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Förbindelsetjänsten mellan flottan och armen. 

I. Inledning. 

Förgäves forskar man i den utomordentligt rika sam
lingen av officiella verk och av enskilda författade skildringar 
från världskriget för att finna en sammanhängande framställ
ning av det sätt varpå förbindelsetjänsten mellan sjöstyrkor 
Dch trupper åstadkommits . Ej heller har det varit författaren 
möjligt, att i den icke mindre vidlyftiga efterkrigslitteraturen 
finna några samlade lärdornar i denna fråga. Väl föreligga 
en mångfald uttalanden om värdet av dylika förbindelser, li
kaså enstaka utredningar angående de skilda försvarsgrenar
nas taktiska och framförallt strategiska utnyttjande vid sam
verkan, m en sättet för förbindelsernas åstadkommande förbi 
gås i allmänhet helt och hållet. 

Knappast är anledningen härtill att söka uti fordran på 
erforderlig sekretess. Snarare synes denna del av proble
met i allmänhet betraktas som en detalj , om än icke oviktig, 
så 'dock ej viird att bliva föremål för ett ingående studium. 

Ändamålet med detta arbe te är att dels påvisa vikten av 
planläggning och noggranna förberedelser beträffande för ·· 
bindelsetjänsten vid (Samverkan, dels ock skissera de rikt
linjer efter vilka en sådan förbindelsetjänst bör utvecklas . 

Begreppet förbind elsetjänst har tyvärr icke samma inne
hörd i den terminologi, som är vedertagen inom marinen och 

Tidshitt i Sjöväsendet. 14 
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inom armen. I dess vida bemärkelse kan begreppet förb in

delsetjänst sägas omfatta det som inrymmes i de franska ut. 

trycken »liaison » och »transmission >> - eller på svenska i 

dess längre form: personlig· kontakt och överbringande a,. 

meddelanden. Inom marinen kunna båda dessa uttydningnr 

godtagas, ehuru i främsta rummet avses »transmission ». In 

om armen däremot avses med förbindelser huvudsakligen sa 

dana i form av vägar etc. under det >> transmission >> benämnes 

signaltjänst. En gemensam benämning på begreppet >> liaison . 

den personliga kontakten, synes emellertid lätt kunna åstad

kommas genom att även inom marinen tillämpa det inom 

armen numera antagna begreppet . >' samband >> och »samban ds
officer >>. Nästa steg, som bör tagas , är införandet av en g<'

mensam benämning på begreppet >> transmission >>, överbring

ande av meddelande. 
Det synes vara naturligast att härför acceptera de inom 

marinen vedertagna uttrycken >> förbindelser >> och >> förbindel sl'

officet >> , enär, i motsats till vad förhållandet är med arm ens 

»signaltjänst» , under >> förbindelsetjänsb utan olägenhet k a n 

inrymmas samtliga dess olika delar, optisk signaltjänst, r a

diosignaltjänst, postförbindelser samt telegraf- och telefonför

bindelser. 
I varje fall har den efterföljande framställningen av na· 

turliga skäl baserats på denna uttydning av begreppet >> för· 

bindelsetjänsb . Dessutom kommer i den mån så anses er

forderligt att beröras även vad som faller inom ramen för 

det ovan nämnda begreppet >> samband ». 

II. Den taktiska förbindelsetjänsten. 

Tvi:.;elsutan kommer förbindelsetjänsten mellan flotta och 

arme att utsättas för de största påfrestningarna vid taktisk 

samverkan. Fordringarna på snabbhet vid förbindelsernas 

upprättande och utnyttjande stiga ju mer omfattande företa

get är, samtidigt som kravet på ovillkorlig säkerhet förbli r 

oförminskat. Ju rörligare operationerna i land äro, desto 
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större bliva sv:'\.righeterna. I den efterfölJ·ande framställnincren 
o b 

komma ohka slag av operationer att !i'ranskas var för sia 
<. J b ' 

varefter erfarenheter och lärdomar sammanfattas gemensamt. 

a. Opemtioner längs kuster, i de fall dä sjöstyrkor 
stödo lnzpper. 

Bortsett från sjöstyrkans uppgift att skydda egna trup

pers flank mot anfall fr ån sjön är dess förnämsta uppaift att 
o f" d t> 

beskjuta 1en ens trupper. Förbindelserna böra ordnas med 

hänsyn härtill. I praktiskt taget alla tänkbara fall äro såvä l 

sjöstyrkor som trupper under för handen varande operatio

ner i oavbruten rörelse. Trådförbindelserna kunna därför helt 

lämnas åsido i vad berör anknytningen mellan fartygen och 

land. Till förfogande återstå radioförbindelser och optiska 
förbindelser. 

I de fall under världskriget, då sådana operationer före ·· 
kommo, utnyttjades i huvudsak radioförbindelser. Det kan 

i detta sammanhang vara skäl att i någon mån belysa de me
toder , som härvidlag kommo till användning. 

Uneler de tyska samoperationerna kring Memel i mars 

1915 upprättböllos till att börja med förbindelserna över kust
radios tationer, som stoclo i kontakt med trupperna. Denna 

metod visade sig mindre lyckad. enär meddelandena blevo 

avsevärt fördröjda. Ett av armeledningen avsänt telenram 
"d t> 

VI operationernas inledande blev sålunda över ett dygn för-

se~at~ med den påföljd, att den tyska sjöstyrkans avsedela upp
tradande i ryggen på de ryska trupperna gick om intet. Ä ven 

d.e. synnerligen viktiga meddelandena om egna truppers po

Sihon, mål för artilleribeskjutning etc. blevo ofta så fördröjda, 

att beskjutning icke hann verkställas i tid. Anlednincren här

till synes dock i främsta rummet vara att tillskriva 
0

de rela

t~~t ~ånga och omedelbart bakom fronten svårupprättade tråd
forbm delserna. 

Vid de fortsata operationerna under den tyska armens 
framträngande i Kurland och intagandet av Libau fann sia 

~ ,., 
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ledningen förelenskull föranlåten att bättre tillgodose förb in 
delserna mellan de båda vapenslagen. 

Amiralstaben utarbetade gemensamuta föreskrifter för sa
väl optisk signalering som radiosignalering m ellan de sant
opererande styrkorna. Förutom marinens radiostation i Dan 
zig , som blev huvudsamlingsplats för mellan staberna utbytta 
meddelanden, försågos de närmast kusten opererande trupp
avdelningarna med marinen tillhörande, rörliga radiostatio
ner. Icke heller dessa anordningar visade sig motsvara de an
sprak, som ställeles på förbindelseväsendet. För att säker
ställa sig mot alla förväxlingar försågos våren 1915 trupper
nas staber med radiopersonal från flottan och de närmast 
kusten framträngande avdelningarna med signalpersonal, li -
kaledes från flottan. 

Uneler anfallet mot Libau vidtogs ytterligar e en försik-
tighetsåtgi:ircl , i det att tvenne jagare förlades tätt under land 
uteslutande för att såsom r epetitörer upprätthålla signulför
förbindelse med de trupper, som eventuellt trängde fram till 
strandkanten . Denna åtgärd visade sig vara synnerligen väl-

behövlig. 
I elen mån så var erforderligt, upprättade flottan fasta 

signalstationer iland. Sålunda anordnades dylika förbindel
selänkar bland annat i Libau och vVindau, här såväl som på 
andra platser försedda med både radiostationer och optisk 
signalmaterieL Att märka är likväl , att trupperna ombesörjde 
de trådförbindelser , som befordrade meddelandena över lan d 
från och till de av marinen upprättade stationerna. 

Beträffande ifråga varande samoperationer förtjäna i ÖY

rigt följande synpunkter ett visst b eaktande. De personli.~a 
sammanträffandena mellan befälhavare, stabschefer och for
bindelseofficer:::tre spelade en m ycket betydelsefull roll, och 
san1arbetet dem emellan synes hava varit det bästa tänkbara . 
Till radiostationen i Danzig beordrades en generalstabsofficer. 
Det visade sig vidare vara nödvändigt att delgiva sjöstyrknn 
a rmens operationsorder, och för undvikande av alla misst ~tg 
Yicl överbringande uv meddelanden utarbe tades ett speciellt 
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rutnät över det område, inom vilket operationerna pågingo. 
Detta var desto mer erforderligt, som fartygen icke voro för 
sedda med landkartor och sålunda voro ur stånd att orientera 
de m ål, lanelsvägar e tc. , som skulle beskjutas . I sjökorten 
voro icke ens inritade de landsvägar, som framgingo närmast 
kusten. 

Det visade sig emellertid , att de tyska trupperna ofta 
trängde fram fortare än beräknat var. Beskjutning av egna 
trupper förekom vid mer än ett tillfälle. För att åstadkom 
ma ett omedelbart verkande förbindelsemedel överenskorns 
fördenskull om vissa igenkänningssignaler, raketer och lys
kulor, som avgåvos, när armen framträngt så långt, att far
tygens eldgivning blev besvärande för de egna trupperna. 
Dessu tom radiosignalerade armedetachementen sina lägen. I 
stort sett synes detta system hava verkat tillfredsställande. 

Ett annat exempel på väl organiserad förbindelsetjänst 
mellan sjöstyrka och trupper finner man i engelsmännens 
operationer vid Dwina 1918 och 1919. Utgör det först an· 
förda fallet ett typiskt exempel på operationer längs en kust, 
så illustrerar det senare lika utpräglat, hur en sjöstyrka stö -
der trupper, som framtränga längs en flod. 

Utan att ingå på de motiv, som föranledde engelsmännen 
att med vapenmakt skyelda sina intressen i norra Ryssland, 
må erinras om, att franska och engelska truppstyrkor i före· 
ning med lätta sjöstridskrafter uneler de 'nämnda åren h är 
kämpade mot boJscheviker och tyskar med växlande fram
gång. Samarbetet mellan trupperna och fartygen var så in
timt som tänkas kan. 

Betydelsen av väl planlagda förbindels er mellan de b åda 
vapenslagen gav sig till känna redan vid operationernas in
ledande, då ett allvarligt missöde inträffade vid överbringan
det av vissa meddelanden mellan annekommandot i Beresnik 
och flottiljen i Dwina. Orsaken härtill var icke att finna i 
tekniska felaktigheter utan i oberäknade svagheter hos per
~onalen. En radiomatros från flottan bemannade apparaten 
1 elen ena ändan av förbindelselinjen och en armetelegrafist 
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appara ten i den andra, var och en van enelas t vid sma tra 

fikföreskrifter. 
Härfö r söktes give tvis omedelbart bot genom niarbetan 

dc av gemensamma tclcgraferingsmetoder. Sedan förhållan

dena uneler operationernas forts ä tlancle något stabiliserat sig. 

vidtogs dess utom den praktiska å tgärden, att ett antal av flot

tans signal- och radiomän sattes i land för att följa trupper

na. A fartygen embarkerade signalutbildad personal från ar

m en. Befälhavaren för den engelska flottiljen , captain B. 
Altham, f ramh öll i ett föredrag inför Royal United Service 

Institution 1927 , att »resultatet härav blev, att då förbindel 

sern a m ellan armen och flottan på (allvar prövades, visade 

de sig vara förstklassiga, så att under det största slaget kunde 

truppbefälhavaren från si lt kvarter i skogen r eorganisera an

fallet, som gått sönder , och med tillhjälp av endast en fältra

diostation i detalj angiva de mål och tider han önskade aH 

fartygen skulle utföra bombardering >>. 
Aven vid de här berörda operationerna visade det sig er 

forderligt att sända i land en förbindelsegrupp under befäl 

av officer från sjöstyrkan för att upprätthålla kontakten . 

