t t alrika, fr am fö r al lt politiska 

m en även kriminella Hmga.rna inom la ndet. ~hm iir nästan 

böjd alt tro, att på grund av Jagaclas ingripan de med begäran 

om arbetets snara igångsättande, den noggranna ulformn ingen 

av pla nerna icke blev slutförd innan arbetet igclngsalles. l!n· 

der år 1930 hade därjämte i södra H. ~rssland in träffa t missväxt 

och såsom följd därav uneler p åfölj ande vinter h ungnsnöd, var

för mas5or aY utsvultna bondfamiljer från dessa trakter un· 

d " 1"" 1 o • " 1 . \[ d fa"l'~ er varen u d gavo st g ut pa van<. r mg n or ru t . e '~ " 
löften erbjödos de h ärvid och antogo även i s tor utsträcknil

1
" 

arbete vid ifråga varande kan albygge. 
. . träng 

De s tackars männi skor, som här aTbetade under s 
1 rn 

bevakning, liira enligt officiell a Uj)J)i!ifter till sanunans 
1
a1 . .' , " " -\r o· 

uppgått tilJ 20,t ,800 per soner , uä rav C:a 10.000 k YinnO I'. • ~ n-

ning och materiellt underhåll, som tilldelades denna s. k- ' 
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]!!1'111e, lära hava varit ytterligt k nappt tilltagna. Under dc 

.:; 111ånacler, s_~m arbete t p~gick, avleclo 40,000 deltagar e på 

' UJld av umbaranden och Cirka 60,000 lära hava blivit inva

~~ef· A~ övriga var ~et _emel~ertid _många a \' f~tngarna som 
•e110111 fh t arbe tade s1g till fnhet, Ja, t . o. m . erhöllo belö

~ . 10·n r eller h eder somnämnanden i en eller annan form 
J!llo" ' · · 

Onder sommarf'n l 933 invigdes kanalen högtidligen och 

t•rböll då namnet »kamrat Stalins Östersjö-Vitahavskanal» . 

Dell överlämnades då till krigsmakten , och krigskommissarie 

\'oroschilo.ff mottog elensamma i egenskap av representant för 

röda arbetare- och bondearmen. Kanalens bevakning hanel

haves sålund a av röda armen; dess administration och under

hall skötes av »kommissariatet för de inre vattenvägarna >> . 

Kanalen sträcker sig från Povenctz Yid sjön Onegas norra 

Jnde i nordlig riktning genom en del mindre floder och sjöar 

till den lilla hamnen Soroka vid Vita havet (jfr fig. l ). Läng 

den av kanalen är 227 km. , varav dock endast 48 km. äro 

iråvda. Dess maximihöjd ovan havsy tan är 102 m. , varför 

l9 slussar och 18 dammar nfordrades för att övervinna nivå

>killnaden . De enda officiella uppgifter, som föreligga an

~ående kana lens dimensioner, äro , att den beräknats för far .. 

tyg med högst 120 m. längd och 3,000 tons lastk apacitet. Man 

torde härvid hava avse tt, att kanal en i första h and skulle tra

fi keras av speciellt för elylik trafik bv!UZda fart»" eller pråmar· 
r"lk · · · "" J 

0 
' ' ' 1 et dock eJ lundrar att mindre örlonsfartya (jagare och 

Ubåtar) jämväl kunna befara densamma.:-> 
0 

Vattenvägens samtliaa bvo-nnadwerk äro till s törre deler1 
J\' t .. t> J ",.., 

"'-ra; enda<;t slusshuvuden och Yikti~ tue damm ar äro betono-
'• uet '' 0 

'ICh ~- .. De tta orsakar säkerligen dryga underhå llskostnader 
fol'llanar anläggningen en viss obeständig karaktiir. 

1'illäo-o·a l .. tt f'" l l d !rad <">o s )Or. a ·or 1e a enna vattenväg m ellan Lenin -

·nde OchoVi t~ h ave t äro djupförhållanden a i avsevärd grad ber o

ikti av arshden. Vårar och höstar, då Yattentillströmningen är 

~a g, torde sålunda fartyg med r elat ivt stort djupL~åencle kun-
Passer·l e tt .. . l c . 

c vet envagen sin 1elhet, u nder det att sommartid 
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vissa svårigheter med avseende på passagemöjlighdcrn 
a lord föreligga. t 

En avsevärd svaghet som f. ö. vidlåder kanallörbinde _ 
är, att den på grund av isförhållandena endast ii r farbar lsen 
d h .. " ' d o t (f' o · t t un er ogsl o n1ana er av are ran nu · en av ma 1 till 

1 
. · 

· l1Jtte11 av november). 

För a tt kunna bedöma kanalförbindelsen s Yiink, hör h"·· 
även uppgift lämnas angaencle trafikmöjlighetcrn.t i \'ita h~~ 
vet. Fn'tn Saroka vid stalinkanalens norra är1clpunkt va. a , , rest 
omlastning av varor å sjög~'tende fartyg kan ske, 111astc nämli. 

gen fartygen färdas över nämnda hav samt diird le r passera 
Gorlo-sundet för att uppnå elen ständigt isfria clcll'n av Ishavet 
Enligt tillförlitliga uppgifter är Vita havet i r egel sq;l'lbart från 
mitten av 1naj Lill mitten av n ovember, eller m a. o. uneler 
samma tidsperiod, som trafik är möj1g i Stalink analcn. ~I d 
isbrytare lär trafiken på .-\rkangelsk l. o. m. h u>na upprätl 

hållas under hel;:1 året , utom uneler tiden 15 m ars ti ll 15 maj 
alltså trafik öppen, tidvis med isbrytarhjälp, uneler l O månader 

av året. 
Enligt uppgift föreligga även .planer på k anal isering a1· 

det s. k. E.olanäset. 1\fan avser sålunda att bygga en kanal 
från Kananl::tchti vid Vita havets nordvästra hiirn ti ll Kola
fjordens inre del, cHir :\Il!nnansk är hcläget. E n del här be

fintliga floder och sjöar unelerlätta arbetet, vilket dock P'1 

grund av stora niv~'lskillnader och höglänt terrii ng s,Yncs blira 
dyrbart och synnerlin·en omfattande. Trafikmö jligheterna P'1 

r>· rund a v isförh[tlian~7en anses icke bliva sämre f; . .'L'Il lla kanal· 
~träcka än i Stalinkanalen. Fördelen med den a yattenfö_

1
;; 

bindelse är uppenbarligen den, alt dels förkorta s .Lvståndel 
1
\ 

l\It'irmansk avsevärt och dels kommer kanals"s tcPtcl i sin he . 
' J • re 

het att betydligt unelerlätta handelss_jöfarten m ellan det JllJ~ 
S · · h · ·· el f' 1·1 d l · 1nr·åden 1' av ovjetumonen oc vissa var c u a pro · u "t ton so ' .... 

Kol::thalYön. Härämte inträffar även en helt säkert y~i.JbehO' 
lig avlastninQ av trafiken I)å Kiroffbanan. 1· 

~ ~ . :n"~ 
Av det ovannämnda fram!:!år, att vare sig,· ]- ·ll'll15811 " 1 

L) U '\.L L ' crrnl 
Kolanäset sker eller icke, så kan sjö trafik mellan Le

11111
" 
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Ishavskusten inom Sovjetunionens territorium äga rum 
iP plitten a v maj till milten av november utan hjälp av is

r•~:are. Tid för förflyttning å denna vattenväg (från Lenin
r~ d till .i\f1irmansk) utgör f. n. 3 % a -1 dygn. För resa från 
f'l • 
·' -11o-rad till Arkangelsk runt Norges kust beräkna handels-
riii " " . ' 
· ty" under normala förhållanden 17 clacar. 
lf " " 
' Del ovannämnda Arktiska institutet ägnade sitt arbete ej 

,Jolt åt utforskande av Kolahalvöns naturtillgångar ulan jäm
~Joch icke minst Ett studiet av möjligheterna att exploatera de 
rriga synnerligen vids träckta lshavsområdena. Efter .anvis-

1ingar av professor Samoilovitch utsändes redan från år 1923 
,rligen ett flerL1l väl utrustade velenskapliga expeditioner för 
11 närmare utforska norra Sibirieus n a tur tillgångar, samt klar

;öra, i vad mån och på vad sätt Sovjetstaten på ekonomiskt 
nest fönnånliga sält skulle kunna tillgodogöra sig desamma. 

Såsom bekant hämtade även Tsarryssland avsevärda rike
lomar från norra Sibirien. Landets proclukter av olika slag 
forslades då i allmänhet antingen å maskindrivna fartyg och 
pråmar eller i slädar uppför de stora floderna - landets sa 
;ott som enda kommunikationsleeler -- för att sedermera ~t 

transsibiriska järnvägen vidarebefordras till industricentra el
r utförselplatscr. Denna samfärdsel var dyrbar och omshind-

'g, i synnerhet som transportkapaciteten å ba nan ifråga ofta 
isade sig otillräcklig. 

De planer och beräkningar, som Arktiska institutet nu 
Jerks tällde, gåvo emellertid tydligt vid handen, alt vanllrans
•Ort från dc p{i naturtillaåncar rika områdena inom norra 

l"b• . ~ " 1 
trien skedde både enklare och framför allt avsevärt billiga-

r:,orn godset utför de stora floderna fraktades till hamnar be
agna i närheten av flodm"nnin!:!arna. där tack vare till-'a J " . 

;e~g På vattenkraft förm.år:lig bearbetning av produkterna 
'cdt eller delvis borde ske. A sjögående fartyg skulle varorna 
,1aerl1Jera forslas vidare antingen och i första hand till M1n~-

tl.sk, Inen även till Vlaclivistock eller ock direkt till utlandet. 

:fal) ~stitutets unelersökningar gåvo för övrigt vid handen, att 
lhga n aturrikedomar veTkligen stodo till förfogande och 
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att desamma förmånligt skulle kunna utnyttjas. 0111 1. 

förhållanden och bearbetning kunde genomföras i Iansport. 

med institutets ovan antydda förslag . enlighet 

De naturtillgångar, som man nu i rikliga kYan tit . 

träffade och vilkas förefintlighet förut varit endast l eter an. 
.. . o }etyc~ r 

kand, utgjordes av kol, petroleum, högprocenti• ,. j:ir11 111 1 '"l 
. .. . . . , . o , a 111, saJt 

apatit, branntorv, koppar , mckel, zmk samt ett flerta l ädl · 

taller, framför allt guld och platina. - Men uvckeln lill a tne. 

Sibiriens skattkammare utl:!")·Ol·des av mö]"li:rhet~n "lt llt norra 
. . . ~ · . .. .. · " .. " llled 1 . 

havskusten fmna en betryggande sjovag anvandhar fo·· 1 ' ' r lan. 
delsfartyg uneler så stor del av å ret som möjligt. 

För utforskande av och organi serande av trafiken å de 

na sjöväg anbefallde Sovjetunionens centralkommitte år 1 9;~ 
bildandet av den s. k. »>-Iuvuds tyrelsen för norr-t SJ.Öva .. ae . (, b lh, 

som såväl i rysk som övrig litteratur i allmänhet benämne 

'· G la vsevmorpul» (u tgörande förkortning a v >> Glå Yl10jc upraYl e. 

nie severnavo morskova puti»). Ledare för Glavscvmorpul 

blev elen åhninstone i Ryssland redan då välkände polarforska

ren professor Otto J. Schmidt, densamme som igangsa tt den 

bekanta nu pågående nordpolsexpeditionen. 
I samverkan med Arktiska ins titutet utfönles av den

na forskningskommission ett omfattande och framgangsrikt ar· 

bete för möjliggörande av trafik å >> norra sjövägen», såsom 

denna farled numera allmänt benämnes i Sovjetunionen. Nog· 

grann kartläggning av farva ttnen samt utforskande av isför· 

hållandena verk,ställdes, varjämte förslag till en omfattandr 

organisation för sjöfar tens säkerställande planlades, varolll 

mera nedan. 
Samtliga förslag godkändes av statsmyndighctema, vil_kn 

f. ö. för dessa ärenden visade stort intresse, varför jämvä_l :'k; 
liga medel ställdes till förfogande. På grund av den akt1"1~: 
som nu även utvecklades i norra Sibirien, uppstodo vid fl rr 

mynningarna hastigt mindre samhällen, vilka snabbt )' tterli S~j · 
Yuxo och dit trots det stränl:!a klimatet och de sYåra Hlk0 ll1 5 ~111 "1 " . nO•· 
ligheterna tusental s människor från vitt skilda pln tseJ ~-jld :l 
kort samlades, härtill lockade genom vissa av staten fnsts l~ 
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_ JllåJler. I den __ mån sjöfart och industri utvecklades, upp

~te 5åh~nd_a staderna Nisjni-Kolymsk vid floden Kolyma, 

;tlrl Ti~S i Vid. L~na, Nordvik vid Chatanga, Dudinskoje och 

•:trka vid J :m seJ (Igarka är en stad, som sedan år 1929 vuxit 

j
1 
ett innevm:ar_antal av över 25 ,000 personer) , Port Dickson 

en ö vid ~emseJs n;ynnir~g samt Novi Port vid O b (jfr fig. 2). 