Captain Altham framhöll i samband härmed önskvärdheten 

av, att sådana detachem ent förses m ed radiomateriel , då del 

ofta inträffade, att de kommo utom optisk signalförbindelsl' 

med den ena eller båda försvarsgrenarna. Den ~iktigaste 

uppgiften visade sig vara att h ålla sjöstyrkebefälhavaren un 

derkunnig om truppernas uppehållsplatser och 1rörelser fö r 

undvikande av vådabeskjutning. 
Till sis t må även captain Althams ord angående den pcr 

sonliag kontakten här citeras : 
»Dc viktigaste förbindelserna äro, då allt kommer om · 

kring, utväxlandet av tankar , åsikter och avsikter mellan be

fälhavarna. Om den förbindelsen är säk er , går allt bra. Vid 

dessa flodstrid er förelåg den näst bästa anordningen: armebe

fälhavaren bodde på ett fartyg , vilket var förtöjt längs mitt 

flaggskepp , varför vi personligen träffades minst en, men of

tast två gånger om dagen. Vi hade telefon till truppkvar te-
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ren på vardera flodstranden, varigenom armebefäl ha varen, 

även då han var ombord , befann sig i ständig förbindelse med 

trupperna. En av flottans motorbåtar låg alltid redo för hans 

räkning, och en häst stod alltid klar för mig i land. Det hår

(}as te provet kom , när stabsarbetet vid högkvarteret kom ur si

na gängor, som ibland händer under kritiska perioder, vilket 

resulterade i a tt jag som äldste sjöofficer fick order att h ålla 

f ronten, och truppkvarteren f ingo order att minera floden. Det 

betydde emeller tid ingenting. Fronten h ölls och floden blev 

minerad ». 
Under världskriget förekomma dock även samoperationer 

av liknande slag, som på grund av dåliga förbindelser gåvo 

mindre gott r esultat eller måste helt uppgivas. Att resultaten 

kunnat bliva annorlunda med bättre organiserad förbindel

setjänst är otvivelaktigt, även om denna tjänst ovidkommande 
orsaker, bidrogo till misslyckandet. 

Under operationerna kring Yser i oktober 1914 stöddes 

d en allierade armen av sjöstridskrafter. Dessas insats blev 

€mellertid icke av avgörande betydelse, icke minst på grund 

av svårigheter vid upprättandet av förbindelsetjänsten mel
lan de båda vapenslagen. 

Aven under denna operation lades emellertid stor vikt 

vid den personliga kontakten . Amiral 1Bacon, befälhavare 

·Över de lätta sjöstridskrafter, som ställdes till förfogande, be

:sökie de franska generalerna i deras kvarter. Vidare installe

rades en engelsk löjtnant från flaggskeppet i det belgiska 

h ögkvarteret, där han kvars tannade under den tid samopera

-tionerna pågingo. Denne officer hade även b efälet över den 

radiostation, som upprätthöll förbindelsen mellan de båda 

styrkorna. Andra signalmedel kunde i detta fall icke komma 

till användning, då det på grund av de höga dynerna var o

hlöjligt att erh ålla optisk kontakt mellan styrkorna. 

Ehuru förbindelserna ansågos vara efter förh ållandena 

någorlunda goda, förelågo likväl stora svårigheter att per ra

dio angiva alla de primäruppgifter, som erfordrades för far

tygens indirekta eldgivning. Det är under sådana förhållan-
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den icke förvånansvärt, att den intensiva radiotrafiken störde 
truppernas egna radioförbindelser , speciellt \flygradioförbin 
delserna, som vid denna tidpunkt voro mindre väl organise
rade. 

Förhållandena beträffande samoperationerna vid italiemk
österrikiska fronten vid Izonzo torde i stort sett hava vari t 
liknande de nyss skisserade. En högre österrikisk sjöofficer 
sändes av befälhavande amiralen till armeledningen, för att 
där stå till förfogande . Samoperationerna blevo emellertid 
synnerligen obetydliga, till stor del beroende på att förbindel
serna mellan sjöstyrka och trupper, som voro för varandra 
osynliga, visade sig svåra att upprätta. Först höslen 1917 
ingrepo jagare som artilleristöd åt de österrikiska trupperna_ 
Radioförbindelser komma härvid huvudsakligen till använ -. 
d ande. 

b) Lanclsligningsföretag. 

Förutsättes att flottan bemannar och för befälet å 'dc 
transpor tfartyg, som föra trupperna över havet - ett förhål
lande, som, särskilt med hänsyn till eventuella motåtgärder 
från fientliga sjöstridskrafter, får anses självfallet - fordras. 
ingen speciell förbindelsetjänst mellan flotta och arme under 
överskeppningsföretageL Detsamma gäller under den avgrän · 
sade del av landstigningen, då trupperna i båtar föras i laml 
från fartygen. Befälet å bålar, pråmar etc. måste tvivelsutan 
föras av flottans personal. För dirigerande och manövreran 
de av dessa farkoster användes således flottans förbindelsem e
todeL Annorlunda blir emellertid förhå llandet, då trupper 
na länmat fartyg och båtar och börjat operera i land. 

Innan ståndpunkt kan tagas beträffande lämpligaste m e · 
toder för den härefter erforderliga förbindelse tjänsten mellan 
sjöstyrka och trupper, må anföras en sammanfattning av dc 
åtgärder, som vidtogas under några av världskrigets större 
landstigningsföretag. 

Vid det stora kombinerade företaget mot Durdanellerna 
ordnades samverkan mellan de båda befälhavarna så, att ge 
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peral Hamilton under kritiska perioder, intill dess landstig
ningens framgång säkrats, embarkerade på flaggskeppet 
~ Qneen Elisabeth » med en del av s in s tab. Förbindelsetjänsten 
mellan ifrågavarande staber blev alllså den enklast möjliga. 
Emellertid hade truppernas administrativa stab embarkerat å 
hjälpfartyget >> Arcadian », vilket ur förbindelsesynpunkt vålla
de en del besvärligheter, enär denna del av staben - säker
Iigen icke utan goda grunder -- helt förbjudits att nyttja far
tygets radiostation. Det råder emeller tid ingen tvekan om, 
att det för stabsarbetet var synnerligen olägligt att avskilja 
den administra tiva delen, när fö rbindelserna icke på annat 
sätt kunde bättre tillgodoses. 

I likhet med general Hamilton kvarstannade exempelvis 
general Stopforcl, befälhavare för 9. armekåren och ledare av 
operationerna vid Suvla, med sitt kvarter å >> Jonquib hos 
amiral Christian, enär han ansåg sig härifrån bäst kunna 
upprätthålla förbindelsen med överbefälhavaren och sina un
derlydande i land. 

Detsamma var förhållandet med andra unelerlydande be 
fälhavare, exempelvis >> Divisional I-I. Q >> å H. M. S. >> Euryalus ». 

När truppkvarteren sedermera i viss utsträckning flytta 
de i land, ombesörjdes signaltjänsten av en speciell Signal 
Service. Denna tjänstegren hade till uppgift att ombesörja 
förbindelsetjänsten även mellan trupperna och fartygen. En
ligt general Ilamiltons rapporter uppfylldes de med kvarterens 
allt tätare förflyttningar stegrade fordringarna på ett utom
ordentligt sätt, trots stora personalförluster. 

Vid truppernas debarkering ilandsattes i första omgången 
förutom divisionskvarter, cyklister och ingenjörstrupper även 
signalsektioner, överförda från basen vid Imbros å härför av
delade jagare. 

Vid New-Beachlandningen ilandfördes sålunda förutom 
truppernas egna signalsektioner även två större radiostatio
ner med 18 man och vid Suvla-lanclningen uppsattes å stran
den tre radiostationer, av vilka en tjänstgjorde som reserv 
för den väntade större basradiostationen, som av flottan se-
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dermera skulle uppsättas. Vidare utnyttjades en av de sist

nämnda stationerna vid truppernas ena flank, huvudsakligen 

för ledande av fartygens eldgivning. Varje radiostation vid 

landstigningsplatsen tilldelades fyra man från flottan för op

tisk signalering. 

Befälhavande amiralen utfärdade bestämmelser för all 

radiosignalering. 

Förbindelserna med högkvarteret på Imbros upprätthöt

los över undervattenskabel, som utlagts mellan Suvla och lm

ros, samt per radio, i den mån radiosingalering var tillåten. 

Inom parentes sagt vidtogos liknande åtgärder av japan.~rna 

under rysk-japanska kriget, då en kabel utlades mellan h ög

kvarteret i Tokio och krigsskådeplatsen i Mandschuriet sedan 

den andra japanska armen överförts. I övrigt upprättböllos 

förbindelserna mellan de olika landstigningsplatserna vid Gnl

lipoli och mellan dessa och fartygen huvudsakligen med op

tisk morsesignalering. I viss utsträckning synes härvid arm\·

signalister hava ombordsatts å fartygen, speciellt å transpor t

fartygen. Aven utlades kablar mellan de olika landstignings 

platserna och mellan dessa och trupperna. En cen traltelegraf

station uppriittades vid Kap Helles. 

I de fall, då fartygen med artillerield understödde trup

penlas framryckning, användes förutom radio även signaler 

med olika ljussken för att under mörker markera egna h Lip

pers läge. 

Resultatet av dessa i korthet skisserade anordningar fö r 

förbindelsetjänsten synes ha va varit mycket gott. De v oro 

planlagda med stor noggrannhet och präglades av mer eller 

mindre permanent karaktär, givetvis i överensstämmelse m ed 

det resultat man väntade sig av operationerna. 

I motsats till Dardanelleroperationen utgör Osetoperatio

nen exempel på tillfälligt upprättade förbindelser mellan sjö

styrka och trupper vid ett landstigningsföretag. Öselopera

tionen gick i överraskningens tecken , och man väntade sig 

inga till tiden utdragna operationer. 
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Vid denna väl planlagda och under god samverkan mel

lan sjö- och landstridskrafter utförda operation beordrades 

en amiralstabsofficer tjänstgöra i general v. Hutiers stab för 

att bevaka sjöstyrkebefälhavarens intressen. 

Med de första trupperna, som ilandfördes, följde även 

grupper från flottan med uppgift att anordna signalstationer 

j land. På vardera huvudlandstigningsplatsen ordnades en 

sådan centralsignalstation, omfattande såväl radiomateriel 

som optisk signalmaterieL Huvudsakligen synes optisk signa

lering härifrån hava kommit till användning. På flera stäl

len av kusten ordnades signalposter i avskalade träd, vari

från semaforering med fördel kunde utföras. 

I övrigt synes samarbetet mellan sjöstyrkan och trupper

na hava varit synnerligen gott, vilket givetvis berättigar till 

ett förmodande att förbindelstjänsten fungerade utan anmärk

ning. 

c. Kustförsvar; avslående uv invasionsföretag. 

Taktiska samoperationer för avvärjande av invasionsfö

retag förekomma icke under världskriget i jämförbar skala 

med de tidigare anförda händelserna. Dessutom inträder 

strängt taget ingen taktisk samverkan i detta fall förrän fient 

liga trupper kommit iland från fartygen. Härvid uppstår för

hållanden liknande dem, som tidigare anförts i samband med 

operationer längs kusterna. I övrigt faller huvudparten av 

hithörande frågor under begreppet strategisk förbindelsetjänst 

Utvidgar man emellertid den taktiska samverkan vid ifrå 

gavarande operationer till att omfatta den »förvaringstjänsl>>, 

som otvivelaktigt åligger flottan att ombesörja för att trup

perna i tid skola kunna grupperas , så skall man finna, att 

vissa åtgärder måste vidtagas för upprätthållandet av förbin· 

delserna mellan de båda vapenslagen. 

Det kan vara lärorikt att se, vad en i nästa avsnitt om

llämnd amerikansk handledning har att anföra rörande den 
lla fråga. 

>> Förbindelsetjänsten m ellan delar aY arm en och flottan >>, 
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heter det, >> fordrar synnerligen omsorgsfull planläggning på 

grund av det intima gemenskap, som förefinnes mellan delar 

av såväl tjänsten på vatten och land som i luften. Systemet 

måste omfatta alla slag av förbindelser , som kunna tän kas 

konuna till användning, och även inrymma signaler, rutn ii t, 

frekvenser och cocler. Det är dessutom utomordentligt vik tig t 

att de båda va penslagen övas tillsammans i fredstid för a t t 

uppnå fullständig klarhet beträffande systemet». 

Vidare framhålles nödvändigheten av att snarast möjligt 

från det lokala sjöförsvaret överbringa rapporter till såvä l 

högkvarteret som de lokala armemyncligheterna. En code an. 

ses för detta ändamål vara erforderlig, inrymmande även igen

känningssignaler. 
Bland de planer, som skola upprättas för olika kuststräc

kor, återfinnas även följande: 
>> Plan för förbindelser mellan armen och flottan i kust

försvarsområdet skall innefatta belägenheten av olika b efäl

havares kvarter, båda vapenslagens förbindelsenät, ändanu\ l 

och order för utn yttjande av detta förbindelsenät, uppgifter 

och föreskrifter för »the coastal lookout service of the Navy>> 

och »Harbour defense and beach observers of the Army >> sam t 

samverkan mellan dessa . 
Härtill kommer att minst en namngiven officer från var

elera vapengrenen skall beordras att representera sin befälha

vare i stab tillhörande inom distriktet förlagt annan vapengren. 

Emellertid blir givetvis utformandet av dessa förbinclrl

ser i hög grad beroende på det system, efter vilket kustförsvn· 

ret är anordnat. AU en noggrann planläggning måste verk

ställas synes emellertid vara odisputabelt. Huvudsakligen hör 

denna koncentrera sig på att åstadkomma förbindelse m ellan 

de lokala sjöförsvarsmyndigheter, som förutsättas under alla 

omständigheter vara upprättade längs egen kust, och de inom 

området ifråga befintliga befälhavarna vid armen. Förbin

delsen mellan sjöstyrkor och land bör i varje tänkbart fn ll 

gå över den lokala sjöförsvarsmyndigheten för att meddelan

den skola kunna tydas och därefter hastigast möjligt samt 

med största säkerhet distribueras till olika myndigheter. 
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Huvudsakligen komma mellan befälhavare iland att an

vändas trådförbindelser , ehuru radioförbindelserna ingalunda 

få åsidosättas. I samband med uttalanden rörande försvaret 

vid Flandern framhåller sålunda l. amiralstabsofficeren vid 

marinens gencralkommando, alt a v underrättelse- och signal

väsendets många grenar var för kustförsvaret radion den all

ra viktigaste. Det värde han än tillmätte de andra hjälpmed

len - tråd- och optiska förbindelser, igenkänningssignale

ring, undervattenslyssnarapparater etc. - så nådde de aldrig 

samma betydelse som radioförbindelserna. 

d. Sammonj"altning . 

Av dc anförda erfarenhelerna från världskriget kunna 

uppdragas vissa riktlinjer, hur förbindelserna mellan flotta 

och arme böra anordnas vid taktisk sam.verkan. 
l. I den m å n i fredstid utarbetade gemensamma före

skrifter, eodcr etc. vid planläggandel av en viss samoperation 

icke omfatta erforderliga detaljb estämmelser, böra dessa kom

pletteras och tillrättaläggas. Fördelaktigt är om. härtill kan 

utses de officerare, som skola deltaga i de planerade operatio

nerna i egenskap av förbindelseofficerare. Det måste nämli

gen förutsättas att såväl sambands- som förbindelseofficerare 

utbytas vid varje samoperation. Frågor, som skola handläg 

gas av dessa , äro bl. a. sådana som röra igenkänningssigna

ler, rutnät etc. Ä vensom bör i detalj utarbetas de gemensam

ma förbindelsernas anordnande i enlighet med nedan angivna 

principer. Vid de flesta slag av samoperationer - vad be

träffar radiotrafik en undantagslöst - kommer förbindelse

tjänstens tyngdpunkt att falla inom sjöstyrkebefälhavarens 

område. Det är därför naturligast att ovan nämnda planlägg

ningsarbete bedrives under dennes ledning. 
2. I stora drag bör lförbinclelsetjänsten planläggas så 

att fl ottan sköter alla förbind elser mellan fartyg och land och 

armen förbind elserna inåt land . Härifrån kan dock i vissa 

fall göras a\·steg. Därest fartygen ligga till ankars och kab

lar utlagts från desamma, hör armen, för så vitt icke en för -
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bindelsecentral (se nedan) konuner till stånd , sköta trafi ken 
över dessa. Vidare kan det bliva nödvändigt att ombordtaga 
armesignalister å fartygen i de fall , då synnerligen 'intin1 
optisk kontakt upprätthålles mellan fartygen och trupperna 
i land. 

3. Under alla omständigheter bör det vara regel, a tt 
båda ändpunkterna au varje förbindelselinje mellan fartyg och 
land anordnas och bemannas au personal från summa vapen
gren. 

4. En gemensam förbindelsecentral bör snarast möjlig t 
anordnas i land . Från denna central kan, om så erfordras, 
utgrenas mindre förbindelsestationer. I förbindelsecentralen 
skall ingå personal från båda vapengrenarna. Huruvida an . 
svaret för dess upprättande och befälet över densamma skal! 
påvila sjöstyrkan eller trupperna, bör avgöras med hänsyn 
till operationernas art. Ar sjöstyrkans taktiska ingripande av 
mera tillfällig och övergående karaktär, bör centralen ledas 
av armeofficer. Kan sjöstyrkan beräknas komma att under 
längre tid samverka med trupperna eller har operationen sin 
huvudsaklig:ot betydelse för sjökrigföringen, exempelvis .,vid 
anfall mot eller försvar av öar, bör sjöofficer upprätta och 
ansvara för densamma. 

Centralens karaktär av mellanhand mellan de båda va 
penslagen kommer att ställa stora fordringar på densamma, 
större ju mer omfattande operationerna äro. Det kan därför 
ifrågasättas om icke de stabsofficerare, som förmedla sam
arbetet böra uppehålla sig här för att truppernas önskemål 
beträffande artilleristöd etc. skall kunna utan dröjsmål och 
misstag underställas :sjöstyrkebefälhavaren. Ä ven den sjö
officer, som i stort länmar direktiv till fartygens artillerield 
kan med fördel uppehålla sig i förbindelsecenfralen. I en 
engelsk framställning rörande detta problem framhålles till 
och med fördelen av att högkvarter, bas- och administrativa 
staberna koncentreras till denna förbindelsecentral vid kusten. 
Detta är emellertid möjligt endast vid landstigningsföretag. 
Direktiv för radiotrafiken i sin helhet böra under alla om-
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ständigheter utfärdas av sjöstyrkebefälhavaren. Förbindel
serna inåt land komma i huvudsak att bestå av trådförhin
delser , bilar etc. Utåt komma de till en början att bestå a v 
optiska förbindelser och radioförbindelser förutom patrull
båtar etc. för att så småningom, om så är möjligt, utvecklas 
att omfatta även kablar. För de förra svarar givetvis äldste 
anneofficeren och för de senare äldste sjöofficeren. 

Förutom dessa förbindelser utåt och inåt böra även upp
rätthållas förbindelser uppåt , nämligen med i operationen 
deltagande luftstridskrafter. Härför erfordras givetvis särskilt 
va delade radioanläggningar. 

5. Emellertid hava erfarenheterna visat att förbindelsena 
över dylika centraler icke äro tillfyllest. För vissa slag av 
meddelanden, såsom det ornedelbara dirigerandet av fartygens 
eld måste direkta förbindelser upprättas mellan sjöstyrka och 
trupper. Härför kunna praktiskt taget endast radioförbin
delser komma i åtanke. 

Med bibehållen fordran på at båda ändpunkterna av för
bindelsen skall anordnas av en och samma vapengren och med 
stöd av världskrigets erfarenheter böra sådana förbindelser 
upprättas av flottan. Sjöstyrkan bör alltså vid behov kunna 
sända materiel och personal såväl till truppkvarter som till 
de trupper, som operera närmast kusten. Uteslutet är icke att 
den sistnämnda radioförbindelsen bör kompletteras med el
ler ersättas av optisk förbindelse, som kan upprättas av flot
tan eller armen eller av båda. 

Det begränsade utrymmet medgiver icke en utsträckt de
taljerad sammanställning av de ytterligare erfarenheter, som 
kunna göras av de anförda exemplen. 

III. Den strategiska förbindelsetjänsten . 

Den strategiska förbindelsetjänsten mellan flotta och ar
tne kan i stort sett uppdelas i två avsnitt nämligen: l. plan
läggning och organisation under fred ( fredsstrategisk förbin
delset jänst) och 2. användandet under krig. 
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Den strategiska samverkan mellan flotta och arme hlir 
givetvis synnerligen intim vid varje slag av krigföring. llii r 
är icke platsen att ingå på formerna för denna samverkan, 
vilka bliva beroende på krigsföringens huvudoperationsmaL 
Det må vara tillfyllest att framhålla sådana exempel fran 
världskriget som den totala avspärrningen av centralmakterna, 
såväl till sjöss som till lands, varigenom de vägar, över vil ka 
den fientliga härens proviant och råmateriel skulle hava fram
förts avskuros , vidare de allierade sjöstyrkornas skyddande av 
trupptransporter över alla världens hav, skyddandet av egna 
kuster, varigenom oersättliga truppmassor kunde disponeras 
vid fronterna i Frankrike etc. 

För utövandet av det fulländade strategiska samarbetet 
mellan samtliga grenar iuom försvaret fordras en oklanderlig 
Jörbindelsetjänst. Inom högkvarteret, där försvarsgrenarnas 
högsta rcpresntanter utöva sin verksamhet, äro förbindelserna 
relativt lätt åstadkomna, i den mån högkvarteret är sam lat 
på samma ort. Annorlunda blir förhållandet beträffande fiir
bindelserna mellan under högkvarteret lydande, sidoordnade 
befälhavare av olika tjänstegrenar. Härför erfordras en ~ 
fredstid planlagd förbindelsetjänst gemensam för alla vapen
slag samt dessutom en högsta sakkunnig ledning för utredan
d e av erforderliga fr ågor under pågående krig. 

Huruvida dessa båda villkor redan före världskriget be
aktats och tillgodosetts av de krigförande makterna, är icke 
bekant. I varje fall framstod mycket snart behovet av såda 
na anordningar. 

Två olika metoder för åstadkommande av det efterst rii· 
vade samarbetet, nämligen den engelska och den amerikanska, 
skola h är nedan belysas. 

I det engelska högkvarteret inrättades sålunda en kombi
n erad signalstab, >> the joint Naval and Military W /T eomm it· 
tee >> , som handlade alla frågor rörande förbindelsetjänsten vid 
samverkan. Denna signalstab efterträdeles vid fredsslutet nv 
,, The Wireless T elegraphy and Vis llal Signalling Board >>, en 
nyinrättad , på krigets erfarenheter baserad institution, avsedd 
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a tt funktionera i fredstid. Det synes vara av intresse att nå
,.0t närmare ägna uppmärksamheten åt dennas sammansätt-
o 'f ning och uppgr ter m. m. . · 

Ordförande i kommissionen är en officer från flottan el
ler armen. sekreteraren är ständig och som medlemmar ut
ses officerare, som tjänstgöra i flottans, armens och flygvap 
nets Signal Departements och Experimental Establishments. 
Amiralitetet tillhandahåller erforderlig expeditionspersonal och 
lokaler. De årliga kostnader, som kommissionen föranleder, 
delas lika mellan de tre försvarsgrenarna. 