_ Vissa t1der av aret forckommer även härstädes reouljär 

lr"trafik. ::> 
. o 
· För a tt rätt förstå, vilka svårigheter man ägde att över-

,jnna vid etablerande av regelbunden sjötrafik utmed ishavs

..usten, lum det möjligen vara av värde att något beröra den 

;istoriska utvecklingen a v denna sjövägs utforskande, i syn-

1erhet som svenskt initiativ och svensk vetenskaplig forskning 

1ärvid spelat en betydande roll. 

Un~:r såväl 17- som 1800-talen utfördes av engelsmän 

~h hollandare upprepade försök att med dåtidens se"elfartycr o o 

milborda elen s. k. nordostpassagen . Försöken kröntes emel-

·_rtid ej med framgång ulan slutade vid varje tillfälle med 

•lrlust av, far ty~ oc~ människoliv. Man lyckades då ej ens upp

la Kap 1 scheljuslun, och möjligheterna att framkomma den

Ja sjöväg till Kina var då omtvistad. 

_ ?e~~ - förste, som lyckades fullborda nordostpassagen och 

larvtd Jamväl samla värdefulla vetenskapliga resultat, var så-
ilm beka t d k.. d n · en an e svenske vetenskapsn1annen professor 
\dolfNo·d k"""ld D . · · I ens JO . en synnerligen väl förheredda och med 
'lomord tl" · _. .. en 1g energ~ genomförda Vega-expeditionen år 1878 

,g vackte o 1 ·· o • • •en saso~~l wnot pa sm tid stort och berättigat upp-
ullb d. Det var 1cke lang t ifrån, att Nordenskiöld lyckades 

orda for -· kn"nasf·· d o 1 . 
8 

" t ,., ar en, sasom 1a n planerat densamma, el. 

1indr uppn:å jap~nsk ~~am n hösten 187 8, innan tillfrysning 

~"e ~de Vtdare framtrangande. Han tvingades emellertid at l: 
I'Vtntr 'd I'. l . . . ~lo a Vl \O .]utschmvtken (Pi llek::tj") e i lånat från nOlT" 
PPet . . . . ·' o " 

ijrtl . hll Behnngs sund. - Sistlidne 24 april hade 57 år 

IQc~~t alltse~an den historiska dag, då Vega ankrade pft 

an d olms stram (24 april 1880 kl. 10 e. m. ) vid sin återkomst 

~ en hanbrylan de fors k ni n o-s färden 
~ ,., . 

skrift i Sjöväsendet. 39 
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Allt ifrån sagda tidpunkt har em ellertid dennu 
Sji)yi\., 

icke utnyttjats för s jöfart annat än till och fr an vissu uv 

s tora flydmynningarna och detta endast i obetydlig utst .,. d~ 
ta.ck. 

ning. 
Det var först så sent som år 1032, som del Iiirslu o·a0 

.. . . tl' n gen 
lyckades ett fartyg att utan overvmtr~~g passera norra sjövä. 

gen i sin helhet , och detta fartyg var andock en kra ftig isbrv. 

tare, Sibirjakoff, under den ovannämnde profe-, or Schmid.l 

egen ledning. Följande år uppnådde det första ha ndelsfa rty. 

get, delvis med hjälp av isbry tare. Len as mynning Yäs tifra;t 

vilk et då i Sovjetunionen omskrevs såsom en bedrift . Den s. k. 

Tscheljuskintragedien inträffade år 1934, då l'll lör isgano 

förstärkt handelsfartyg, »Tscheljuskin», efter alt havu full

gjort passagen utefter Ishavskusten västifrån, i Bell rings sund 

"Tei)S av drivisen och inom några dagar skrtl\-~l dcs sönder 
tJ 

och sjönie Personalen så när som på en m an hleY rä(lclad 

pr flyg. 
Tscheljuskin-o~yckan belyser i någon mån d" sYarigheter, 

som möta sjöfarande i dessa trak ter. Med del oh~erva li on s

och undcrrättelseväsende, som nu är för h anden härs l äde~. 

lära emeller tid olvckor av detta slag ej mer vur~1 all befara. 

Från år 1935 kan man anse de svårtillgii.n;.;l iga fa rvall· 

Hen vunna för trafik. Under sistförflutet år, snlll f. ö. karak-
. · . l T Lförhållan-

täriscradcs genom ovanligt ogynnsamma 1s- oc l ~~' ,. 

elen deltoo-o 130 handelsfartyg i trafiken på IshnY 'kuslcn. ad. 
' t> .. • • l ar \L 

vilka dock elt flertal endast anlopte en eller flew 1nmn . 
1 1 

. 1" f . o t . ," d \ lll har Jll c 
flodmynnmgarna och c are le I n. en an c. · .. f. 01 

. . . t . . , ' <·)\· acren t 3 
fartyg under en seglatwnspenod passer a nou <~ ·.! t> le år-

. l "ll 1 'n'Jl'\'aranc 
och åter. Detta planeras att vcr >:sta as une er J " far· 

· l d l ·f ·t _,. i dessa 
Nå()'on reo·clbunden trafik av 1an c s ar ~"' ont· 

t> "" • • .. , l -dela 
vatten är em ellerlld Icke tankbar ulan den O\ an nn } Eli 

t Sal t i ycrl'et. . , .• 
fatt ande organisation, som Glavscvmorpu · - _ 010g 1 s~·· 
flertal med goda radioförbindelser utrustade meteor_ förWtl· 

~tationer vilkas viktigaste uppgift är att obsc•rycrn 
15 

]ntsrr 
' • ' . o . 1 1,. ,11>liga P' .. 

landena fmnas f. n. mstallerade a -ett anta ,1 1 n fJJl 
' , .. .. .. f!ygp a 

vid Ishavskusten och a oar ulanfor densm11111,1, ·L 
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Ständ ig t tillgängliga a Yissa pbt~er 1ör iss])ani no· n1 111 as . t> • • , 
0 

riämle fyra starka isbrytare. tördelade till olika delar av 

~~sJten , ~-tä_ncli~t sta till sjöfartens förfogande. Vid seglations

tidens b~rJan mncYm:::m~e ar avsags enligt uppgift de två ny

]ll'ggda ISb? Larna >> Slalm >> och >> :\lc,Jotoff,, att hit förläggas. 

tiessa äro for sedda med tva flygplaJJ för isspaning m. m ., ka

t;tpullcr , trådlös telefon, moderut laboratorium sam l en stab 

,1r vetenskapsmän. - Förn-i.dskompleltering och mindre repa

rationer kunna numerD. verk~tii.llas i en hel del lätt tillgängliga 

hamnar vid Ishavskusten. 

Vederbörande myndigheter .i Sovjetunionen hava sålunda 

med kraftig hand in gripit och genom ovannämnda atgärders 

ridtagande verkligen lyckats genomföra sin föresats all öppn a 

rågen för regelbunden h andelstrafik på I s ha vskusten. Den 

1IOJ'a tanken i dc ryska förelagen i dessa trak ter torde väl 

rara den, a tt n orra Sibiriens export ~kal l Yia flodmYn ninaar·n •t ..,. ;:,t. (.. 

och 1\h:mnansk u:i världsh aveu och vi1rldsmarknadcn. 

Från Leningrad till Vbdivostok är dislansen genom Suez

kanalen u ngefär 12,700 sjömil , uneler det avståmlct från :Ml'lr

mansk till Vladivostok genom norra Ishave t är uågot mindre 

än hälften av denna elistans eller G,200 sjömiL Dock har in

tet ~artyg fullbordat resan \ Iörmansk-Vladivoslok pa korla

re hd än två m ånader. - Giavscvmorput beriiknar. a tt sedan 

de f. n. under byggnad var nndc starka isbrvln.rna trätt i funk-
hon härstä dc 1 11 ·.. .. 1 · o · 

s, s w. !lOITD. S.JOYagcn 'unnn hallas öppen för 
trafik under sju månader nY aret. 

. Norra Sibiricns exploatering har. sason förut antytts, av

:vart påverkat utvecklingen av h amn staden ~Iltrmansk i dess 

genskup ~v fo"l.IllC'cll•tr· • "· l l l l ' l· ·l ... h L< c c c<\ en s or l c av (en Sl )Jl'LS G l SJO-

•IanJadel strafiken. Denn a s ta els förhindelser med lai1 dets inre 
e r .. 
a,. ~ro av avgörande bet~·dclse för cle för L'nionen numera 

•IktJ,·rr "T' l . 1 l . 
!i rrh t>' norra SJO or )lllC c scrnas \' tdmakth ållande sa mt möj-

:teterna över hunrdtaget a tt utm·Uia norclli,,.a Sibiriens rika 
'" Utt 'll ' ' . ·• n 

1 gangar. 

rar;'\ t t Sovjclnwndigheterna sålundn nYset t a \·scvii rd a strids

er till sk~'clcl för d('ssa m·skapacl c Yiirden. tord e ej vara 
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ägnat att föna na. Sålunda finnas sjöstridsk raf ter best· , 

u Y jagare, undervattensbåta r och bevakningsfart Y!! f o" 1.1., '11 ~ 11 cl ~ 
t ~ ~ 1 h-t_ n c Q . 

den nvanla"'cla örlo"sbasen Aleksanclrovsk eller •.. t> ' hl) 
J n o . ' ~,lson1 1 

numera sknll benämnas, P oljornoj e vid Kolafjordens tnvn c e,, 

D t 
.. l 'k l "l l d l .[ 'l " lli[lu 

essu om aro ta n ·a oc 1 va u rusta · c anc slnc skra t ter ... n· 

speciell bevakningspersonal förlagda 1ill Os tk arelL·n och Jl~nlt e 
halvön, varjämte avsevärda moderna luftstridskral ter 10°_la. 

vara fördelade till skild a platser inom ovan an giYna omn'lcttde 

Örlogsbasen Poljarnoje (jfr fig. 3 ) . är belägen l·j långt f 1~
1 · 

I\o lnfjordens mynning å dess västra sida. Själva ham nen, 501:
1 

henäm n es J cka terinnaj a Gavan, är tämligen ryml1g, väl she]~ 
dad för väder och insyn och äger dessutom goda a nkars~tt
n inga r jämte kajanläggningar. Utrymmet tilla ter förläggn ing 

dit av även en större örlogsflotta. Tnnevanarantale l i staden 

Polja rnoje- Aleksandrovsk tillväxer snabbt och torde cnli "l o 

uppgift f. n. uppg~t till m er än 20,000 personer. 

En svagh et, som vidlåder basen, är, a tt denna än så länge 

sak nar omedelbar jäelVägsförbinde1sE- . I\. iroffbannn for tsä tter 

visserligen norr om Mttnnansk m en endast några mi l och detta 

på fjorden s östra strand. ?\lellan l\iroffbanans norra änd

punkt och P oljarnoje torde numera rege lbun den au gbåtstrafik 

var a anordnad. 
Det va r först från å r 1931, som gränsbeYal,n ingen mol 

Finland skärptes i avsevärd grad - detta förmodli gen för all 

hindra de människor, som åren 1931- --33 de llago i byggandel 

av StalinkanalPn , att fly över gränsen till FinlmHl. Hela syd· 

östra delen av Fjärrkarelen kunde då hetrak tas sasol11 ett gig· 

antiskt fåncrFioer - En "tterlioare ~ kär[)Uin n· aY gränsbe,·ak 
b ' b · J n · n ' 1 

ningen härstäd es intill nuvarande styrk a .skedde i samban_c 

med rödfinnen d :r Gyllings avsättande sEtsom orclföranclc for 

Karelska autonom a r epublikens exekutivkomm ittr. . , .. , 
Denne Gvlling h ade urSJ)l'Unali!.!en avsetts att orga n'f5~' 

• v " " . !il ' 

en sådan propaganda för kontmunism en s ideer i nord!Jga ~<u l· 

l d l Sk l
. . d ' el ' ' . o· on1 51' 

an oc 1 · an c 1nav1en, a tt essa mnra en sa sm an1 n, 0. 

le frivilligt ansluta sig till Karelska republiken . GyJling~nfst · 
lit ik slog emellc'l'tid fel. och i stället började ::~ n t ikOH11111 
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js ~fl tendenser göra sig gällande blan d befolkningen i det förui 

~A röda Karalen. - I november Hl35 blev Gylling ersatt m ed 

Fig. 3. 