Kommissionens huvuduppgift är att säkerställa ett gott 
samarbete mellan de tre försvarsgrenarna vad beträffar alla 
förhållanden rörande radiosignalering och optisk signalering. 

Kommissionen tjänar inte t självändamål, utan är ett me
-del för sammanställande och uttalande av försvarsgrenarnas 
samfällda åsikter. Dess verksamhet är helt och hållet rådgi
vande och dess förslag måste fastställas av vederbörande mi
nister. 

Kommissionens uppgifter omfatta: 

a . Fördelande av våglängder mellan försvarsgrenarna och 
vidtgande av åtgärder till förhindrande av störningar mellan 
försvarsväsendets och övriga myndigheters radiostationer. 

b. standardisering av de signalmetoder, som användas 
mellan de tre tjänstegrenarna. 

c. Utarbetande av försvarsväsendets synpunkter för de 
internationella radiokonferenserna. 

d. Inseende över de tre försvarsgrenarnas experimen
tella arbete genom fördelning av olika försök , varigenom onö
digt dubbelarbete och extra kostnader kunna undvikas. 

e. Åtgärder dels för delgivande av dc erfarenheter, som 
erhållas från Experim.ental Establishments och dels för dryf
tande av arbetets vidare utveckling. 

f . Övervägande av frågor rörande uttagande av patent 
för försvarsväsendets räkning. 

g. Utarbetande av ett ständigt kompletterat register å 
::tlla radiostationer i världen. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 15 
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h. Samarbetande av försvarsgrenarnas synpunkter pi\: 

radiotelegrafering och optisk signalering i allmänhet; m edde

lande till General Post Office rörande försvarsväsendets i:in

skcmål beträffande licenser för radiostationer och andra fr[l

gor inverkande på problem, som intrcs·sera försvarsgrenarna 

samt uppsättande av försvarsväsendets synpunkter på radio

signaleringsförhållanden i allmänhet, när så önskas av the 

Imperial Communications eller av andra kommitteer. 

Den andra typen av fredsstrategisk samverkan är ameri

kansk och påminner mera om dc förhållanden, som äro rå

dande inom vårt försvarsväsende. I Förenta Staternas sjö

och lantförsvarsdepartement finnes ett d oint Board ,, som 

handlägcgr frågor rörande samverkan mellan flotta och h ~ir 

i stort sett, alltså icke speciellt förbindelsesamarbetet För 

några år sedan, närmare hestämt 1927 , utgav denan institu

tion en liten publikation, benänind , Joint action of the arm ~r 

and the navy >> , innehållande åtskilligt av intresse icke mins t 

beträffande förbindelsetjänsten. 
I huvudsak klarlägges samverkan mellan olika försvar;,

myndigheter , de offensiva stridskrafterna och dc defensiva 

anordningarna för kustens övervakande och skydd, vid olika 

slag av operationer. Gemensamma definitioner äro fastställ

da på begrepp, som äro tillfinnandes inom båda vapengn:

narna. 
Ä ven den fredsstrategiska förbindelsetjänsten är genom 

ifrågavarande publikation i viss m ån reglerad. Detaljerade 

gemensamma radiotrafikbestämmelser och en kortfattad cot1e 

äro utfärdade för samtrafiken, likaså återfinnas allmänna h e· 

stämmelser för den gemensamma förbindelsctjänsten. 

Sålunda är bestämt, att the Chief Signal Officer of the 

Army och the Director of Communications skola i fredstid 

samarbeta beträffande såväl radiofrågor i allmänhet som sig

nalväsendets operativa utveckling. Vidare skola the Chief 

Signal Officer of the Army och the Chief of the Bureau of 

Engineering of the Navy Departement samarbeta sina förslag 

till nyanskaffning av materiel för armen och flottan samt ge-
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mensamt dryfta övriga tekniska radioproblem av intresse för 

de båda tjänstegrenarna. 
Samverkan beträffande radio skall särskilt omfatta såda

na radioapparater, som lämpa sig för den gemensamma för .. 

bindelsctjänsten , vidare skall överenskommelse träffas rörande 

anropssignaler, frekvenser , sändningstider, gemensamma tra

fikbestämmclser, coder och chiffer för samverkan m. m. Luft

fartygens radioväsende skall på samma sätt behandlas. s lutli 

gen skall även överenskommelse träffas rörande sättet för 

förbindelsetjänstens utövande m ellan marinens myndigbeler 

iland och armen. 
Formen för samarbetet är liksom i · England endast r åd

givande. Fastställelse av förslagen vinnes antingen genom 

presidentens underskrift eller beträffande mindre viktiga ären . 

den genom de båda sekreterarnas gemensamma underskrift. 

Som synes är det amerikanska systemet för utövande a v 

förbindelsestrategi i fred icke lika utpräglat som det engelska. 

Någon speciell organisation i likhet med >> the 'Vireless Tele

graphy and Visual Signalling Board >> finnes icke, i stället ut

övas samverkan av vederbörande myndigheter vid flottan och 

armen efter riktlinjer, som utfärdas av >> Joint Board >> . ~1ed 

all sannolikhet fungerar emellertid även det amerikanska sy

stemet fullt tillfredsställande. 

Den väsentliga skillnaden m ellan det engelska och det 

amerikanska systemet kan sålunda sägas vara, att i England 

existerar en gemensam, ständig kommission, som handlägger 

ifrågavarande ärenden, strategiskt-taktiska såväl som. materi

ella, under det samarbetet i Amerika upprätthålles över å ena 

sidan th e Chief Signal Officer of the Army och å andra sidan 

dels the Director of Naval Communications i strategiskt-tak

tiska frågor och dels vederbörande byrå i Navy Departement 

i frågor rörande materielen. Det synes i detta sammanhang 

värt att uppmärksamma, att den amerikanska armen företrä~ 

des av ett gemensamt förbindelseöverhuvud , som ef ter allt 

att döma handlägger alla slags ärenden rörande förbindelse

väsendet till lands , till vilken motsvarighet icke finnes i vår 
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arme. Den amerikanska marinen företrädes däremot på ett 
sätt, som genom marinstaben och marinförvaltningen motsva

ras hos oss. 
Vid anförandet av dessa exempel på inom tvenne stor

makter vidtagna anordningar för säkerställande av den fred~

strategiska förbindelsetjänsten måste - med hänsyn till de 
jämförelser, som kunna göras med våra förhållanden - fram
hållas den väsentliga skillnaden i förbindelseväsendets pro
portioner, icke minst med hänsyn till det sannolika operations
områdets vidd, de över hela världen utbredda kolonierna och 
de gigantiska fredsförbindelsenäten. En kopiering av de an
förda organisationerria är sålunda vare sig möjlig eller önsk

värd. 
Sedan ett par år tillbaka gälla inom vårt försvarsväsen de 

vissa gemensamma bestämmelser för radiosignalering, utar
betade under chefens för marinstaben överinseende. Även 
ifråga om andra radioärenden utövar chefen för marinstaben 
numera en viss ledande verksamhet. Övriga delar av den 
gemensamma förbindelsetjänsten, ärenden rörande optisk sig
nalering, coder , rutnät, igenkänningssignaler, föreskrifter för 
utbytet av signalpersonal och materiel, gemensamma före
skrifter för telefontjänst etc. samt det tekniska samarbetet, 
äro emellertid ännu icke inordnade under någon gemensam 
ledning. 

För att åstadkomma en planenlig behandling av alla ope
rativa frågor rörande förbindelsesamarbetet, böra med stöd av 
krigserfarenheterna även dessa behandlas av chefen för m a
rinstaben i samråd med chefen för generalstaben, marin- och 
armeförvaltningarna samt chefen för flygvapnet. Det tek
niska samrådet bör vad marinen beträffar med den nuvaran
de organisationen givetvis upprätthållas av marinfönaltnin g
en. Inom armen är materielanskaffningen icke lika koncen
'trerad, vilket försvårar samarbetet. 

Inom båda försvarsgrenarna omspänner förbindelseväsen
det så många operativt, tekniskt och organisatoriskt olikarta
de grenar av den militära verksamheten, att det måste vegc-
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tera i splittringens tecken, så länge icke den logiska konse
kvensen av förbindelseväsendets erkännande som en synner
ligen betydelsefull tjänstegren, finner sin lösning i en sam
manhållande målsman inom varje försvarsgren. Uti det 1927 
avgivna organisationsförslaget sågs i detta avseende för ma
rinens del lösningen ligga i en för marinstab och marinför
valtning gemensam kommunikationsavdelning. Ehuru dess 
förläggande till marinförvaltningssidan ur operativ och orga
nisatorisk synpunkt icke kunde godtagas, var måhända detta 
förslag ett steg i rätt riktning. 

Hur än förbindelseväsendet ordnas inom de olika försvars 
grenarna, kvarstår såsom en oavvislig fordran , att på de punk
ter, där samarbete, kontakt eller friktion kan uppstå, erfor
derliga, så långt möjligt i fredstid utarbetade planer föreligga . 

slutligen må framhållas, att den enhetlighet, som åstad
kommes på ovan föreslaget sätt - i övrigt den enda väg, 
som med nuvarande organisatoriska förhållanden är fram
komlig - även på ett smidigt sätt löser frågan om ledandet 
av det gemensamma förbindelseväsendet under krig. 

Slutord. 

Ju mer ett lands stridskrafter reduceras , desto större 
ford ran måste ställas på samarbetet mellan dess olika grenar. 
Vilka former ett sådant samarbete än konuner att taga, så 
måste för dess åstadkommande utnyttjas förbindelser. Grun
den för att samarbete över huvudtaget skall kunna äga rum 
är ett väl planlagt och i fredstid övat system för den gemen
samma förbindelsetjänsten. 

Samövningar med ändamål att skapa en på praktiska er
farenheter baserad grund för det planläggningsarbete, som 
närmast bör upptagas till behandling, kunna åstadkommas 
utan omfattande och dyrbara anordningar. För ändamålet 
erfordras från armens sida endast delar av signalförbanden 
och staberna. För nedbringande av kostnaderna torde öv
ningarna väl kunna bedrivas å platser, där kustflottan befin -
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n er sig till ankars i närheten av truppernas ordinarie förlägg

ningsplatser , exempelvis H årsfjärden i Stockholms skärgård. 

Under alla omständigheter böra en eller ett par förb in

delseofficerare från armen beredas tillfälle att å kustflo ttan 

sätta sig in uti marinens förbindelsetjänst och omvänt för 

bindelseofficerare från marinen deltaga i sådana övningar, 

under vilka annens förbindelseväsende sätts i funktion. 

Förståelse för och begrepp om »andra sidans » tjänst ~ir 

förutsättningen för att den del av tjänsten, som är gemen

smn, skall kunn a u tövas utan friktioner . 

Stig H:son-Ericson . 
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Stockholms stations förflyttning. 
Referat av 1929 års flottstationsutrednings betänkande 

samt däröver avgivna yttranden. 

1929 års flottslationsulredning ~verlämnaclc i slutet av 

förra år et sitt den 15 dece1nber dagtecknade betänkande, vil

ket var enhälligt och hade avvikande mening ej i n ågot fall 

anförts. 
Utredningsmännen hava varit: ledamoten av Riksdagens 

andra kammare, redaktören P. A. Hansson, chefen för marin

staben, konteramiral O. E. Lybeck, överdirektören H. G. Ham

mar, m arindirektören I. J . Falkman samt kaptenen vid flottan 

T. Hagm an, sekreterare. 
Betänkandet inledes med historik varefter utredningen 

.ingår på de allmänna synpunkter och förutsättningar , som 

ligga t ill grund för dess arbete. Här framhålles, att redan 

försvarsrevisionen utgick från att flottans båda stationer fort

farand e borde bibehållas . r den för 1925 år s försvarsordning 

.grundläggande propositionen anföres bl. a., att större bety

delse m åste tillmätas stationen i Stockholm än den i Karlskro 

na, emedan det kan antagas, att Stockholms skärgård i de 

flesta fall kommer att bliva flottans vitkigaste baseringsom

J."åde. Utredningen har alltså utgått från , att örlogss tationen 

bibeh ålles inom Stockholms skärgård och till samma om

fattning, som den genom 1925 års försvarsordning erhållit. 