'tnr ent ry5!·a k · 
Q 

11
. '- ommum sten Buschujeff. Samtidiu·t v· 1t o· . 

' l ensnin .,. .. . bl el .. . . " te o"s 
n aven an ovnga, 1110111 Karelska republiken 
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leelan Lie per sOiler son1 C.J· voro av rent rysk hiirs t.., 1 . - , ,, llni 

!\lassor a Y finnar och k arelare blevo deporterade till ::t\' lä., ng. 

p latser av del vidsträckta röda väldet. En full slitn elin .t>~lla 
• • t> lllssi. 

f icering av republikens h ela befolknmg blev faktisk t snab 

genomförd. Ytterligare skärpning av gränsbevaknin!le11 sa bl 
L , , o " l 111 1 

ökning nv truppförläggmn garn a mt1ll nuvarande ~tyr ka \'id. 

tog samtidigt. 

Ovan återgivna ekonomiska och militära f iirha!landen i 

Murmanområ det samt Karelska r epubliken kunna gi ,·a anled. 

ning till en del r eflexioner samt utgöra stöd för vi-.sa slutsatser 

rörande framtida militär aktivitet i dessa trakter. 

I ledan de politi ska kretsar i nom Sovjetunimwn torde man 

av många teck en att döma vara av den uppfa ttningen, alt i 

h änddse av en europ eisk konflikt måste Finland - med eJ. 

ler mot sin egen vilja - ans luta sig till Tyskland . En a\' 

de förstn tyska åtgärd erna anses h ärvid bliva aU lineler skydd 

av tvsk a flott nn lnnclsätta större truppstyrkor i Finland -

dem~a gång icke för att kväva ett r ö tt uppror . uta n för all 

avskära de numera så betydelsefulla, sovje tryska fiirbindelser· 

na m ed M1mn::msk samt för a tt hota Leningrad. 

.J;,ven om mot förmodan i ett tidigt .sk ede aY ett dylikt 

krig n ågon överskeppning av trupper icke skull e ske. så hY· 
. S . . ] f t t . . '\t i TYskland 

ser man 1n0n1 OV.JetuniOnen c en upp ·n n1ngcn, ' · · • . 

snaras t kommer att i Finland etablera en stark flygbas (~" · n 
" . d . t 'l·"·der hJnnn 
Aland) vars bomhesk adrar , re an mnan m o a gm . 

' , .. 1· a fö rbJll · 
vidtagas , anses kunna orsaka mycken sk ada a l' s ~ 

delsclinjer, industricentra, kraftanläggningar m . 111 • • d 
.. f" el l'k .. l· l f" . ta." i F mlan . 

For att ·orckon1n1a v l '::J. overras~ance or c ·,., lr 
" . · rot skec 

avser Sovjetunionen att vara bercrld på att 1 etl tiC 1ö d tt ~J 

av krio·et snabbt kunn a ockupera Finland - såvi da icke te ,rn 
t> . . J . . a Id a~· 

lnnd i föreni ng med Skan dinavien förklarar s1g Yl .Jfl 1•. 
1 

c]eil 

l 11 00 f" l l o cren td 
sträng neutralitet. Detta m e utgm·a or-. an n,., l 

· . . .. .. .. . . p ·:· ... l·:1relell · 
relntivt ~ tarka n·ska mihlarforlaggmngen 1 J<ll'" .(1<1:1 

• " · ' ' .·.. . , ]el iT~~~ 

varje f a U a v ser Sovjetstaten, att med tJllgan ghga Jl1l c 
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11umera så gott som livsviktiga ansedda förbindelser med 
,iii :l 

J)lankusten. 
~ur l ' ·t t vska och a l l 00 

o 

En tg ·' ent>c s w men aven SOVJelryska uppgifter 

·er Sovjetunionen f. ö. att såsom en av sina första å toärdcr 
11'> • • . t>< 

1 
händelse av l~ng~.~k ~wnflikt med Tyskland vidtaga energiska 

Il:tll och steg till forhmdrancle av malmexport från Sverige till 

:!etta land. Ubå ta r tillhörande röda Östersjöflottan torde då 

.Jrses alt störa dylik export från Luleå, Oxelösund 111. fl. h am -

1ar i Östersjön. Den till Poljarnoje förlagda röda Ishavsflot

tans naturliga uppgift blir härvid att jämväl förhindra malm· 

utförsel fr ån Narvik , liksom ock från övriga n orska hamnar. 

\agda Ishavsflolla k an även avses a tt störa svensk västkust

handel. Aktionsradi en å flertalet, Ishavsflottan nu tillhöran

de fartyg, är nämligen så stor, a lt n ago t hinder för ovan an

·ytt alternativ icke föreligger . Under sådan a förhållanden tor

le möjl igheterna för Sverige att vid en konflikt av ano·ivet 

~lag bibehålla sin n eu tra litet bliva slarkt h otade. Det g:Uler 

Jör oss att fra mför a1lt kunna sätta respekt bakom orden för 

U ej indragas i krige t. 

I detta sammanhang förtjänar påpekas, att vid de övning

.r, som Sovjetunionens undervattensbåtar bedrevo somma

en 1936, gällde det ofta tävlan m ellan skilda förband och bå

'ar att längsta tid vistas skild från örlogsbasen utan möjlighel 

JU fönådskompletteri ng. Vilka resultat, som härvid nådde~ . 
:r Icke känt, m en prestationerna blevo föremål för berömm::m

•e onu1ämnanclcn i r ysk sjömilitär facklitteratur. 

En förfly ttning av moderniserade äldre krvssare fr·a' '1 

'"a t . J ' 

J
r a havet till I shavet kan Sovjetunionen med nu «ällande 

~e lalllfoll l' .. . t> 
"• · · < rga overenskommelser under 'inledn in a en till en 

"'0Peisk ko fl'kt f" dl' .. · ::, 
.i~alede n 1 . on~10 r~en :.~ml1 gen obehindrat verkställa. 

ti s kunna 1 PolJarnOJe hJalpkryssare snabbt samlas och 

gs~trustning av desamma där ske. 

ÖrioO'sk · l l "' l k 
IQ t5 lyssare OC 1 1 JU p · ryssar e kunna oivetvis förulom 
a Ub ' t . - " .. . ~ , 

';tk t ~.ar , orsaka var vastkusth andcl stort förfång , varför för. 

''t \astkustskydd från vår flotta s sida bliver nödvii.ndiat 
att k .. "' 

anske over huvud taget kunna hålla igång de sjöför-



- 616-

bindelser västerut, med vilka vår senaste försvarsk0 1111 . 
1)\'. 

under allo förhållanden räknade. Upprätthållande t av ' 1011 

, .. f'· o f' lkf .. des -~ 
sjöhandelsförbindelser ansags aven · or var o or~örJ·n· . 

111 g så. 
som ett oeftergivligt villkor. 

Sovjetunionens ekonomiska och militära åtgärder vid 
1
. 

havskus ten syfta alltså i första hand till ett ekonomiskt lltn 
1 

o 'll o 'k ]l ' Yl-
jande av dess egna, pa n a turh gangar n a norc tga knsttrak. 

ter, m en även på skapandet av i ekonomiskt och m il itärt hän. 

seende fri are tillträde till öppna h~wet. - Det röda väldet 

nordliga »pulsåder » kanuner sålunda utan tviYel att till taga 

i betydelse under kommande år , medförande en mahäncla nöd. 

vänetig omvärdering ur såväl komm ersiell som m ili tär syn. 

punkt av so-mliga Östersjöproblem . 

J/urj rick 

Innehåll 
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åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter. 

N:r 2/1937. 

(Forts. f r ån häH. 8, sid. 360.) 

Le camprom is et les solutions extremes. U. Rougcron. RM mars n :r 

207, s. 290. A vvägningcn me ll an Yaprn, skyeld och fart på mo· 

clerna slag.skepp. Allmän disku.s3ion av avvägningen på olika 

befintliga slagskepp jämf~rt med sådana extrema lösningar som 

35,000-tons fartyg med 750 mm. pansarchick och 18 knops fart. 

Förf. har en tydlig fö rkärlek för clc rxtr ema lösningarna, fotad 

på historiska exempel av tvivelaktigt Yärdc (Gustaf II Adolfs 

kanoner etc. !). Han resigne rar dock in fö r sl agsl.;:cppcns åter

byggnad: >> le Roi est mort; vive le Roi! >> 

Art. u teslutande av teoretiskt intrrsse ! 

SIJeciaUartyg. 

The American monitors. Lieutenant (j. g.) P . R. Osborn, U. S. N. 

USN[P, sid. 235-38. Utvecklingen av monitortypen i Amerika. 

Kom·ojtjänst m. m. 

Sarnovelser med handclsfl åten. Kaptein T. ·stamso. NTS maj, s. 237 

-40. Synpunkter på samarbetet mollan mari nen och handels

flottan i anslutning till förslaget att sända , Qlav Tryggvason>> 

,, till Spanska farvattnen 
''oen f . 

orholclsr egler for hanclel.sskib under t rafiker ing av krigsfare-

soner, såviil i konvoj som alcne. Eapt< ·in N. B nllln. NTS mars, 
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s. 136-U3. Forts. från föregående häfte o el~ om f a t ta t· a1·snitt 

»Undvikande av direkta angrepp ». Förtyclllgas HY 'k isser et 

l\Iilitära sjuhårdstjänsten. 

Sjukvå rdsbestämmelserna för officerare. Red. OJ.f], J. april n:r 
4137 

s. ö0-54. Redogörelse för nu gällande och for sing i il l nya be: 

stämmeJser för officerares rätt till sjub·årcl. 

U thildningsf'fågor. 

»Zum Unterricht! _ Riirht cuchl>> I\:orwcttenkapitiit1 !E) Glaser. 

MR mars --37, s. 134-37. Synpunl\ter allfL u tförn11d,· t ~w elen 

mil itii ra unclenisning·en. 

S1·cdgcs fö rsYar i allmänhet. 

Sch 11·edcn und die Ostsee. Dr. Manfred Scll. hl W~{ n :r -· s. 206-268, 

. . s~1 Fo··l·'· f'raJnhåller hurusom uppratt hnllall(lPL ay en 
Jna1s - . L c 

nordisl.;: neutralitet är Sveriges politiska mål. l:'ppn:1enclet. ar 

detta mål gynnas av Sveriges sällsynt goda !2' l'u.~. r n ltska Iage. 

Detta läge ;nscr förf. närmast ä r a,· insulär k nrnk tä.r. ~Ian 

håller före att Yårt l and har mycket goda möjli p:h• t .. r !111 SJalr· 

försörjnin~, men han har tydlig6n härvidlag p:lötut du-t. stora 

beroende av utlandet såväl i fråga om br~lnslen som ock lfråga 

om vissa foder-, iett- och gödningsämnen. 

l l å , · t t en utgöra 
Sveri ge.s ringa folkm;lngd och c en c g a n a.,n 1 ,. . f 

l l tt l · ·[ rk rlJ rr krat 
de största svårigheterna i ör vårt anc a m ec c J " 1 " 

h '.lvda sin SJ'älv.stäncliga ställning. Förf. håller lön•, att tför: 
c 

.. f" . ·are· al 
svaret av våra kuster ii r mera kraftbesparande an . 0 '

51
' . n·-

. l" .. . t t'll s· ö~' n kunna o 
landgränsen, och an::;cr att JU ang l e u t J s .. . frant· 

1 l ··tt S ]·onsc·l ·n•t•· haral 
l ägga vart försvar c,esto )a . re . om en '. .. ' .. . ;i o·rras pfi 

håller förf. oC'kså, att Yårt försYar framfor all t l " 1 1 "" 

operationsdugliga s jö- och ilygstriclskrafter. 

Swriges sjöförsnn. 
. uclö r 1. 

l . ...l . t ]·al) h .ut !li11C d 
Arsberättelse av föredrag·anc e 1 SJO o·1gsve ens" · 11 

. me 

B l F .. KRYA H o T 1937 ian n·r 1. Fn1tnhil et och 
ec .;:- •rn s. · · · •' · · t~·ncrre 

skäqm behoYct av kryssare, samt fördelen med '' 11 · . ,~enhet. 
.. l up<'rn tl t r 

en lättare - dock tillsammans ugoranc e en . · .. ']jghC e· 

l ' o l 'l'lll ""Jl lOJ 
Detta äYen lämpligt med aYscenc e pa vara )ase M' 

Yilka göras till föremål för särskild gransknin g. 

- 619-

lhcrsikt och statistik aY handelsflottan. 

delsmaritim OYersikt. T. B. NTS mars -37, s. 146-!'50. 

f[~n leJsmaritim on:rsikt. T. B. NTS april -37, s. 190-96. 

Jfaii\e]smaritim ovcrsikt. T. B. NTS maj -37, s . 244--48. 

J[ane'fica tions societie.s. Lieutenant (j. g.) Harold .M. IIeiser (C. C.), 
'i~SSl 
l U. s. N, USKIP feb r. -37, s. 220-23. Redogörelse för handels. 

fa rtygs klassificering. 

.i\hsnabben och Snrig!'s Flotta. 

Jlvsnabben och S1·eriges :Flotta. Professor Kils Ahnluncl. Yå rt För-

svar n:r 2, s. Föredrag vid knstflottans minnes högtid Yicl 

Alvsnabben elen 10 juni 1937. 

U tliimlsk sjökrigshistolJ'ia. 

The American marine Thcrmop~·lae. Li eutnant cummander T. V·l. 

Shericlan, U. 8. N. USNIP, apt·il -37. sid. 303-6. Redogörelse 

fö r kaparen >>General Armstr0ngs>> strid mecl engelska örlogsmän 

vid Fayal, Azorerna, 1814. 

The blockade of Boston. Lieutenant (j. g.) Robert T. Suthcrlancl, jr. 

(C. C.) U. S N. USNIP, febr. -37, sid. 19.)-98. Redogörelse 

för blockaelen uneler åren l813-14. 

Världskrigets. sjökrigshistoria. 

Deutsche Elus.sflottillen 1919/20. Erich G loclschey Berlin. 1[R april 

-37, sid. 204--6. Redogörelse för verksamheten uneler cle kri

tiska åren, närmast sa mm an brottet. 
'l· F 
•·Ie lotto nach der Skagerrakscblacht Fregattkapit~in A. D. Hintz-

mann. MR april -37, sid. 17'7-80. Kommentarer till en upp

sats av kapitän zur Sec A. D. IVoniger i februarihäftet. Hintz_ 

mann var uneler världskriget från oktober 1916 till krigets slut 

först flottna viga tiansofficer sedan a mirals ta bsofficer i Flotten-

a kommando. 

ilfsk.reuzer im Welkriegc. Frcgattenkapiän H.uge. Mit april -37, 

Stel. l 81-ti7, sid. 1t>1-87. Recension av >>Der Kreuzerkrieg in 

J. den ausländischen Gewässern, Band III.>> 
·te d 

~utschen Unterseeboote im \Veltkriege. Aclmiral a. D. Bauer. 

t' ·W.R, .sid. 84-114, jan. j937 n:r I. Förf. som uneler kriget 

JanstgJorclc som Fi.ibrcr der Uboote, framhåller, ntt frågan om 
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ubåt:us insättande i handelskrig scm Ptt sYal' pn E11 ., 1 

ringningsåtgiirckr, beh::mc\Jats i Tysk\aml r ctlan i slut.~ ands ir,. 

Såsom kr igsläget utYec klat sig 1910 hade l'tt h·,ki a11 a
1
· 191i 

...... ........ '-' ~ ' (_ t)'l' ' 

c•ntentens 3jöförbimlclscr, vilka voro viktigast i Jan·att~1 °11P Pa 

England, utgjort clet. s tarkaste medlet att hin![a lliO!>t~n ru~1 
till fred. Genomförandet av ett elylikt angrepp >ku lle: ncl~ren 
hand ha ålegat ubåtarna. Den fö r 'J\skland st't lH•klagliga ~o~·~ta 
en på må lmrdveten, hänsyns lös och på en segerrik krio-J ör' JtJst. 

.. . . "' lllg i~ 

stallcl statslcdnmg blev huvudorsakt-n tJi l att <i<·t oinskrä . · 

ubåtskriget icke igångsattes förrän elen 1 lt-lJr. 1\117 :\I nkta 

l t t l f .. t å l .. .. l 1· l . . 011 då 
var c e - tro s c c o rs a m nac ernas overva c1gan, ,, J ra ll1gån 

med över 1 milj. ton sänkt hanclclshl. rtygstonnag" i april ~a~ 
juni - för sent. Tidsf ris ten gav England mö jlighet att fu~l
komma motmedlen mot ubåta r nas ver ksamhe t. .\me rikas in

träde i världskriget, införandet av kon vojer samt utn~·ttjandet 

sv allehanda motmedel mot ubåtarna gjorde seLlan att ubåts. 

krigets kraft snart bröts. 

Hacle Tysk land H:ll5 eller 1916 igångsat t Llet oinskränkta 

ubåtskriget torde föga tvivel råda att England oc:h lhirmed även 

ententen inom några månader varit förlorat , blirom finnas en 

mångfald vittnesbörd. Lättast kan m an må hänt! a u ttr;rcka läget 

genom att citera amiral Sims' ord: »Om tyskarna infört sänk

n ing utan varning redan 1916 i stället för HJ17 ,;ku lle de ha 

vunni t kriget.>> 

Guerre et blocus. Enseigne de vaisseau H . Bolll·gatl. 101 mai --37. 

s id. 577 n:r 209. Besk rivning av X. enge lska knssareskaderns 

Nordsjöblockad uneler världskriget med reflexiom r. Innehåller 

intet nytt , men kan genom ,slutsatserna ge anle<lning till åt· 

skilliga synp unkter på en nordsjöblockad i ett ev. kommande 

krig. Behandlar särskilt de neutral as ståndpunkt och elen inter

nationella rätten. Läsvärd. 

Spannung und Kriegsausbruch im 1Iittelmeer 191-!. Konteradmiral 

Peter Donner. 1IR mars -37, sid. 113-22. Ett n:e mpel på in

flytandet av hemlandets politiska och militära )(•dning på ~~d 
t lands 1 

sluten hos befäl ha varen fö r detacherade styrko r u om 

krig~utbrottet. Läsvärd. 

DiYerse. 
-as)Il' 

Ocean tow. Ensi.gn J ohn Wertlock Welch, U. S. :i\aY. Res-. fr/lP 

f. b 3n ·J 'JQnf 1 ' Rel·logo"r·else fo .. r er1 ocean\logseJ'lllg 
_e r. - r, sH. :. - "· 

England till Singapore. 
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Tyskland. 

,·ttect of,., Ge r211~n;v ' s rearman_1ent: Chnrlton. USH mars --37 n:r -l. 

-· sid. r: Kor tlattacl oversrld o\·er kostnaderna Jör T.1·sklancls upp. 

rustmng. 

tyske m a rm es organis '!Sj ou. 

,Jen ~TS maj -37, sid. 229-36. 

sationen. 

Kommanclorkapiein T. K . Olafsen. 

R edogörelse \ör n m· a r ande organi-

Xorge. 

Lit! Jogikk i ±:stnin_gsbyggning og i fors1·aret i det hele tatt. Oberst

loitnan t H. llJort. XTS a1Hil -37, sid. 163-73. :::iynpuukter 

bl. a. _På Do rska kustartilleriets spec:ialise ring och anväml tenni. 

no logi. 

']rr~~ng~~l ' cleu norske -~~rines 25 års minne. E:ommandorkaptein 

I h. r,honunesoen: J\ I :::i maJ -37, sid. 216-19. Heclogörelse för 

de forsta fl.1·gmngarna i norska marinen med fl;rgmaskinen 

, starr». 

Studiebeordr ing» av sjöoffic:er till kystfestning·ene oo- av kYst ·t'll _ 
· ff' " . a1 1 e 

no. rcer ombord m . v. Kaptein i kystartilleriet J p 0 ·] 1 
~TS . 3- . l ·) . - . g .anc. 
- ma J - 1, SlL. _JO-J-J. Påpekar nöclYiincligheten a,- studie-

komm en de ringar uneler övergångsperioden efter sa m manslao-

~mgen av cle biltla grenar na fö r ati samarbetet sk all bliva cl:t 

onskade. 

Termin~logien inne~ Sj_o!ors1·aret. Kaptein i kysta rtilleriet L. Leiclits. 

NlS mars -3r, srcl. 1J3--J.). Påpekar elen :för bistrin o· som rå-

der betr te · l · · · l " 
. . · rnuno ogren Hl Om cen nor~ka marinen sedan kust-

,. artrll en et överförts till marinen. 
"hr det t' l - r. 

. 
1 noe m e SJOio rsvaret eller .skal forfalJet veclvare. Kaptenen 

1 _kystartrlle riet L. Lei cli ts. NTS n:r J april -37 sid J1-J3 
Forfatt ' · 1 ' · · 

aren uavrsa r c et norska sjöförsvarets förfall seelan 191-.l 

ofch_ på t a lar speciellt den bristande utbildningen av manskap och 
0 frcerare E if ]-t· 1 -1 1 · 
k · ~n e e' J v ut )l c n mg av dessa personalkategorier 

r an en el ast emås genom att övningsfartygen h ållas rustade å ret 

unt och o-e n o 1 t l t· 1· -- • 

, , • " 11 a' 1s ..:a onnnga r. .Författaren framhåller som · 

' 111 asrl-t a t t l t .. 1 t 1 f 
1 ' Le <~rce nors-:a olketsobekantskaplllecliörhål-

<l:~deu a, icke minst ~)å grund av onusvarliga politikers uttalau . 

l, som åstarlkomnnt det norska sjöförs,·arets förfall. 

Frankrike. 
~neh r 

S Nava l Progress. Gautreau. USR april -37 n:r 22. sid. U. 

Ynpun k ter ang. D unkerque och franska kry ssa re. Ganska in-
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tressan t. P åvisar huru starkt p a n s r a t Dunkt'rrtul' 'i 
't. lO o 

av tonnaget. 
Redaktionellt. Rhl april -37 n :r 208, sid. 

franska marinledningens organisation 

ruari 1937. 

Storbri tannien. 

528. Red og(irelse r· 
[t .. 1 . or de, 

e · er ant nng tlen ·)~ " 
-- leb. 

Atlantic and Pacific Navies in 1937. Bywater. ~ayy mnrs-37, sid. Ga 

Eno·land bör skapa en Stllla Havsflotta med s la g;.;kP] 'Jl inn-åo l· 
b ' . . "' e .,_;\l(e 

>>En fästning skyddar mgentmg ~tanfor kanonernas 110rte, där: 

för betyder Singapore föga om Icke en slagflc,tta ~kapas som 

kan använda basen ». 

The King and the Kavy. H. Russel. USR, 6 n1a.i - 37. sid. '· 

Kungens intresse för flottan . 

U. S. A. 

An ideal merchant marine reserve. E. H. Peterson. l!SXIP febr. 

-37, sid. 169-70. Synpunkter ang. reservolf ic:ernre fr ån hau

Llelsflottan. 

Japan. 

Japano~e Sea Power. H. Russel. USR 20 maj -37 , ><i<l. 8. Läsvärd. 

Das IVerelen der japanisohon Seemacht. Linienschi lf:il<'n tuant a. D. 

Ing. Peter Freiherr Handol-~Iazetti. niR mars --•7. sid. 122-3:3. 

Innehåller följande avsnitt: 
1. Jap~ms långsamma uppvaknande för hun ra i\ r sedan. 

2. J apanska marinens födelse. 

3. Mellan krigen och sjöslagen. 

-t J\Iella n konferenserna. 'i 

The ::;av:~' T~eaguc of Japan. Licutenant II. R. Smi th-Hutton . U.S.IÖ; 

USXIP .febr. -37, sid. 191-92. KorHatta d r> Jogorelse 

n>immla sammanslutnings verksamhet. 

l<lotta och flyg. 
- CfTS ]llar· 

Vålmenes Samvirke. Flhte og Hy. Kaptein G. Hov<lC'nak._ -~lerifartY· 

-37, sicl. l17-3:j· En undersökning ang. hote~ a_Y at !1 LlisvliC.'!. 

gens vara eller 1c:kc Yara på grund av .fl_vgets tiliJ,onlS ·. 
1 

La'· 

Air and Sca P o wc r. K av_,, ma :j -37, sid . 13-J. Jämf. i Spaniel· 

·· ] 
9 10. 

vare. . . 3" ll:r ~ 
lhdraviation cle combat Henri Bernay. Le Y anr ll .J - 1 tt" I11e· 

· . · . - 1 [örse " 
sicl. 173. De franska mannf]_,-gstnclskraftern a ta 
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moderna »l uftkryssa re»: fa r t: 3.50 km/t., aktionsradie: .1,300 km. 

och bomblast: 1,000 kg. De anses bli va lruktansvär da fiender föl· 

de flesta krigsfartyg. Bomben bedömes likvärdig med art. proj. 

och torp. på grund av: 1) slöne spränglaLldn .. ~) 90 g r: s anslags

vinkel och 3) .sprängverkan under vattnet. Slagskeppen ha dock 

ett pansa r som ej kan genomslås annaL än av 75Qo kg. bomber 

fi·åll 3,000 m., men kryssarna anses oti.llräckligt skyddade. Aven 

on1 bomberna ej förmå sänka fartygen åstadkomma de stor ver

kan mot oskyddade bryggor m. m. och ha stor moralisk betnlelse 

Bombpl anen >iro nu försedda med instrumentering, som 1;1öjlig~ 

gör eldreglering enligt samma metod som vid art. skjutning. 