Utredningen är a v övervägande ekonomisk och teknisk 

J.latur, m en sammanfatta utredningsmännen inledningsvis de 
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allmänna synpunkter, som kunna tala för eller emot örlogs
stationens förläggning på följande sätt. 

Frågan om örlogsstationens förläggning har hållits svä
vande under årtionden. Upprepade utredningar hava igång
satts, men statsmakterna hava icke kunnat komma till något 
avgörande. Detta har skapat en känsla av ovisshet, sorn 
varit till stor nackdel för arbetet vid örlogsstationen. Det iir 
högeligen önskvärt att denna ovisshet upphör, antingen genom 
att utflyttning beslutas eller genom att örlogsstationens för
läggning till huvudstaden nu betraktas såsom definitiv. E tt 
vägande skäl för stationens bibehållande i Stockholm är att 
för såväl administrations- som utbildningsarbetet vid mari
nen den nuvarande förläggningen utgör en stor fördel. P er
sonalen kan bättre utnyttjas or h särskilt kunna officerarna~ 
tjänstgöring i många fall dubbleras. För personalen i allmän
het liksom även för rekryteringen innebär förläggningen till 
huvudstaden vissa fördelar. 

Några särskilda strategiska synpunkter anser utredningen 
icke kunna göras gällande för stationens bibehållande inom 
Stockholm, lika litet som de kräva en utflyttning. Åtskilliga 
allmänna synpunkter tala däremot för utflyttning. Det är en 
påtaglig olägenhet, att en så stor militär och industriell an
läggning som den, varom här är fråga, är belägen i huvud
stadens centrum. Det är lika påtagligt ett allmänt - icke 
endast kommunalt - intresse, att stationens vackra och väl
belägna områden kunna tillgodogöras för huvudstadens tids
enliga utveckling med bevarande av de betydande skönhets
värdena. Det måste vidare betraktas som oekonomiskt att 
med örlogsstationens anläggningar upptaga så värdefulla 
tomtområden, som det här är fråga om. 

Utredningen ställer sig på den av myndigheterna fram
hållna och av riksdagen även omfattade ståndpunkten, att m ed 
hänsyn till luftanfall tvingande skäl icke föreligga att flyttn 
stationen från huvudstaden. Vilken större eller mindre be
tydelse man ur luftanfallssynpunkt än tillmäter örlogsstatio
n en , kan dock enligt utredningens mening ej förnekas, a tt 
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tationens nuvarande läge är olämpligt i förhållande till sås 
dana ovärderliga kulturskatter, som finnas samlade i National-
museum och Nordiska museet. Att dessa båda institutioner 
valt sitt läge långt senare än örlogsstationen förändrar intet 
i detta förhållande. 

För en utflyttning talar vidare hänsynen till möjlighe
terna att erhålla en anläggning, som kan rationellt utnyttjas. 
Visserligen kan den nuvarande anläggningen efter modernise
ring fylla rimliga anspråk på utrymme och ändamålsenlighet. 
Stora olägenheter komma dock alltjämt att kvarstå. Anlägg
ningens fördelning på ömse sidor om en livligt trafikerad far
led konuner såsom förut att vålla stora arbetstidsförluster och 
överhuvud vara till men för anläggningens rationella utnytt 
jande. 

Utredningen finner , att övervägande skäl tala för en ut
flyttning av örlogsstationen från Stockholm. Några absolut 
tvingande skäl föreligga emellertid icke. Utslagsgivande böra 
de ekonomiska synpunkterna bliva , varvid hänsyn bör tagas 
icke blott till utgifterna för en ny anläggning i jämförelse med 
vad staten kan erhålla i ersättning för de nuvarande område
na, utan också till de ofrånkomliga kostnaderna för istånd
sättande av såväl station som varv, därest de skola förbliva 
i huvudstaden. 

Redan på ett tidigt skede av utredningens arbete framgick , 
att det knappast vore tänkbart att för det nuvarande området 
erhålla en så stor summa, att hela nyanläggningen därmed 
kunde finansieras. Å andra sidan vore det ofrånkomligt, att , 
även vid ett bibehållande av stationen å nuvarande plats, ej 
oväsentliga belopp måste nedläggas för att försätta densamma 
i godtagbart skick . Utgjorde emellertid dessa belopp, till
sammans med vad för det nuvarande området stode att er
hålla , en summa tillräcklig aU i stort sett bekosta nyanlägg
ningen, borde, enligt utredningens mening, de :ekonomiska 
förutsättningarna för örlogsstationens flyttning kunna anses 
befintliga. 

Utredningen framhåller även, att då densamma enligt giv-
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na direktiv begränsat sitt arbete till ett framläggande av de 
ekonomiska förutsättningarna för frågans lösning, har den 
ledande principen i utredningsarbetet varit att lämna åsi1lo 
allt, som, utan inverkan på kostnadsberäkningarna kan u pp
skjutas intill dess flyttningsfrågan blivit definitivt avgjord 
och den nya platsen såsom följd därav utsedd. Såvitt möj
ligt hava av föregående kommitteer och utredningar utförda 
dyrbara och tidsödande specialundersökningar på ett fler tal 
o lika platser undvikits. De till betänkandet fogade skisserna 
hava endast avsett att lämna en grundval för utredningens 
utrymmes- och kostnadsberäkningar. Det är där för ej ute
slutet att vid arbetets utförande vissa jämkningar kunna visa 
sig ändamålsenliga inom ramen för de beräknade kostnaderna. 

Kostnader vid örlogsstationens kvarblivande å 
nuvarand e plats. 

Om den nuvarande stationsanläggningen skall kvm·ligga, 
bör den sättas i sådant skick att den även efter moderna 
fordringar kan fylla sin uppgift. Kasernförhållandena äro en
ligt marinens högsta sanitära myndighet sådana, att de >>men
ligt inverka på hälsotillståndet hos vederbörande manskap» 
och de förete enligt flottans organisationssakkunnigas u tta
lande »påtagliga brister ifråga om hygien och trevnad ». Varvs
anläggningen har enligt marinförvaltningen »blivit alltmera 
omodern och oekonomisk i drift» liksom även »arbetarnas 
berättigade k ra v på hygien, trevnad och säkerhetsanordningar 
i arbetet i mycket ringa grad kunnat tillgodoses >> . Organisa
lionssakkunniga hava även framhållit, att de nuvarande an
ordningarna fått karaktären av provisorimn. Att detta pro
visoriska tillstånd så länge kunnat fortgå, trots att från m yn
digheternas sida upprepade framställningar gjorts i syfte a tt 
söka uppordna förhållandena, samt att de olika byggnaderna 
till stor del blivit oberörda av den moderna utvecklingen i 
avseende å hygien, trevnad m. m. , och till och med icke till
fredsställande underhållits är att tillskriva den omstänclighc-
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ten, att fr ågan om hela stationens vara eller icke vara å nu
varande plats under ett kvarts sekel vilat såsom en död hand 
över sta tsmakternas åtgöranden och beslut , när det gällt att 
skapa en bättre tingens ordning i lokalt hänseende vid Stock
)lolms station. Om så ej varit skulle helt säkert ett avhjäl
pande av många av de svåra brister, som alltjämt vidlåda de 
lokala förhållandena, helt enkelt icke kunnat undvikas. 

Riksdagen har även såsom sin åsikt anfört, att spörsmå
let om stationens flyttning »under alla förhållanden borde 
vinna sin lösning snarast möjligt, enär ett uppskov med var
vets modernisering medförde allvarliga olägenheter och bety
dande merkostnader för kronan>>. 

Med ledning av flottans organisationssakkunnigas och ma
rinförvaltningens beräkningar beräknar flottstationsutredning
en kostnaderna för den nuvarande stationsanläggningens 
iståndsättande till 7,956,500:- kronor, eller i runt tal 8 mil
joner kronor, 

till : 

Värdering av örlogsstationens nuvarunde område. 

Arealerna å örlogsstationens nuvarande område beräknas 

Skeppsholmen 
Kastellholmen 
Galärvarvet och D jurgårdsstaden .... 
Beckholmen 

c :a 166,000 kvm. 
29,000 )) 

)) 153,000 
58,000 

· Detta stora och välbelägna område kan givetvis, fram 
håller utredningen, värderas ur mångahanda olika synpunk
ter. I den mån man vill förutsätta en tätare och högre be
byggelse kunna också högre markpriser sättas ifråga. Utred
ningen vill emellertid bestämt hävda den åsikten, att här är 
fråga om en medborgerlig angelägenhet av största betydelse, 
nämligen att förhindra ett förstörande eller förminskande av 
huvudstadens skönhetsvärden genom en förlångt driven ex
Ploatering av dessa för huvudstaelen ur skönhetssynpunkt 
eminent värdefulla områden. På denna grund varken kunna 
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eller få markvärdena uppskattas på ett sätt, som förutsä tte t· 

ett affärsmässigt utnyttjande i detta begrepps vedertagn a. 

mening. 
Proportionen mellan parker och bebyggda områden bör 

vara en helt annan och till de öppna platsen1as förmån än vid 

en normal exploatering. Hushöjderna få ej heller beräknas 

för höga. Enligt utredningens mening är det därjämte s~ir

deles önskvärt, att Skeppsholmen utom varvsområdet i stort 

sett bibehålles i sitt nuvarande skick, varigenom ett av dc 

vackraste inslagen i stadsbilden lämnas oförändrad, samti 

digt som förutsättningar erhållas för anläggande av en central 

vattenpark av enastående skönhet och belägenhet. 
Utredningen har därför, under den förutsättningen såle

des, att elt gemensamt statligt och kommunalt intresse före

finnes att ej beräkna siffror, som medföra annat än en m yc

ket skonsam exploatering, räknat med ett så lågt råmarks

pris som cirka 100 kronor per kvm. På grw1dval av denna 

siffra , och med tillägg av värdet av dockor , kajer , byggnader, 

vattenrätt m . m. ansåg sig utredningen , vid en överlåtelse ti ll 

Stockholms stad, kunna ungefärligen beräkna värdet av ör

logsstationens nuvarande område till mellan 30 och 35 mil

joner kronor. 
En fastare grund för värderingsarbetet än denna unge

färliga beräkning borde emellertid enligt utredningens mening 

åstadkommas. Urtedningen uppdrog därför åt arkitekten H. 

Ahlberg att uppgöra en exploateringsplan för örlogsstationens 

nuvarande område. Enligt till A. lämnade direktiv borde diir 

vid exploatering för byggnadsändamål av Skeppsholmen ut

om varvsområdet ej ifrågasättas samt en ur este tisk synpunkt 

för långt driven exploatering under alla förhållanden und

vikas. 
I betänkandet redogöres därefter för den av arkitekt Ahl

berg uppgjorda planen. De slutliga värderingssiffrorna för 

de delar , som beröras av arkitekt Ahlbergs plan, skulle bliva: 

Alternativ I 26,219,600: - kronor 

'' II 30,833,100: --
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Alternativen äro fullständigt lika utom i så måtto, att alt. 