Ett enda bipl. som fäller .fyra bomber med ' lo sekunds intervall 

från 3-.J,OOO m. är nästan säkert på att träl'fa en kryssare till 

ankars! Dock under gynnsamma väderleksförhållanden. stört

bombpl anens verkningsmöjligheter minskas av att såv>il bomb

last som aktionsradie äro mycket bogrlinsaLle. De stora bom b

planen, som operera på J ånga distanser, kunna icke använda den

Da metod. Flygtorpedanfall kunna vara Yorksamma om cl e ut

föra s i större .förband. Der. enskilda torpedens verkan är rlock 

mindre >in u b :s eller jagarens. 

Bedömande: Bom be m likvärdighet meLl art. pro j. synes 

överdriven. Den otillräckliga anslagshastigheten är t ex. eJ 

omnämnd. I övrigt utgör artikeln en ini.ressant och i stort ~ett 

riktig sammania ttning av flygstridskrafternas betydelse och 

verkningsmöjl :r i sj ökriget. 

Spanska inbördeskriget. 

lr_r impressions of the Sp,m islt Civil War. ::.racnamara, M. P. USI{ 

mars 11 -37, siLl. 3. Redogörelse :'ör visicl ,;e i Maclrid. Befolk

ningen vänjer sig miirkvärdigt vid luftbombardemang. I n t r e 8-

sant l! . . 
Y IU1pres3ions of the Spanish Civil War. hlacnamara, M. P. USR 

mars 18 -37, sid. -:5. Forts. fran föreg. n :r ~'dlmänna politiska 

betraktelser över si ormakternas intressen i Spani en. En kraftig 

G engelsk politik förordas. Intressant 
ermanv '· F · - · . 

· s .-.ur orce Expenmcnts m the Spamsh \Var. Charlton. 

lJSR mars 11 -37, sid. 7. Den tyska insatsen i luftkriget. Var 

a_nnan månad sändas nya flygare för att ge få mflllga som möj

~'a l~g-t tillfälle till krigsträning. I n t r e s s a n t. 

r 1
11 th e . \. ir over Spain. Cltarlton. USR mars 18 -37, sid. 7. 

Ports. från föreg·. nr. T_,·skland och Italien proYa sina fl;'g

nlaskinstnJer i Spnnion. Do sam 1 a viktig-a er f a ren heter. 
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Die Seeherrschaft der W a ndalen im Mittelmeer. E:api1 än 
ZUr S 

D. v. Waldeyer-Hartz. hll{ mars -37, sid. 137--ll. ee a. 

östersjö- och nordisk politik. 

Chronique des marines etrangcres - Hussie. Pays t:i eand i na1 es. R 
claktionell. R1f n:r 209, maj -37, sid. 680. Behan(lla r _h e. 
sakligen m ed stöd av tyska tidskrifter såsom Deu t8che ~"Ud. 
schau, Völkischer Beobachter och Militärwissenseha tt liche R u ud. 
schau m . f l. - Rysslands utveckling i arkti sk a trakte r n u~cL 

l o ' l l fl ' 00 o t c o t t o k ' la nu. po 1t1;: oc 1 octovmnga r sam .., ven ges s ra eg1s -a Lige (utdr, 
ur sistnämnda· tyska tid skrift). ao 

Kavallimitations. Lieutenant H. H. Smith-Hutton, U. s. :Y. US~IP 
ap ril -37, sid. -!63-76. En pristävl ingsskrift 1937 tm der mottot 
»Omnia .i\fulantur et X os hlutatun>. 

N ordisch e Schicksalsgemeinschaft. D r. A. Loezner. D W n : r 20, l3
11 

-37, sid . 315-317. l~elatering med kommentarer av överste 
Klcens artikel i ~DA ang. Nord isk försvarsgemenska p. Artikeln 
behandlar bl. a. ishavskanalen, Murmanskbanan oeh utbrggandet 
av flygbaser m. m. i Ostkarelen oeh dessa åtgärdPrs inve rkan pi\ 

N ordens försvars] ä gen samt påpekar att N orden gemensamt kan 
uppställa 21 fältelivi sioner och 737 f lygplan. 500 hom bplan anse1 
vara en maktfa ktor av sådan sty rka, att ingen sku lle dga ri
skera ett överskeppningsföretag mot vå ra >> även i annat avseende 
försv arade kuster>> . 

Artikeln kommenteras sparsamt. Det noteras enelast med 
tillfredsställelse att huvudtendensen i artikeln s~·nps nra riktad 
mot Ryssl and och icke mot Tyskland. 

Korde uropäische vVehri r agen. R. iiL DW n:r 21, ""!r. -37, sid. 330. 
A.rtikeln är ett utdrag med kommentarer till en ar tikel i Sv. D. 
av elen 7 /s -37 a ng. det nordeuropeiska försvarsläget, M unnansk
banan, Vita-havskanalen, fJyg baserna i ryska Ostka relen satut 
möjlighet erna att därifrån med bombflyg nå Kirun a. Bollde:, 
Boden m. m. med särskilt betonande av den fara som mall · 
fä ltens och Narviks stora betyde lse för Yissa stormakter kan 

komma att inn ebära :[ör freden i Fenno-Skandina' ien. ) 
(Forts. 
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Uppgifter angående främmande mariner 
(U F M n:r 9/37) 

hämtade ur fack- och dagspress av :Jfarinens pressdetalj 
under ticlen 6 augusti-lO sept ember 1937. 

Innehållet i här återgivna uppgifter står helt för de som källa 
angivna pressorganens rii!ming·. 

Aktuella spörsmål. 

Marinflygets ställning i Storbritannien. 

e' Ami_ralitetet skall hädanefter få kontrollen över flottans flyg, 
J blott 1 f råga om operationerna utan även i administrativt hän
n~~de. Det ta beslut t~llkännagavs av premierministern i underhuset 
tl 'ktredagen och regenngen har därmed fattat ställning till en kon-
1 som å ' tt · å lllell ' P ga l m nga å r och som vållat ganska stor bitterhet 

an flott an och flygvapnet. 
Seclan fjorto å . l . fl . . . 00 • kont ll 00 n ' 1 lai ygmmlSte n et utovat elen aclnunistrativa 
ro en o ve · · T t 00 fl · l l 'e , k' 1 llll 1 ar yget l a a dessa grenar sålunda även över 

u•as lner " 00 • ' • ' 

'•etra"'f ' som Lolas ombord pa kngsfart~·gen. Vad operationerna 
1 ar h J" , ·ållat .a c aremot cle~sa lytt under flottan. Dessa fö rhållanden ha 

·,1 ti]]~Ycken kritik. Amiralitetet har sålunda betonat att det måste 
~ol!l d alle att utbilda sin egea personal till tjänstgöri;g med flottan 
ing, ~t nu ä r har f l;rgvapnets officerare, som utbildats till landflyg~ 
'Una eta~h~rats på någ ra å r till flot tan och när de väl lärt sig 
'Udr ·speclah ser ade ve rksamhetsgren, ha de ofta flyttats tillbaka till 
rig b~n~t. Ami ralitetet har fö rklarat, att enelast elen, som har mång
·~ ti!]~~ng att u hm tvekan kunna skilja olika fart_,·gstyper och far-

T. orancle egen ell er f riimmande flotto 1· kan o·öra ve rl-lig n"tta 
ldskr · . ... 00 ' "' ' " ' 

1ft t SJovasendet. 40 
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som flygspanare vid flottan. Dessa önskemål tillm ötl'i'P:>i r nu 
ringen. Däremot komma de flygstyrkor, inklusive flyghata r l'ege. , son1 .. 
baserade på hamnar och kuster och som äro avsedda a t t s arn 

. . . . amye k 
med flottan att förbh uneler flygmunstenets kontroll , ti<t\'[il 0 r a 

Per ar 
som administrativ t. 1

Vt 

Detaljerna i nyorganisationerna ha ännu inte uppg·jorts och 
mierministern sade, att regeringen överlämnar å t a m i ralitetet Pre. 

flygministeriet att komma överens om samarbete i såtlana frågor och 
flygarutbilclning, materialanskaffning och upplåtanll et av fh·gpl stom 

" a ser 
till lanels åt flottans flygplan. 

(Svenska Dagbladets Londonredaktion elen 31 juli 1937.) 

Premiärministern meddelade i går underhuset , att regeringen 
beslutat fö ljande angående marinflyget: 

Allt fartygsbaserat flyg ställes under amiralitetet, fullständiga 
bestämmanderätt. 

Landbaserat flyg, även flygbåtar, kvarstår under f lygministe
riets bestämmanderätt. 

I samband härmed uttalade Mr. Chamberlain förhoppningen, att 
detta beslut skulle på alla håll mottagas som >> a final anr1 satisfactory 
settlement of a prolongecl controversy, which it is in the public 

in terest to close». 
Som svar på vissa frågor, meddelade Mr. Ohamhrrlain, att ut· 

bildningsfrågan finge lösas i samarbete mellan amiralitetet och flyg. 
ministeriet. Principiellt skulle Fleet Air Arm erluUln för sin per· 
sonal s utbildning erforderliga anläggningar i land. I vissa fall kunde 
marinflyget :Eå till en del disponera flygvapnet till hörande anlägg· 

ningar, i andra skulle det få helt egna. 
(Daily Telegraph elen 31 juli 1937.) 

Premiärministerns förkla ring i unelerhuset om rpg-e ringens ;.e· 

slut angående det marina flygvapnets ställning är m:t hiim~a denesl~; 
flottan mest välkomna unelerrättelsen seelan Storbn t annlen b 

upprustningen. . )itetet 
Beslutet, som fördelar bestämmanderätten mellan anurl~ land· 

och flygministeriet efter så enkla grunder som fartsg~- oc . v en 
baserat flyg, innebär säkerligen elen bästa möjliga löslllngenna full· 

. l' t t t .. . k e får de långvarig tvistefråga, ehuru anura 1 e e aven nu l C o ·rka. 
6täncliga kontroll, som cle mest entusiastiska förespråknrn ~ P;i7.) 

(N a val Ohronicle elen 13 a ugu,;tl 1 
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SoYjetryssla ud s slagskel)liSanskaf fning. 

Newyork Times meclLlelar, att en sovjetrysk kommission f. n. 
.. baneilar med amer1kanskr, firm or om byggandet av t re slagskepp. 
:~rl · gt tidniD gen diskuterar man fö r till fä Ilet endast bvgrranclet a v 
En 1 o - • b 

slagskepp pa 3.:>.000 ton med 9 st. .JO cm. kanoner, men sovjet-
ett 1 11 .. l k" l , eringen s_-cu e on s ,;a ·o p a samman ag t 3 slagskepp och 30 st . .JO 
"g kanon er i stället för de 2 slagskepp, ll1fl ll i våras beo·ärcle reg·e· 
~ . ~ 

'.·~ens tillstånd att få köpa. Denna begäran blev clå som bekant 
(IDo 

;vslagen. . 
Affären skulle lllgås genom förmecUing av ett am erikanskt bo

Jag, som skulle bildas speciellt för ändamålet. Beställningen torde, 
enligt tidningen, sluta på 100 eller 20C mi lj. dollar. De officiella 
;merikanskg invändningarna mot transaktionen lära ha övervunnits 
och kontraktet skulle kunna avslutas så snart förhandlingarna äro 

kla ra. 
(Dagspressen (T. T.) den 9 augusti 1937.) 

Det finnes ingen anleLlning a t t be tvi v l a, a t t sovjetregeringen 
underh andl ar om inköp av slagskepp från Fö renta staterna. En SOV

>etdelegation , bestående av finans- och marinexperter, torde fö r ända
målet i fråga befinna sig i Amerika. 

. R~:ska marinstaben synes kommit till det resultatet att slag. 
·kepp _a_r? absolut nödväneliga som förstärkning till östersjöflottan 
och moJhgen ocks<"t till ejöstyrkorna i :Fjärran östern. I Östersjön 

::\r~~~l ancl snart _tv_å slag~-crrosare på :26,000 ton ~ch. 3 pansarskepp 
.. : ton, mot v1lka SovJet kan stalla endast 2 aldre slagskepp av 

forkngstyp. 

(Daily Telegraph den 10 augusti 1937.) 

·lags~to r ovisshe: råeler om fakta i Rysslands planer att skaffa sig 

~on t'~PP från Fore~ta Staterna. Ryska regeringen frågade för nå
löp 

1 
seelan \Vashmgton hur man där sk ulle ställ a sig till ett in

härf~v slagskepp och om några svårigheter skulle uppstå att erhålla 
O!g or ~rforcl erliga licenser. Regeringen sva rade att för dess el el 

ra lnncle , . l Il .. . av 8. . I e] s n1 e mota , men att flottan ej kunde låna ut några 
Ina Ingenjörer att kontrollera bygO'ena 
Stora l t· l o • l t f.. ]'b . iker]· pra' I S ~a svang Je er ore 1gga. För el et första komma 

t~r de:gen skeppen ej att utlämnas om ett krig skulle utbryta, och 
t'su " andra utnyttjar f . n. flottan alla tillgängliga skeppsbyggnacls-

rser, varjämte ståltillgången är knapp. För det tredje måste 
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tt döma av de priser, som Inn riu,
11

. . 
p riserna bliva oerhörda a · ~nd 1 ~. 
heterna sjiilYa räkna med. 

(.~Iaval Ullronide elen 20 au gu-<ti 1937.) 

Ytterligare underrättelser töreligga rö rand~ .. L\e si n~·skepp skou. 

k t . <O\'ia+reo·erino·en avser att placera l l: oren l•' ~ 1 a te rna. 
tra , ,om- ,,v, "' "' . · r .. .. 

1 stället för t l· å skepp, som omtalats 1 tH 1ga~c Lippo rter. synas 

tre va.ra projekterade på en enhetlig bas1s ~". 3.J ,~ 0~1. :on o~h g st. 

l Ut .. o . 1 J·anoner som uppstall ab J falt .1 g, n . aYser 
1118 40,6 cm. .;:, 01 e1 c e "' ' . . o • • , n 

b t , .. J·l tt antal extra 40,6 cm. k. som resenpJest l. 
att es <L . a e . . . .· 

1
_ . 

l-t · llan'lhaves för sovJetregenngens 1<1 'mug ay e,
1 Transa, wnen c , • . · 

· 1 f" , the CarD Export and Import Co Th tnll s haya 
amenkans c 11 ma, - .. . 

1 
, \ ' 

l · 1_.. · :Förenta staterna ombesorJtS av t l< . mtorg Tra. 
alla rys m m ,op 1 . , 1- , :· . . 

. t' de föreotåen de flottl,ontr a d en .!lo a1 sådan dlno· Corpora wn, men " .. 
stol:J.ek, a t t m an ansett n ö ch än di gt a t t uppratta en s1irski ],j organisa. 

tion tör deras handhav::cnde. . .. .,. 
f t . summa aY icke nnmlre <111 i: -:n.II(Jil,OOO. 

De tros om a ta en 
1 

· 
1
. 'f . 

l l . s'io·as innefatta de mest 11101 t'l'll<l 1c t'er 1 n\. Slags <eppsp ane1na 'b 

1 11
. 

l . l· · och maskineri. Om u!ll lPr u:mt Ingarna 
g a om skydd, Jest~ c ,nlng e 1 1·o·o··

1
s under ö1·ero 

lecla till resultat, komma cl e t re slagskeppen_ ~tt J, ,.,,..,· 
10 

å ]· 

Ya;.;:ning av amerikanska pensionerade sjöofficerare. "u'n or,s~ ,om

ma att vara ansvariga Jör provturerna. f" 
' · t t o ]-]a sina e o· n a rPsurser or 

Rvssland avser tycl h gen a t u 'ec ' · "' . 
1 

.-
" · l · t" t sl·ala Ett anta ameu-

framställnino· av sjökrigsmaten e l s ors a ~ . . l. l 't att 
0 

• j ' r '] experter haYtl l!UJL!Cl S 
J·anska IJensionerade offJCerre o c l cn l a - . l·' t och 
" · · R. 1 l aY ptmsatp" -
biträda vid byggandet och dnHen l ~ss anc 

l·anonverkstäder avsedda att möta alla behoY. 
1 1

. . al' elen 
" l l g· .. · uh·ec·.;:Jn gen' Utöver cle projekterad e s ags (eppen or · 

rvska sjömakten stadiga f ramsteg. .· t clskriften 

• I fråga om undervattensbåtar har den tl·ska m a tlll t tone 13{) 
· · R ] d redan äo·cr ntnnns . 

Die Kriegsmarine uppglvJt, att yss an .. el t'\" 1teusflo1tan I 

ubåtar, varför det gott och Yäl har elen storsta unL e , 

världen. . , o· t 1 J('"t nkancle ar 
Det har emellertid ännu icke framkomm.tt na,o . . 

denn a siffra, som nästan säker t är en Ö\oerclnft:.. ·n n· t a Y Red.) 
(Hec:tor Bywater i Dail~- Telegraph :28. 8. 31, h a'" 

SYeriges försntrsfråga i utländsk fac]{press. jraleil 
. . . . . y jceant ·d 

I Roval United Service Institutlon s hdsknft hat ch cJtir~"1 

C. V Usl;orne i en artikel behandlat östersjöproblenl• t o 

· l ' llt't ' io· Yicl elen svenska försvarsfn'\g'H n. särskilt uppe la ~ b 
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lJ. framhåller bl. a._, att Sverige må;,: te be lraktas praktiskt taget 

ö och att anfall över landgränserna äro osannolika. De norra 

i0°
1 e~ ln~sområclena fordra lantstridskrafter till sitt sk~'dd. U . .för

W~~.: att Alanels hav skyddas av ~efä~tningar; ,, i ·f: it is not: it 

:no ainlY shoulcl be». ::\len endast befa.stmngar skulle vara ot1llraeko 

,:rt därjämte måste finnas »and no cloubt there are» såväl minor 

llg~, ubåtar klara att anv~inclas . Aven en mindre flotta kan där all

;oil]·gt hota en fiendes förbindelser. 
rar I 

På Gotland har Sverige en väl belästad hamn och :2 it 3 ba-tal

. er trupper. Om Tyskland eller Ryssland överväga krig mot Sverige, 

;~:Ile det vara mycket frestande att taga Gotland, och när cle en 

;ång tagit ön och erövrat herraväldet till sjöss, vore el et omöjligt för 

Srerige att återerövra densamma. Därför finnas de tre bataljonerna, 

,0m, jämte flottan, försvara ön. 

För att försvara elen långa kusten och ~jöhnndeln har Sverige 

brg"t en tämligen modern flotta . De tre pansarskeppen voro för sin 

1id ~ocla fartyg och utan tvivel avsedda att tvinga en fiende att in

·ilta slagskepp vid en lanclstigningsoperation. ViLl insats av slag

·kepp kunde de p. gr. a. sin fart undkomma »leaviug the field to the 

-ubmarines and the destro.1·ers ». X u mera äro de avgjort underlägsna 

le tyska »Deutschland»-skeppen. 

Amiral Usborne tror sig kunna aniaga, att de svenska jagarna 

pa det hela taget äro tämligen moderna och i ståncl att uthärda 

;rigsmässiga påfrestningar. En flottilj av 1:2- :20 jagare skulle vara 

1n faktor att allvarligt riikna med för en m akt, som känner sig 
:restatl att anfalla Sverige. 

Ingen kan bestämt siiga, vilket värde ubåtarna ha numera, men 

''ersonligen tror U. att deras relativa Yärcle som sjökrigsmedel ~ir 
lllgefär de tsamltla som uneler värlclskriget: ibland lyckas cle och 

:bland misslyckas cle. ::\len äro de icke fullt modernt utrustade, kom. 

,ia de alltid att missl~'ckas. Sverige måste cliirför hålla sina ubåts
.ottiljer up-to-da te. 

·t Flygstridskrafter äro oundgängliga f:ör Sveriges för svar och till 

0°r nytta vid sjökrigsoperationer. De böra omfatta spanings- såväl 
ill hombmaskiner. 

:11t S~årigheterna att upprätthålla neutraliteten äro numera betyd

lår stol're än 1914. Sverige förstår faran, säger amiral U., och för-

~:ks~, att flotta~1 ä~- i allvarligt ~:hov av mocle.rnisering. 

lie traffancle avvagmngen mellan SJO- och lantstndskrafter fram. 

Itsi ~ u. bl. a., att »it is far better that the enemy sl1oulcl be kept 

iill :e the door than that means should be provieled for destroying 

~s~n the parlour». Anhängarna av en stor arme ön ska avskaffa 

epPen eller kustförsvarsskeppen därför att cle kunna förstöras 
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av flygstridskrafter. 
spruckit, åtminstone 

Numera har, framhåller amiral en, •lenn 
vad beträffar moderna fartyg. a teori 

Sverio·es säkerhet beror enligt den brittiske amiralP us 1 "' 11eni 
på att det modemiserar flo~tan och ordnar. dess sa:1larlll'tp mel( fl~~ 
stridskrafterna. VarJe natwn, 30111 overvager antmgen Pit an ,JQ. 

l . l · l · f .. t l 1 grepp 
eller kränkning av neut ra 1teten: .. ~mc ras 1 ors a la lit a y landets 

motståndskraft och darnast aY moJhgheten, att en sto np makt ko 

mer tiJ l hjälp. Sannolili:heten härför Yäxer med styrkan a y förs ,-· Il\. 
(lt3. 

krai'terna. 
I frågan om flottans modernise ring anser förf., an '' the re c 

· 1· · tl 1 an 
be littl e doubt that the weakest pomt 1es m le l ll'ee existin• 

battleships,, De fordra enligt hans mening ersättning· med en hel 
ny division, bestyckad med åtminstone 2:5 cm. kanonPr och med 30 

knops fart. Storl eken bör kunna begränsas till 9-1 0.11011 ton. 

(J ou ma l Ro,yal United Service Institution, augu-ti 1937.) 

Tidningen Social-Demokraten (3 sept. 1937) har Li-t uppmärk

e.amheten på en artikel om ::lveriges försvarsfråga i Rl'i .. hskriegsmi

nisteriums tidskrift "Militänvissenschaftli che Rundsch all Artikeln. 

som är författad av Dr. nianfred Se ll, återfinnes i n iiu;ntla tiLlskrift: 

andra nummer för mnevarande år och granskar de t sn'n,ka fö rsvars. 

problemet ur olika synpunkter samt skjuter sjö- och fh-giörs1·aret i 

fö rgrunden. Förf. återgiver i detta sammanhang Ybsn a1· de argu

Jnent, som i svensk för.svar sdiskussion anförts till elen ;dt re försYars

linjens förm ån. slutsatserna stå dock för förf: s egC' ll riikning och 

lyda som följer: . 
"Gli.ick und Ungllick i':lchwedens, die \Veite und 'Siche rheit'_ set· 

nes Raumes und seine geringe Volkszahl, liessen es Lli e ' norchsch~ 
Keutralitåt' finclen. Sie ist ein Werk aus eigene r Kraft und hat stel 

als soldtes bewährt, weil es wehrpolitisch gesund unit>rm auert -"'~:~ 
Die Zeitläufte sind ihr weite rhin gi.instig. Unn~rkeunhar beftnld 

. . . \"\l f . . f l \r , . ' !lO!'cl!SC!eO 
siCh dte norchsche To ~er anuhe au cem ,,•ege zu em•'J 

Schicksalsgemeinschaft'. Fiir Schweclen entfallen mit <lt•Jll Sieges;u~: 
dieser Icl ee schwere Belastungsproben. Es kann seine [\:raft au just 

.. \ f b f ' ' j ' TIT · » • JlJIJl e 
grosste AU ga e zusammen ·assen, so w1e s1e c 1e " ar:tgcr 

vorzeichneten. Es kann sich entschlossen ostwärts au;;ricl:tel~ - Tage: 

Geht es dabei organisch zu \Vege so "·ircl es sich etnes ungs-
' 1 ")ker 

einer sta rken Ostseegeltung erfreuen. Dann wircl cli e 18,-
0 bioter 

politische Ungunst durch die M:öglichkeit ausgegliehen 58111
' i1.8ret1 

elen starken Schranken der ::\!'a tur vielleicht zugunst •l Pr Intenspeioen 

wirtschaftlichen Entfaltung auf die Dnrchfiiluung eint r_ ange:. 111 (is' 

\Vehrpflicht fi.ir das Heer zu verzichten. Um so kampfkrnft lge 
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allerdings die Flotte und die Luftwaffe sein, beicle durchans 

tt'~tand e, es in jeder Hinsicht auch auf Entscheidungen in der 'offe

tlll ' ostsee ankommen zu lassen & . 
0 Der Bestand an kampfkräftigen Schiffen und U-Booten und die 

uftwaffe mi.issen c~em mutmasslichen östlichen Ernstfall angeglichen 

~in- Schweden '~_ud dazu beitragen mi.issen, dass die freie Ostsee 

JeD freien Ostseevolkern gehörb. 