Il genomgeände förutsätter en vånings högre byggnadshöjd 

än alt. I. 
Utredningen säger sig sakna anledning att närmare ingå 

på arkitekt Ahlbergs förslag annat än såsom ett underlag för 

värderingen. Betraktas förslaget ur statens-säljarens synpunkt 

anser sig emellertid utredningen kunna fastslå, att detsamma 
_ i full överensstämmelse med utredningens direktiv - räk 

nar med faktorer , som äro en strängt affärsmässig värdering 

främmande liksom det även kännetecknas av ett för en säl

jare högst ovanligt hänsynstagande till hos köparen eventuellt 

befintliga estetiska och kulturella intressen. största hänsyn 

mås te dock tagas till dessa intressen och har utredningen yt 

terligare understrukit denna sin åsikt genom att i huvudsak 

räkna med alt. I, d. v. s. de lägre byggnadshöjderna. Till

lägges till arkitekt Ahlbergs värdering värdet av dockor, bygg

nader, kajer m . m. finner utredningen, att man konuner fram 
till en summa av omkring :30 miljoner kronor. 

Utredningen har även inhämtat utlåtande och förslag av 

Djurgårdskommissionen. Enligt denna kommissions förslag, 

för vilket även närmare redogöres, skulle en exploatering ge

nom statens egen försorg kunna anses medföra ett överskott 

av cirka 36,500,000:- kronor. Härvid äro dock ränteutgif
terna icke medräknade. 

Vad den av Djurgårdskommissionen angivna värderings

siffran beträffar, framhåller utredningen, att i sagda summa 

ingår ett belopp av 8,200,000: -- kronor, vilken summa Stock

holms stad förutsättes villig att betala för parkmarken trots 

att staden ej skulle få övertaga området i dess helhet. En

ligt vad utredningen inhämtat är denna förutsättning icke för 

handen, varför de beräknade värdena torde bör~ väsentligen 

reduceras. Med hänsyn härtill konuner man även med Djur

gårdskommissionens beräkning fram till en värderingssumma 

av omkring 30 miljoner kronor. 
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Utredningen redogör därefter för förslaget ti ll överr as. 

kommelsc med Stockholms stad, enligt vilket staden sktli lc 

över taga stationens nuvarande område å holmarna och Djur

gårdssidan för en summa av 30 miljoner kronor. Därefte r 

framhålles , att den i avtalet nämnda köpeskillingen övcrh1s. 

s tämmer med utredningens beräkningar. Utredningen fin ner 

·- med hänsyn till föru t anförda synpunkter , a tt exploaterin g 

för byggnadsändamål av stora delar av det till överlå telse 

föreslagna omr ådet m ås te i det allmännas intresse betrak tas 

såsom utesluten , och att även utnyttjandet a v .övriga delar 

måste ske med sådana hänsyn till områdets läge och besk a l'

fenhet att högre markvärden ej böra ifrågasättas - avtall'ls 

villkor skäl iga. På grund härav, och då avtalet även lämnar 

erforderlig grundval för n y örlogsstationsanläggnings finan

siering, tillstyrker utredningen de tsammas godkännande. 

Läg et uv en ny örlogsstation . 

Ur sjös tridskrafternas synpunkt vore det en fördel , om 

stationen förlades långt ut i skärgården, därvid naturligtvis 

förutsatt att det militära skyddet vore pålitligt. Utredningen 

har emellertid funnit att ett sådant anläggande av läget m ot 

svarande fasta och andra försvarsanordningar skulle komma 

att medföra så högst betydande kostnader, att deras ifråga

sättande är av ekonomiska skäl fullkomligt uteslutet. R edan 

de ekonomiska skälen an visa därför ovedersägligen en p la Is, 

där särskilda försvarsanläggningar ej bliva nödvändiga ,tJ<l 

grund av örlogsstationens tillkomst. Den nya platsen b iir 

även vara belägen inom det luftförsvarssystem, som för hu

vudstaden nnnes eller kan bliva anordnat. Såväl av dessa 

som även a v andra av utredningen utvecklade skäl komm er 

en plats å Lidingö i förgrunden. 
Många platser hava under tidernas lopp varit föreslagna 

för en n y örlogsstation . Flera av dessa äro numera ur räk

ningen. Andra äro så b elägna, att en stationsanläggning sk nl

le medföra högst betydande kostnader redan för anläggningen 
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såsOI1l sådan , vartill kommer, all den mer eller mindre isole

rad e belägenheten skulle påkalla ytterligare dryga kostnader 

dels för upprättande av erforderliga kommunikationer -- i 

vill'a järnvägsförbindelse bör ingå - dels för ordnande av 

bostäder för personalen. Hedan sitsnämnda fordran uteslu 

ter av ekonomiska skäl praktiskt taget alla platser, som ej 

äro belägna i m er eller mindre omedelbar närhet av e tt större 

samhälle, som i och för sig kan fylla en del av bosta dsbeho

vet, samtidigt som det kan beräknas, att den enskilda före

tagsamheten därutöver bidrager till frågan s lösande. För en 

annorlunda , isolerat belägen plats skulle nämligen annars gäl

la varken mer eller mindre än att uppbygga en hel liten stad 

för tusental<; per soner. De egentliga anläggningskostnaderna. 

d. v. s . för station och varv, bliva därtill, även m ed iaktta 

gande av all sparsamhet, i och för sig så höga, att, om man 

vill komma fram till e tt försl ag, som är ur ekonomisk syn

punkt tänkhart att genomföra, en plats måste väljas, där kom

munikations- och bostadsproblemet kan på grund av platsens 

läge betraktas såsom i väsentlig grad fr ån början löst. Ses 

problemet ur denna synvinkel finner utredningen, att såväl 

flera förut ifrågasatta som annars ur lägesynpunkt lämpliga 

platser ej numera kunna komma ifråga . 

Ä ven senast anförda skäl tala alltså till förmån för Li

dingö, och på ett ganska t idigt stadium av sitt arbe te ansåg 

sig utredningen kunna konstatera , att en ur såväl ekonomiska 

som andra synpunkter lämplig plats knappas t stode att finna 

utanför Lidingö. 

Utredningen finner visserligen ingalunda uteslutet, att m· 

militära, nautiska och även andra synpunkter i och för sig 

lika lämpliga platser för örlogsstationens anläggning stå att 

finna inom Stockholms skärgård utanför Lidingö. Sådana 

platser komma emellertid att medföra så väsentligt ökade 

kostnader för ordnandet av kommunikationer och · bostäder, 

eller anläggandel av särskilda försvarsanordningar eller b åda

dera, att de på grund av de ekonomiska synpunkterna måste 

länmas ur räkningen. 
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Av å Lidingö tillgängliga markområden har utredningen 
ansett sig böra närmare undersöka samt utarbeta förslag till 
ny örlogsstation å följande platser, nämligen: 

Gåshaga-Käppala, 
S kärsätra-Mölna, 
Elvvik och 
Sticklinge. 

Den nya örlogsstationens allmänna anordnande. 

Utredningen ingår därefter på en utförlig redogörelse för 
av densamma tillämpade principer ifråga om stationens och 
varvets allmänna anordnande. Den nya anläggningen har 
beräknats fö r samma uppgifter som rle , för vilka den nuvaran- · 
de avses. Förslagen innebära alltså ett utflyttande av an
läggningen till den omfattning, som den genom 1925 års för
svarsordning erhållit. Undantag bilda dock anstalterna f<i r 
personalens idrott och fysiska fostran , vilka å den nuvarande 
anläggningen saknas eller äro ytters t bristfälliga. Ett till
godoseende av kraven på sådana anstalter finner utredningen 
ofrånkomligt ej blott med hänsyn till att örlogsstationen läm
nar Stockholm och dess resurser i berörda avseenden, utan 
även därför, att den nya anläggningen annars skulle i ett 
m.ycket viktigt avseende brista i tidsenlighet och utesluta en 
av de betydelsefullaste förutsättningarna för manskapets h älsa 
och trevnad . Ej oväsentliga kostnader samt stora utrymm en 
hava därför beräknats för idrottsplan, idrotts- , sim- och ten
nishall, kall- och varmbadhus m. m. 

Utredningen har räknat med anskaffandet av en isbry
tande bogserbåt, vilket ansetts såsom en ofrånkomlig följd av 
varvets flyttning till Lidingö, där isförhållandena måste be
räknas bliva ogynnsammare än å nuvarande plats. Denna 
bogserbåt är även erforderlig för varvsarbetarnas transport 
till och från arbetsplatsen vintertid eller eljest, då varvets nu· 
varande resurser ej kunna fylla detta transportbehov. Vida
re har utredningen räknat med bombfria källare i större ut-
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sträckning än å det nuvarande varvet. Däremot har utred
ningen förutsatt en minskning av antalet dockor till hälften, 
alltså från fyra till två. 

Beträffande dockorna å den nya varvsanläggningen, upp
ställer sig frågan, huruvida dessa böra vara fasta dockor eller 
flytdockor. Från militärt håll hava uttalanden gjorts till den 
fasta dockans förmån . I en flytdocka ställa sig å andra si
·dan arbetsförhållandena gynnsammare. Då emellertid denna 
fråga kan bliva i viss mån beroende på den plats , som väljes, 
har utredning'en, utan att principiellt taga ·.ståndpunkt ~till 

spörsmålet om fasta eller fly tande dockor, räknat med en 
större fast docka och en mindre flytdocka. 

Vad beträffar frågan om uppförande av boställen åt per
sonalen , anför utredningen en undersökning beträffande den 
s törsta industriella anläggningen å Lidingö, Svenska Aktiebo 
laget Gasaccumulator, belägen vid Skärsätra. Av denna un
dersökning framgår bl. a., att av tjänstemännen över en tred 
jedel och av arbetarna nära hälften föredraga att kvarbo i 
huvudstaden. Bolaget tillhandahåller bostäder för endast 15,3 
% av personalen, vilket motsvarar efterfrågan. Denna under
sökning giver sålunda vid handen, att boställsbehovet endast 
till en r ealtivt ringa del fylles och behöver fyllas genom före
tagets egen försorg. För sin del räknar emellertid utredning
en med tvenne alternativ, det ena avseende t jänstebostäder 
för i genomsnitt 25 % av personalen och det andra för 50 
% a v personalen. Det lägre alternativet anses tillämpligt för 
plats, som i:ir belägen i eller i närheten av de tätare bebyggda 
delarna av Lidingö och närmare huvudstaden. Kostnaderna 
för de båda alternativen beräknas till 2,5 resp. 4,8 miljoner 
kronor. Rent siffermässigt borde, framhåller utredningen, bo
ställskostnadcrna såsom representerande ett räntabelt kapital 
och ej egentligen sammanhängande med örlogsstationens an
läggning, icke inräknas i kostnaderna för denna anläggning. 
Då emellertid det erforderliga kapitalet under alla förhållan
den måste anskaffas, och det kan ifrågasättas om hyrorna kun 
na komma att nwtsvara kostnaderna för såväl underh åll som 

l 

TiclslcTift i Sjöväsenclet. 16 
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för ränta och amortering, har utredningen ansett försiktighe
ten böra bjuda att i de totala kostnaderna inräkna boslälls
kostnaderna m ed halva beloppet. 

I samtliga förslag räknar utredningen med att en summa 
av förslagsvis en miljon kronor ställes till förfogande för be
redande av byggnadslån på gynnsammast möjliga villkor till 
den örlogsstationens personal, som önskar uppföra egna bo
städer å platsen för den nya stationen. 

Såsom allmänt omdöme i boslällsfrågan uttalar utred
ningen, att m ed hänsyn till såväl av densamma beräknat antal 
tjänstebostäder som möjligheterna i övrigt, bör personalens .. u_t
sikter både att erhålla billigare bostäder och att kunna valJa 
sådana i närheten av arbetsplatsen, . ställa sig avsevärt gynn
sammare vid en n y anläggning å Lidingö än vad fallet är vid 
den nuvarande anläggningen i huvudstaden. 