När nu Tyskland och Ryssland upprusta med sådan oroväckande 

hastighet, äro många svenskar allvarligt oroliga för sitt lanels för

,1ar och dess möjligheter att motstå ett anfalL Ryssland är Svericres 

traditio~ell a _fiende, och Tyskland har förlorat sina mångåriga sy~11 _ 
patier tlllfolJ d a.v att_ dess nuvarande regim står i direkt motsättning 

till de clemokratlska 1~eal, t.ill vilka svenskarna i allmänhet hylla sig, 

_ - - - - det fmn~ 1cke_ ett mera "sea-minded" folk i Europa 

an de t svenska, och man mser 1 allmänhet, att vare sig fienden kom

mer från Tyskland eller Ryssland, så ligger huvudvikten av försvaret 
på flottan. 

_ Frågan gäller vilka fartygstyper, man skall bygga: om ett för

battra: kus~skep.p med grova kanoner kan konstrueras, som är i stånd 

att mota fientliga slagskepp eller åtminstone göra det farligt för 

lessa att nalkas kusten, eller om pengarna bättre användas på jagare 
ubåtar och minl ägga . I-I" b · . ' · re. arom ryta s1g f. n. memngarna i Sverige. 

(N a val Chronicle elen 4 september 1937.) 

Luftvärnsfartyg. 

Brittiska fl tt l b rart 0 an rar som ekan t skaffat sig särskilda luftvärn --
Yg g·enon b t l . s 

Co-ve , 1 0111 es yc ;:mng av äldre kryssare. De båda första. 

:igaren:~~' och "Curlew, (jmf UFM 8/37), komma att följas av ytter~ 
' uteslutande bestyckade med luftvärnskanoner 

Dessa kr . t · 
ralitetet h . ys~are _avses. a t samope~·era med örlogsflottan, men ami.. 

'dda at ar också konst1 uerat en nnnclre typ av luftvärnsfartyg, av

~'n sjö t skydda handelskonvojer. Det första är , Bittern", som nyli

R st. 
10 

satts. Fartyget mäter 1,190' ton, gör 18 knops fart och för 

"f, av l cm. !uftvärnskanoner. "Egreb, "l-Ie ron" och andra av denna 

·ggnaduftvarnskonvoj fartyg (, antiaircraft escort ,-essels, ) äro unde r 
eller planerade. 
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Marinmyndigheterna i Förenta Staterna planera ett stort l 
värnsfartyg. Alla amerikanska slagskepp föra 8 st. 1::',7 cm. 

1
11ft. 

värnskanoner men det tal as om, att luftvärnsfartyget skulle 81•
11

11ålft. 
' l ·l l b.l. · t ' la 40 it 50 sådana kanoner, varigenom det s m e 1 1 s and a t t avgiva 

en eld, genom vilken intet flyg kan passera. 

Det löpande tyska byggnadsprogrammet uppges innefatta ett 
antal kanonbåtar eller mindre kryssare bestyckade metl kanoner , an. 
vändbara såväl mot mål i luften som på vattnet. 

Aven Italien torde planera luftvärnsfartyg. Denna makts sia . 
skepp och kryssare äro dock späckade med luftvärnsartilleri, och :e 
nya 35;000' tons slagskeppen torde var a de kraftigast ht1'1vä rnsbestyc. 
kacle fartyg, som finnas. 

(Daily Telegraph den 24 au gusti 1937.) 

överbefälhavarfrågan. 

General vVeigand, elen förre armeöverbefälhavaren, har föresta
rrit att i fredstid inrätta en gemensam ö\·erbefälhavare uneler en enda 
försvarsminister. De nuvarande praktiskt sidoordnade krigs-, sjö. och 
flygministrarna finner generalen oti llfredsställande. .. 

>> Le Temps», som flera gånger tidigare ägnat fr ågan uppmark· 
samhet, anser förslaget mindre lyckat och föreslår i st~i11 e1, att de tre 
försvarsministrarna kvarstå, men att en ny minister för Ramverkan 

· ' , · , · 1 f vi l J ·en i reah-tillkommer som spec1ell raccg1vare at regermgsc 1e en, '· · 
teten alltid är chef för riksförsvaret i såväl fred som krig .. F. n. 

• • e kt" -"lket gJve\VJS fyller krigsministern sambandsmm1sterns run 10ner, v l , 

kan leda till ensidiga beslut. 
. , 1. l J nclad stab, Ministern för samverkan skulle bLStas av en 1ten J a t de 

' . l o t t l d i g· en star a rekryterad fran ehten av c em, som genom g a c en n. . .. {Il 
.. b l- ll vara hal l Gemensamma högskolan. Chefen for denna sta s ,u c Denna 

särskilt lämpad officer ur arm.en, fl ottan eller flygvap_:1 ~t~le fö rsta 
stabschef skulle inför regeringschefen hava ~nsvaret 1 0 ~ ·å a o!ll 
dispo~itionerna i händelse av ett plötsligt kngsutbrott 1 il gf"]ba· 

. . . . t"ll ··tt l v överbe a såväl de strateg1ska chspos1t10nerna som 1 sa anc e a . 
0 0ch 

· · · · lt "t l ll ge ·in o-en 1 ]ug vare. Sedan dessa chsposJt10ner v1c ag1 s, s (U e re 1 b erfordras. 
ro kunna fatta de allmänna strategiska beslut, som kunna 

(Le Temps den J augusti 1937.) 

- 633-

8ygg nadsprogram och bu dgeter, uppgifter angående 
personal och materiel m. m. 

Storbritann ien. 

Amiralitetet har beslutat att fasthålla viLl 3-5,6 cu1. kanonerna 
de fem nya slagskeppen trots ivriga ansträngningar från ett antal 

på !lemmar av parlamentet att få Iram en ändring av kalibern till 
]il€( 

J0,6 cm. 
Man synes i vida kretsar tro, att detta utbyte skulle ku nna ske 

tun större svårigheter. I själva verket skulle det medföra en full
~tändig omkonstruktion, försening med minst ett år och väsentligt 
ökade kostn ader. 

Sir Samuel Hoare uttalade i detta sammanhang bl. a., att om 
man med samma egenskaper i övrigt skulle höja artillerikalibern till 
J0,6 cm., måste allting ändras för att passa den grövre l;;:alibern, och 
deplacement et skulle växa till åtminstone JO,OOO ton i stället fö r 
35,000. Andringarna skulle medföra en försening, som kunde bli 
katastrofal med hänsyn till oron i värhlen, och öka kostnaderna där
hän att skatterna bleve outhärdliga ·[ör skattebetalarna. Sir Samuel 
framhöll vid are, att konstruktörerna fått fram en fart av över 30 
knop, en bestyckning av kraftiga 35 cm. kanoner och ett skydd, som 
ger artilleriet en osänkbar plattform, allt på ett deplacement av 
endast 35,000 ton. ökades kalibern till 40 cm. skulle fart?gen bli 
>illproportioned monstrosities» med underlägsen :[ art, något i samma 
stil som »N elson>>-slagskeppen. 

Amiralitetet och flertalet ansvariga sjöofficerare anse, att den 
moderna 35 cm. kanonen på grund av utvecklingen är överlägsen den 
befintliga 40 cm. kanonen. Den presterar för alla ändamål tillräcklig 
vikt och kraft, och dess eldhastighet är betydligt större än 40 cm. 
kanonens. 

P. n. h a r Förenta Staterna 2-1 st ·10 cm kanoner. Storbritannien 
:~ o_ch J ap an 16. Då amiralitetet .avser ~tt ha 10 nya slagskepp 
karchga år 1942, är det möjligt, att cle senare fem erhålla 8 st. 40 cm. 
anoner. En kompromiss med 9 st. 38 cm. kanoner är tänkbar. 

(N av. Chronicle den 6 augusti 1937.) 

Uä Enligt uppgift i fransk press kommer Storbritannien att umler 
lS s:a år påbörja byggandet av 4 slagskepp, 7 kryssare, 6 ubåtar och 
Xät~aJare. Därjämte ~e~tällas 200 flygplan_ ~ör flottans flygvapen. 

essa byggnader 1gangsatts, kommer fol]ancle antal fartyg att 
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vara under byggnad, nämligen 9 slagskepp, 5 hangadart:-·g, 27 k 

sare, 58 jagare, 2-! ubåtar, 10 motortorpedbåtar och 1:! kanonbårYs. 

Trolio·en komma flera motortorpedbåtar att byggas, Pn ~\r JU tar. 
b an ~ 

mån"'a håll anser de~sa vara bland de verksamnuste av •le nva ,. p, 
b ' . .: • • • • • • • a Pne1 
Kostnaderna for de ovan angrvna byggnaderna kan be räkna, /· 

omkring 5 miljareler riksmark (c:a 7,9 miljarder kronor). ' l\J 
(K. Neueste Nachrichten, augu"'i 1\·l37.) 

Data för de brittiska motortorpedbåtarna uppgivas Ya ra följande. 

längd 18,3 m., dcpl. 15 ton, fart över 40 knop, 2 st . .Je.) c·m . torpec]p; 

8amt maskingevär och sjunkbomber. Pris pr båt 23.fl!lll pund (öYer 

440,000 kr.). 
Förutom denna standarclbåt finnas ett antal större fö rsöksbåtar. 

av vilka en bestyckad med 53 cm. torpeder och med min:;t 30 knops 

fart. 
(Le Yacht den 3 juli 1937.) 

Om de på gående ombyggnaderna i brittiska n oHnn kan bl. a. 

nämnas följ ande. 
Slagskeppen av »Queen Elizabetl1»-klass erhåll a ett deplacement 

av 35,000 ton efte r ombyggnaden mot 29,000 ton före. DP åtta 38 cm. 

kanonerna äro utbytta mot nya och fjärrluftvärn et d..:e ntligt fö r· 

stärkt, vilket även är fallet med alla skydelsanordningar Jllot bomber 

och gas. Antalet flygplan har ökats. Utseendet är myekt>t fö ränd.rat. 

bl. a. genom att aktra skorstenen avlägsnats och trebensmasten forut 

utbytts mot ett brygg- och elclledningstorn. - ~ 

Krvssarna »H awkins>> »Effingham >> och »Frobisher erhålla lO.

cm. kan~ner i stället för Hl cm. Tack vare elen lättare lwst.,·ckninge~ 
beräknas farten kunna höjas till 30 a 31 knop. De t d. skorstena rn.l 

utbytas mot en. Utrymmen beredas troligen för 4 flygplan. 
C l., f h »Ceres'• 

Kryssarna ,Caledon», »Calypso,» , >> Caradoc>>, » are l 1 >.· o c förut-

<>om ombyo-gas tillluftvärnsfartyg, utbvta för detta ällflan1ål de .. 11 • 
, " b _ • • '> . lnftvar 
varande 5 st. 1D,2 cm. kanonerna mot 10 a 12 st. 10.- f lll. 

kanoner. 
(Marine Runcl schau, augusti 1937·) 

i 
0 JueJJ. 

Ett >> hemligt öga», som kan upptacka flygpla n O\':Jl1 
111

fiuuare· 

dimma eller om natten har konstruerats a,· en engehk upP 
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a bj älp av detsaJ:lma kunna även kollisioner till sjöss beroende på 

~eddfl hinder undvikas. 

,,e Oppfinningen utnyttjar ljusvåglängder, som äro längre än de 

. röda strålarnas men kortare än radiovågornas. 

,ura Med hjälp av uppfinningen kan närmandet till ett hinder var-

på flera mils avstånd och även riktningen ano·ivas 
,kOS b • 

· (Dai ly Telegraph den 19 augusti Hl37.) 

Förenta staterna. 

Officiellt har meddelats, att marinmyndigheterna komma att hos 

kongressen äska medel för y tterligare 2 slagskepp på 35,000 ton och 

~kryssare på 7,050 t on som ersättning för motsvarande fartyg, vilka 

örerskrida åldersgränsen. Ans l agen skulle hänföras till budgetå ret 

1938/39. 
Samtid! gt mec~d~lacles, att ritningarna till de beviljade två slag. 

'keppen nyhgen bltv1t godkända. De komma emellertid icke att på

börjas förrän nästa år. Byggnadsticlen beräknas till 4 år. 

(Dai.ly Telegraph elen 5 augusti 1937.) 