Sjökrigsskolan och sjökurteverket. 

sjökrigsskolan och sjökarteverket förutsätter utredningen 
skola kvarbliva i nuvarande byggnader å Skeppsholmen. I 
avtalet med Stockholms stad har inryckts möjlighet för sjö
krigsskolan att bereda 'inkasernering för kadetterna, sedan sta
tionen flyttats. För ändring av kasern III å Skeppsholm cn 
till övningslokal för sjökrigsskolan avser utredningen förslags-
vis en summa av 150,000: - kronor. 

Kostnadsb eräkningarna. 

Utredningen framhåller att den i sina kostnadsberäkning
ar endast utgått från de absoluta beloppen och sålunda ej m ed
räknat uppkommande ränteförluster. Vid ett godkärtnan d_e 
av förslaget till avtal med Stockholms stad erhålles visserh
nen omedelbart en summa av 9 miljoner kronor, men kunna 
~ärefter några väsentliga delar av området ej frigöras, förrän 
den nya anläggningen är fullt färdig. Det är således utan 
vidare klart, att den nya anläggningens finansiering m åste 
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baseras på förskott, vilka tidvis komma att uppgå till bety
dande belopp med härav följande ränteutgifter. storleken av 
dessa låter sig emellertid ej beräknas, förrän den nya platsen 
blivit bestämd och detaljerade kalkyler på grund härav möj -
liga. 

Förlwncllingur m ed Lidingö starl. 

I vissa frågor berörande Lidingö stad har utredningen 
förhandlat med av drätselkammaren utsedda representanter, 
nämligen sekreteraren A. F . H. Markman och stadskommissa
rien K. H. Tottie. Förhandlingarna hava berört dels örlogs
stationens vattenförsörjning, dels överlåtandet av vissa mark
områden, dels broavgiften över Lidingöbron. 

Drätselkammaren anser, att , däres t örlogsstationens för
flyttning till Lidingö skulle aktualisera en omläggning av hu 
vu d vattenledningen V al ha Ha vägen-Hops ten, bör örlogssta tio n en 
bestrida de kostnader, som härigenom åsamkas Lidingö. Ör
logsstationen bör även m ed skälig andel deltaga i förräntning 
och amortering av de kostnader, som kunna åsamkas i och 
för stadens framtida vattenförsörjning efter utlöpandel av nu 
gällande kontrakt med Stockholms stad. I kostnaden för för
räntning och amortering av den nuvarande huvudvattenled
ningen ävensom för den dubblering av densamma, som torde 
bliva nödvändig på grund av vattenleveransen till örlogsstatio 
nen, anser drätselkammaren , att stationen bör deltaga m ed skä
ligt belopp. 

De nyanläggningar, som erfordras för stationens vatten
försörjning finn er drätselkammaren böra helt bes tridas av 
stationen. 

Kostnaderna beräknas till 

för alternativet Gåshaga-Käppala . ...... .. .... . 
» Skärsätra-l\'Iölna ..... .. ...... . 
» Elvvik .. .......... • ......... . 

Sticklinge ................... . 

500,000: -
400,000: --
750,000:- -
325,000: -



-228-

I kostnaderna för underhåll, drift och administration an

ser drätselkanunaren att örlogsstationen bör deltaga i propor

tion till sin förbrukning. 

Flottstationsutredningen anser sig för sin del kunna ifrå 

gasätta det befogade i vissa av drätselkammarens krav. Vad 

kostnaderna för nyanläggningen beträffar hade utredningen 

ursprungligen u tgått från, att en e.-entuell vattenleverantör 

skulle påtaga sig kostnaderna för erforderligt ledningssystems 

framdragande åtminstone till stationsområdets gräns. Ränta 

och amortering kunde sedan uttagas genom vattenavgifter i 

vederbörlig ordning. Förrän en flyttning blivit överhuvudta

get bestämd och den nya platsen såsom följd därav utsedd 

har utredningen emellertid ej ansett sig böra bekosta en un

dersökning a v, huruvida vattenbehovet möjligen skulle på ett 

annat och billigare sätt kunna tillgodoses. Utredningen h ar 

därför räknat med de av drätselkammaren angivna nyan

läggningskostnaderna. 

Vad beträffar överlåtandet av vissa för örlogsstationen er

forderliga markområden anför d rätselkammaren, att detta bör 

ske mot en ersättning, som täcker stadens utgifter för områ· 

denas förvärvande jämte därå nedlagda kostnader, incl. r än

tor. Vad beträffar en tomt inom Käppalaområdet anser drät

selkammaren, att köpeskillingen jämväl bör lämna skälig er

sättning för den vinst, som kan beräknas på en exploatering 

av området. Något pris på tomterna uppgives emellertid ej 

av drätselkammaren. 
Någon befrielse från Lidingö stads del i broavgifter ö \·er 

Lidingöbron för örlogsstationens personal och fordon anser 

drätselkammaren ej kunna medgivas. 

Såsom sammanfattning av förhandlingarna med Lidingö 

stad konstaterar flottstationsutredningen, att staden tydligen 

ej anser en flyttning av örlogsstationen till Lidingö så önsk

värd, att den härför bör påtaga sig några kostnader eller över· 

lämna i dess ägo befintlig mark. 

Genom förhandlingar m ed trafikaktiebolaget Stockhohn

Södra Lidingön har flottstationsutredningen lyckats utverka 
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:35 % rabatt å biljettpriset för personbefordran av stationen 

1illhörig personal samt å godstransporter för kronans räkning. 

Utredningen ingår därefter på en beskrivning av de olika 

förslagen till ny örlogsstation. 

G åslwga-J( ä p p al aj'örs lag et. 

Det för inköp ifrågasatta området omfattar strandlinjen 

från Svensk-Engelska Mineralolje A.-B :s ägor vid Rasta i norr 

1ill vägen från Norrvikens brygga å Klippudden i söder. Inåt 

land begränsas området av spårvägen Talludden-Rasta. 

Arealen utgör c:a 920,000 kvm. Området är sålunda ej 

oväsentligt större än det nuvarande, vilket beror på, dels att 

helt nya områden m.åste avses för idrottsplan och övricra an

ordningar för personalens fysiska fostran, skjutbana 1~1 . m., 

dels betydligt större areal än å nuvarande plats måste beräknas 

f?.r boställsområden. Den på sina håll mycket kuperade ter

rangen me~för dessutom att vissa delar ej kunna helt utnyttjas. 

Samthga tomter och byggnader hava värderats av arki

t ekten E. Rudskog, vars värdering slutar på en totalsumma 

5,5 milj. kronor. Tomtägarnas anspråk beräknas av utred

ningen till c :a 8,9 milj. kronor. Utredningen anser sig kunna 

konstatera, all flertalet tomtägare i hög grad överskattat sin 

egen doms värde, vilket särskilt gäller vissa områden och fastig

heter inom Gåshagaområdet Anspråken synas vara tilltag~a 

Ined ganska stor prutm ån , och, om de ej r educeras, torde ex

propriation böra tillgripas i flertalet fall . Medeltalet mellan 

värderingssumman och anspråkssumman utgör 7,25 milj. kro

nor. lTtredningen , som förutsätter , att, vid ett genomförande 

av Gåshaga -Käppalaförslaget expropriation ofta måste till"ri -
pa &· . o 

_s , ~umer , med hänsyn till el en ovissa utgången av ett expro-

Priationsförfarande, försiktigh eten böra bjuda att upptaga kost 

naderna för markförvärvet till 7 milj . kronor. 
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Ett ganska stort antal användbara bostadslägenheter över

gå i s tatens ägo i och med inköp av området. Boställskost

n aderna ställa sig på den grund Higre vid Gåshaga-Käppala 

än vid något annat fö rslag. 
Utredningen lämnar därefter en detaljerad beskrivning 

på stationsförslaget Kostnaderna för h ela anläggningen incl. 

vattenledning, boställshus och markförvärv uppskattar utred

ningen till 40,300,000: - kronor. 

S kärsätra-111 ölnaf örslaget. 

Det för inköp ifr[tgasa ll a området omfattar strandlinjen 

från och m ed I<.appsla till och med Mölna egendom på södra 

Lidingön samt begränsas i norr av sturevägen och allmän na 

landsvägen. Dessutom ingår det område, t illhörande A.-B. 

Mölna, som norr om allmänna landsvägen sträcker sig upp 

till Kottlasjöns sydöstra strand. 
Arealen utgör c :a 900,000 k vm., vilken areal dock öka<> 

genom planerade utfyllningar. Även detta område är således 

större än det nuvarande. Skälen h ärför äro desamma, som 

utredn ingen åberopat ifråga om Gåshaga-Käppalaförslaget, 

nämligen dels att h elt nya och ganska stora områden måste 

avses för personalens fysiska fostran , skjutbana m. m. , dels 

betydligt större areal än å nuvarande plats måste beräknas 

för boställsområden, dels ock att vissa delar av området på 

grund av lerrängförhållandena ej kunna h elt utny ttjas. 

Ä ven här ha va samtliga tomter och byggnader värdera ts 

av arkitekten E. Rudskog, vars värdering slutar på en total 

summa av cirka 3,9 m ilj . kronor. Tomlägarnas anspråk be· 

räknar utredningen till i r unt tal 5 milj. kronor. Skillnaden 

mellan värderingssumman och ägarnas anspråkssumma är så

ledes i Skärsälra-Mölnaförslaget avsevärt gynnsammare än i 

Gåshaga-Käppalaförslaget. Detta utesluter dock ej, framhål

ler utredningen , alt även här många anbud synas väl högt 

tilltagna, och att således expropriation kan behöva tillgripa-; 

i flera fall, därest anspråken ej reduceras. 

Utredningen beräknar kostnaderna för markförvärvet Yid 

Skärsätra-;\lölna till c :a 4,5 milj . kronor . 
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Ett antal användbara bosiällslägenheter övergå i statens 

ägo i och med inköp a v området. Härigenom minskas bo

ställslwstnaderna om än icke i samma grad som i Gåshaga

l{äppalaförslaget. 
I sin beskrivning över den föreslagna anläggningen fram

]1åller utredningen att vattenområdet utanför Skärsätra-Mölna 

är av synnerligen lämplig utsträckning, icke besvärande trångt, 

men ej h eller a lltför öppet. A Lilla Värt&n finnes om edel 

hart utanför stationen r ymlig an karplats med god ankarbotten 

och passande djup. Med de närbelägna, marinen tillhörande 

Fjäderholmarna med redan befintlig ammunitionsdepå och 

lämplig plats för ifrågasatt bränsledepå bildas en i viss mån 

~luten redd med utomordentliga förutsättningar. Kan dess

utom den allmänna trafiken helt omläggas till leden mellan 

Fjäderholmarna och Blockhusudden, vilket torde kunna ske 

11tan nämnvärt m en för sagda trafik, bliva de nautiska för

hållandena vid Skärsätra-Mölna avsevärt gynnsammare än 

vad som är fallet vid övriga förslag. 

Kostna derna för anläggningen beräknas incl. vattenled

ning, boställen för personalen och markförvärv uppgå till 

37,600,000 : -·-· kronor. 

Elvviks förslaget. 

Det för inköp ifrågasatta området omfattar östra delen 

av den mellan Askrikefjärden och H uslegafjärden utskjutan 

de av Lidingö med undanlag av ett par mindre tomter. Ut

redningen bc>räknar kosinaderna för markförvärvet till 3 milj. 
kronor. 

De allmänna strand- oeh terrängförhållandena äro ogynn

-sannnare än vad som är fallet vid föregående förslag, vilket 

llledfört a vs e värt ökade kostnader för terrassering, väg· och 
vattenbygnader m. m. 