.. ~tom de två slagskepp på 35,000 ton med 40,6 cm. kanoner som 
annu 1c] "b".· 1 ,.. ' 
•am (C ~a OlJats, Panerar l'orenta Staterna ytterligare två av 

_
1 

ma typ l 193\J års program. Det skulle dock icke fö rvåna om för-
' aget mött - .t. . k 
h" e O]J!JOSJ 10n 1 -ongressen, ty de beräknade priserna äro 
apnadsväcl 1 .. f.. l · . 'an c e aven · or c en mest entusiastiske , Bi g N a vy-man>>. 

för »!amthga fyra slagskepp i:i ro ersättnings byggnader, de två första 

•ätt rkansas» (1911) och >> Texas>> (1912). De båda senare skulle er

ket a .»New Y o r lo> och »N e vada >> (1916). Dessa skepp likna icke myc

ier Sitt ursp rungliga utseende, och väldiga summor ha använts för 
as omb l l . . .. . 

allr yggnac oc 1 moclermsermg. Tyvarr ha dessa pengar ICke 

11·s Igenom medfört önskade resultat Det är allmänt erkänt att man 
serlj .. · · ' 

1äry gen vann okad kraft på papperet, men att fartygen blevo för-

iöd ad~ genom ändringarna, och att de nu ej äro på långt när lika 

Ughga och lika lätta att manövrera som de voro från början. 

(N. Chronicle den 20 augusti 1937.) 
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Japan. 

J apan::> ilotta den 1 febr uari 1937: 

Över
åriga l l Und er~~~ 

Moderna byggnad t lltum ~ l 
ounage 

-

l 
9 

--272,070 

4 2 88,470 
Slagskepp . . . .......... . .... · · · · ·· ·l 
Hangarfartyg .. . .. . . ....... .. ....... . 

Tunga krys sare ................. . 

Lätta kryssare ................. ... . 

Jagare ................... . ............ . 

Torpedbåtar ....................... . 

Ubåtar, kryssare .. ...... . . ....... . 

större 

6 

20 

12 107,800 

16 s 141,155 

68 9 127,363 

8 4 6,868 

6 15 15,575 

21 38,514 

minläggande . . . . . . . . . . . . 4 4,568 

9 13 19,841 
k u s t- .. .... .. . .... .......... ·[ __ ...::...__+---:.__--;-----;---::-:--:~ 

8:3:!,224 

Därj~imte bevil jade men ej påbörjade: 1 hangarfarl1 g. 3 jagarr 

på 1,500 ton och 8 jagare på 595 ton. Ett program om l"att a~cle slag. 

l l f. ·t ra·tta fartvO" och ubåtar ar uneler utarbetande. 
s c ep p, 1angar ar y g, · "' _ . k t 

Enligt engelsk källa skulle detta program omf_atta. n ar och os a 

6.- ·1 · el (o··ver· 1 ~00 mil i kr) utöver de orclmane amlagen. 
o nu J. pun ,~ -· · . . · 937) 

(Proceeclmgs, augu:;ti j· · 

Fr an kr i k e. 

l t tt t ' ]\ ·o·o·sproo-ra!11, 
Det U[J)Jo·ives att marinministern fram ag e J 1"'"' b net 

" " ' , l . Pragrami 
avsett att UIJIJVäo·a andra makters senare nybJ ggnac er. 

1 
]·epP 

' " .. t r i\ ],]ra( e s' 
omfatiar 3 slagskepp på 35,000 ton för att ersat. a or· ' 

·11 b "k fä chg·a Dr 1913. och 10 kryssa re på 8,000 ton, v1 ca era n as r ' · · 

Marinbudgetens ordinarie byggnadsprogram omfattar: 

l kryssare på 8,000 ton, 
2 jagare på 1,850 ton, 
Ett antal jagare på 1,000 ton, 

3 ubåtar på 1,500 ton, 
J mindre ubåtar, 

ubåtsjagare, 28 minsvepare och 
2 >>colonial sloops>>. 

(Journal Royal United 1g37l 
Service Institution, augu~ 1 · 
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Italien. 

Döpt av en varvsarbetares hustru har s iagskeppet Vittario 

, to sjösatts i Trieste. Fartyget följes om några \·eckor av syster. 

leue et Lit torio, som sjösättes i Genua. Italienarna äro oerhört stolta 

;~e;.Pdessa skepp. De mäta 35,000 ton men äro icke lika långa som 

or~ra fartyg av motsvarande storl ek, vilket icke hindrar att cle få en 

an t av över 30 knop med ett hästkrafttal av 150,000. De italienska 

ta~ elio-heterna hava va rit rnycket noga med att icke släpp a ut annat 
!li) JI b . 

.. ett fåtal uppg1fter, men man vet att fart.\·gen bestyckas med 9 st. 

~cm . kanoner i t~·ippeltorn~. antaglige n pla~e rad e ett fö rut och två 

kterut, de senare 1 ohka hoJdplan. 12 st. b cm. kanoner avses för 

:häl mål i luften som på vattnet. j :2 st. 8,8 cm . kanoner samt en 

~:LSsa mindre pjäser avses uteslutande för luftvärnet. Uppgifter 0111 

<ki'Cldet saknas, men det uppgives att fartygen få en mycket omsorgs. 

full indelning i vattentiita r um. 

(N a\·. Chronicle elen 30 juli 1 937.) 

Tyskland. 

De 16 stora j agarna på 1,625 ton, Yilkas beslutande på s in tid 

räckte så stort uppseende, hava byggts så snabbt som möjligt, och 

Pwl Jacoby» har redan trätt i tjänst under övliga ceremonier. 

De ha två skorst enar av ovanlig höjd och bredd. Den aktra 

·korstenen växer f ram ur en ö\·erbyggnacl av avsevä rd storlek med 

båtar i dävertar på ömse sido r. För och akter om överbYO"gnaden 

•

110 
de åtta 53 cm. torpedtuberna uppställda med en kvaclmp~J~ltub p<1 

arelera platsen . De fyra 13 cm. kanonerna äro uppställda i enkel

arettage två fö rut och två akterut bakom sköldar av Iör jagare 
''anlig storlek. 

(Nav. Chronicle den 30 juli 1937. ) 

SovJet-Ryssland. 

l En ny stor utrensning har ägt rum inom so1·jetflottan. Ett an. 

'ar]~nga lll arinofficerare, sammanlagt 38, lära ha anesterats i Kron. 

· Det rör sig Et ter om trotskistisk sa mm a nsY~i r j n i ng. 
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Santtidigt har i Vladivostok arresterats ett stort anta l un.,. 
' .. l .. ' k'lt l ca Illa 

rinofficerare och - nagot som vac (er sars 1 uppseerue - des· · 
·· ·· f .. " · tfl ~utont 

amiral Viktorov, som var overbefalhavare or ::iOYJe ottan i Fjärr 

östern. Till hans ställföreträdare har utnamnts en ay ~t alins f"an 
. IK' . ~ 

troenclemän, amua ueJOV. 

Ullderrättelsen om att överbefälhavaren för ryska tlott an a . 
. .. .. ' nu r al 

Orlov, också skulle arresterats tord e vara fo rhastacl. D(•t ar Pmelierr · 
. f" J t j ·k' loj 

ett faktum, att Stalin gör Orlov ansvang or c en ro~ ·1stiska sall\. 

mansvärjningen inom sovjetflottan. 
(Stockholms Tidningen den 10 augtbti 1937.) 

Antalet scvjetryska ubåtar uppgår enligt tillförlitliga uppgifter 

f. n. till 150 st., av vilka flertalet äro förlagda till Östersjön. De 

stora ubåtarna av P-klass på 2,200 ton äro förlagd a i Yladhostok 

Sovjet är därmed den i f råga om ubåtar starkaste sjö111akten. 
(K X . ~ achrichten den 22 augusti 1 937.) 

Polen. 

Pol ackerna synas vara belåtna med flottiljledaren Grom », de 

första av de två fartyg av denna typ, som byggts hos Samuel 'White 

& C:o, Cowes. .. . . 
Polen har en liten flotta och måste se till att fä biista moJllga 

· D J .. .. l bål f ·t,·oeu äro också 
valuta för sma pengar. e 1ar namne a c a ar . b 

bland de bästa av sitt slag i världen. Utseendet är imponPrande, och 
. l k f ' 'l å '"cket fart 

på deras 2,000 standar dton har man yc ats a 110p s~ n · 

och kraft, som rimligen kan begäras. 
(Nav. Chronicle den 3 septembl'r 1937.). 

(,Blyskawica>>, >>Grom». Data enl. Taschenbuch: 1.075 st. ton, 

39 knop, 7 st. 12 cm. kanoner, 6 st. 53 cm. torpedtuber. 
Pressdet :s tillägg.) 

Nederländerna. 
-· ·nräcklir 

Det anses att flottan i de europeiska farvattnen ar o\1 .. saJ]Jt
·1·1 c]a1e, 

Sjöförsvarsprogrammet omfattar 3 kryssare och 2 flo th 1 e ·nister0 

. '] l'b F•" '"y HSJ111 
liga dessa fartyg erhålla samma artlllen<a 1 er. 0 1

0> ' 
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ser att 1938 års budget bör innetatta anslag fö r ersättande av en 

sll de äldre kryssarna, men bes lut härom har ännu icke fat tats av 
•f . 
• nya regenngen. -

Jell Fyra ubåtar hava påbörjats och beräknas färdiga på 2 a 21 / 2 år. 

rvä av dessa bli på ~~0/1:200 ton och erhålla en ytfart av 19,5 knop. 

Ett nytt a r t1l lenovmngsfartyg kanuner att ersätta >> Gelderlancb. 

vata: 1,760 t on, 25,5 knop, J st. 12 cm. och 2 st. J cm. lu:ftv. kanonei'. 

Alla cle åtta uneler byggnad varande minsveparna äro nu sjö

,8tta; fyra av dem äro avsedela för kolonierna. 

" Atgärder äro vidtagna att år 1939 ha u tbi ldade besiittningar til i 

hands för de fartyg, som äro uneler byggnad. 

(Journ al lioya l United Ser vice I nstitution, augusti 1937.) 

Spanien. 

Slagskeppet Espanas sänkning meddelades till en bö rjan hava 

berott på flygbomber. Detta meddelande har sedermera visat sin· 

alldeles felaktigt, och det är nu fullt klart, att skeppet sjönk efte: 

att ha träffat en mina. 

(Journal Royal United Service Institution, augusti 1937.) 

Grekland . 

f De hos Yanow beställda jagarna (jmf. UF:M 3/37) påbörjades i 
ebruan A t'll . l l ; r 1 enet to re e w m ma att levereras från Tyskland. 

330 / Tyskl and komma likaledes att beställas 2 mindre ubåtar (250-

on), bestyckade med 2 torpedtuber och 1 luftv. kulsp ruta 

2 ubåtar på 730 ton lära vara planerade. . 

(Revue Maritime, augusti 1937.) 

l!e Grekland, som är elen enda verkligt sjögående nationen i östra 
delhav t l l 

hvgga _ e : 1ar agt ut en hel del pengar på flottan och tänker nu 

:n:vå } agare på egna varv under britt iskt överinseende. 

IVdJigt g:nn,gschefen, general Metaxas, lät nyligen skattebetalarna 

<tt ~as forsta, att ett stort upprustningsprogram är i antågande, och 

a matter of course, the Navy will be promimeni» i detsamma. 
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Hittills vet man emeLlertid icke, vad programmet kan 1_0 

2.tt innehålla. :Många grekiska auktoriteter anse, att ku~t s l- ' hlllla 

" · l'l l l f· l f t · ·· t 'ep p 1tte · 
svara .t;:anoner, 1 ;:nanc e c e 1ns ;:a ar ygen, Jam e Y>il best _ o 

»sloops>>, som. passa för operationer bland öarna, är Y all 1len 0• 1~ ~~ade 
flottan j ust nu bäst behöver. "' eqska 

(X av. Ohronicle den 3 septem her Hl3l. ) 

Rumänien. 

Trots m å nga Yänskapsförkl aringar h a de östr a ::;l a le rna under 

sena re å r gjort 2tora ansträngningar att stärka sina militiira makt

medel, och nu är tlet flottornas tur. 

T. o. m. Rumänien, som aldrig gjort anspråk på att vara någon 

sjömakt, arbetar i denna riktning, och kung Carol lotler en entusias. 

tisk propaganda. Förutom flodflottiljerna finnas red<Jn några 1110_ 

clema ubåtar och jagare, men nu tänker man bygga en befäst, första 

klassens örlogsstation och beställa ett antal fartyg. Morbritannien 

och .Frankrike torde ha de största utsikterna att erhälla kontrakten. 

(Nav. Ohronicle elen 3 september 1!137.) 

Turkiet. 

Turkiet avser att bli elen främsta sjömakten i s,·arta Haret. 

:Man har skaffa t sio· flera värdefulla fartvg· uneler de sista åren och 
< " 

< 

tänker nu bygga på egna var v. Början har gjorts merl två ubåtar. 

som just påbörjats å det gamla varvet vid Gyllene H ornet. Båtarna 

b\'g·o·as under t\'sk leclnino· och två S''Sterbåtar tord e kl tnma att byg-
. b L . b' . ,} c:: 

gas hos Krupps i Kiel. 
(.:f<1\' . Oh ronicle den 3 september 1.937.) 