Utredningen framhåller att järnvägsförbindelse till Elv

viksområdet saknas. 1917 års flottstationskommitte beräkna· 

de att inkomsterna av en järnväg till Elvvik skulle komma 

att täcka icke blott kostnaderna för drift och underh åll utan 
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även för ränta och amortering, varför kos tnaderna för järnvi\

gens anläggning icke skulle till någon del behöva påläggas 

kosinaderna för stationen. 1929 års flottstationsutr edning 

framhåller, att genom automobilismens utveckling hava för

h ållandena sedan 1917 väsentligen förändrats . Särskilt b il 

busstrafikens uppsving har medfört en minskad räntabilite t 

för järnvägstrafiken och därmed en välgrundad återh ållsam

het i upprättandet av nya järnvägsförbindelser. Utr edningen, 

som finner järnväg till en n y örlogsstation nödvändig, anser 

sig därför kunna ifrågasätta, om man under nuvarande för

hållanden verkligen kan påräkna järnväg till en ny örlogs

sta tion å Elvvik utan bidrag från stalens sida, eller, om sta

ten själv anlägger järnvägen, densamma lwn beräknas giYa 

ett sådant ekonomiskt utb_vte, att det kan betraktas sås01n 

riktigt att ej helt eller delvis upptaga kostnaderna för den

samma i kostnaderna för stationsanläggningen. Dock har ut

redningen ej upptagit dessa kostnader i sina beräkningar nicn 

anser att, därest Elvviksförslaget skulle tagas under öven ·i(

gande, denna angelägenhet bör göras till föremål för ytter! i. 

gare utredning. 
Kostnaderna för anläggningen beräknas incl. vattenled

ning, boställshus och markförvärv uppgå till 43,350,000 : -
kronor. 

Sticklinae förslag et . 

Det för inköp ifrågasatta området omfattar nordvästra 

udden av Lidingön från Alminge i väs ter till Sättinge i öskr 

med de utanför liggande öarna Fogdholmen, Bergsholmen 

och Strömsö samt sträcker sig inåt land upp till landsvägen 

mellan Långängen och Kyttinge. 
Arealen utgör c:a 1,350,000 kvm. Området är således be

tydligt större än nuvarande område i Stockholm. Denna ök 

ning motiveras av att terrängen inå t land är synnerligen ku 

perad samt endast inrymmer några spridda områden lämpliga 

för idrottsplan, skjutbana och b os tadsbyggelse. Med hänsyn 

till de relativt obetydliga kostnaderna för markförvärvet spe 

lar emeller tid det föreslagna områdets storlek mindre ro lL 
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Det föreslagna området innefattas till större delen i det områ

de, som Allmänna Sparbankens i Stockbolm konkursbo på 

sin tid för sålde till A.-B. Lidingöstaden. I köpeavtalet är in

ryckt villkoret, att det försålda området skall stå till statens 

förfogande intill den 1 januari 1931 mot en köpeskilling av 

40 öre per kvm. för en areal av 500,000 kvm. samt 30 öre för 

varje kvm. därutöver. Detta villkor har genom utredningens 

försorg utsträckts att gälla till den l januari 1932. I samråd 

med A.-B. Lidingöstaden har utredningen beräknat kostna

derna för markförvärvet till högst 7 50,000: - kronor. 

På grund att marinmyndigheterna förut bestämt utdömt 

förslaget att förlägga den nya örlogsstationen till Sticklinge, 

säger sig utredningen hava varit ytterst tveksam om, huruvida 

Sticklingealternativet borde göras till föremål för ytterligare 

undersökningar. Detta skedde emellertid sedan A.-B. Lidingö

staden förbundit sig 
att förse området med nödig tillfartsväg, 
att anlägga järnväg m ellan dess nuvarande järnväg och 

örlogsstationen, 
att framdraga elektriska ledningar till stationen, samt 

a tt i väsentlig mån ordna finansieringen för byggandet av 

erforderliga bostäder. 
Ksotnaderna beräknas incl. vattenledning, boställshus och 

markförvärv uppgå till 43 ,375,000: - kronor. 

Sammanställning o c h jämförelser. 

Huru 1929 års flottsationsutrednings förslag i kostnads

hänseende ställer sig i förhållande till de förut senast fram

lagda förslagen, framgår av följande sammanställning: 

Södergarn ... . ...... 1916 71 ,860,900: - kronor . 

Södergarn o •• • •••••• 1917 70,974,000: -

Elvvik •••• o o. o •••• 1916 66,806,950: -· 
Elvvik o o ••• o •• o. o o 1917 69,691 ,000: - )) 

Elvvik . .... . . .... . 1929 43,350,000: - )) 

Gåshaga-Käppala 1929 40,300,000: - )) 

Skärsätra-Mölna 1929 37,600,000:-
Sticklinge •• o • •••••• 1929 43 ,375,000:- )) 
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Tilläggas de inkomster, som erhållas genom avtalet med 

Stockholms stad - 30 milj . kronor - samt från Stockholms 

varvs byggnadsfond - 950,000:- kronor - - , samt den ut

gift - 150,000:- kronor ·- som beräknas för sjökrigsskolans 

övningslokal, erhållas följande nettoutgifter för de av utred

ningen framlagda förslagen: 

Skärsätra-Mölna . . ....... . 
Gåshaga-Käppala .... . ... . . 
Elvvik ................. . 
s ticklin n· e o 

6,800,000: - kronor. 
9,500,000: -

12,550,000: - )) 
12,575,000: -

De olika platsernas fördelar och olägenheter samman

fattar utredningen på följande sätt. 
Gåshaga-Käppalaområdet äger genom sitt läge och sin 

beskaffenhet goda naturliga gränser, varigenom nära kontakt 

med ev. framtida bebyggelse av angränsande områden u nd

vikes. Isförhållandena torde kunna betraktas såsom tillfreds

ställande, medan de nautiska förhållandena på grund av stora 

djup och att delar av området äro oskyddade vid vissa vindar, 

äro mindre gynnsamma. Det livligt trafikerade Halvkukssun

det medför vissa olägenheter ifråga om insyn och sannolikh c 

ten av ofta förekommande svallsjö. Förbindelserna med hu

vudstaden äro relativt goda och torde, förutom med järnvägen, 

trafik med färja kunna anordnas. Planeringar och terrasse

ringar äro i stor utsträckning redan utförda. Varvsanlägg

ningen kan dock icke koncentreras i den utsträckning, som 

vore önskvärt. Ett förvärv av området försvåras genom det 

stora antalet fastighetsägare och de av dessa ifrågasatta höga 

priserna ~ettoutgiften för Gåshaga-Käppalaförslagct öv~rst i

ger med c :a 1,5 milj . kronor motsvarande utgift vid ett k var 

blivande av örlogsstationen i Stockholm. 

Skärsätra-Mölnaområdet saknar naturliga gränser i ~J;,t 

land och befinner sig dä rigenom i nära kontakt med krin g 

liggande, ganska tätt bebyggda områden. Allmänna landSY:i

gen och järnvägen genomgå s tationsområdet, dock utan atl 
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teröra de viktigare delarna eller vålla större olägenheter. De 

nautiska förhållandena äro mycket gynnsamma och övertriiffa 

betydligt motsvarande förhållanden å övriga föreslagna platser. 

s jöfront och kajlängd äro kortare än i övriga förslag, vilka 

olägenheter dock uppvägas av att erforderliga reservutrym 

111en kunna beredas vid Fjäderholmarna. Isförhållandena tor

de knnna betraktas som gynnsamma, och genom förutsatt ut

nyttjan de av Kottlasjöns avlopp torde vattnet kring dockorna 

kunna h ållas i stort sett isfritt. Genom de mycket goda förut 

sättningarna för vidsträckta utfyllningar, erhållas för sitt iin

damål väl avpassade plana områden med möjligheter till unsk 

värd koncentrering av dc olika anläggningarna. Kring Kott . 

lasjön belägna delar lämpa sig väl för hoställsbebyggelSf!. Fö_·

bindelser med huvudstaden äro goda och färjförbindelse kan 

med förd el anordnas. Ur kostnadssynpunkt är fårslaget g .-n n

samt, i det nettoutgiften för detsamma med över 1, l milj . 

kronor understiger motsvarande utgift vid ett kvarblivande 

av örlogstationen i Stockholm. 

E lvviksområdets allmänna beskaffenhet är i j ~imförels:o 

med förutnämnda tvenne förslag mindre gynnsam ocb InL~dför 

ökade kostnader för terasseringar m . m. Med hänsyn till is

förhållandena är läget ej olämpligt, då isränna hålles öppen 

omedelbart utanför omrdået. Isbrytningsarbetet kan dock be

räknas bliva m.cra omfattande än vid de å södra Lindingön 

föreslagna områdena. Väl skyddade bassänger och lämpligt 

fördelade kajer erhållas och anläggningarna kunna på önsk

värt sätt planeras och koncentreras. De nautiska förhållaa. 

dena äro i stort se l t gynnsamma, dock bliva vissa delar av an . 

läggningarna utsatta för vind och sjö från öster. Ankrinf-j:< 

djupen äro v~il stora. Området är det från huvudstaden J>i.ngs t 

bort belägna av samtliga för slagen , och nödv~indig järnvitgs 

förbindelse m f1 stc särskilt anordnas. Trafikkos tnaderna kom

Ino att ställa sig dyrbarare än vid övriga förslag, och Jpijjlig

het att anordna lämplig färjförbindelse m ed huvudstad en. fö 

l' E-liggcr knappast på grund av det stora avs tåndet. Gen om 
0 lllrådcts r c:lativt a vlägsna och isolerade läge försämras per-
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sonalens bosättningsmöjligheter. Nettoutgiften för E h YJks . 

förslaget överstiger med c :a 4,6 milj kronor motsvarande n l

gift vid ett kvarblivande av örlogsstationen i Stockholm. 

Sticklingeområdet har redan förut av marinmyndigheler. 

na betecknats såsom olämpligt för anläggande av en ny ör. 

logsstation. Utredningens närmare undersökningar hava gi

vit vid handen, att, även om vissa olägenheter alltid kvarstå, 

förutsättningar dock finnas för en dylik anläggning. Om rå

dets allmänna beskaffenhet är emellertid i stort sett mindre 

gynnsam och kostnaderna för terrasseringar m. m. bliva höga. 

Varvets planläggning försvåras av terrängförhållandena och 

kan önskvärd koncentration ej erhållas. De nautiska förhal

landena äro på grund av stora vattendjup och avsaknaden av 

skydd för vind och sjö från norr mindre goda. Isförhållan

dena torde komma att medföra svårigheter, särskilt för varvs

driften. Området ligger långt avlägset från den ständigt öp

penhållna isrännan , varigenom isbrytningsarbetet kan beräk

nas bliva betydligt mera omfattande än vid övriga förslag. 

Kostnaderna för markförvärvet äro avsevärt billigare in i 

något annat förslag, men uppväges denna fördel av de på 

grund av terrängförhållandena högre anläggningskostnaderna. 

Förbindelserna med huvudstaden bliva, sedan järnvägsförbin

delse upprättats, goda. Färjförbindelse torde dock ej lämpli

gen kunna anordnas. Svårigheterna att på grund av områ

dets läge och beskaffenhet lösa personalens boställsfråga, upp

väges i väsentlig mån genom A.-B. Lidingöstadens åtagande aU 

biträda vid ordnandet av boställen. Nettoutgiften för Stick

lingeförslaget överstiger med c:a 4,6 milj, kronor motsvarande 

utgift vid ett kvarblivande av örlogss tationen i Stockhohn. 

Vid vägandel mot varandra av med de olika förslagen 

förbundna fördelar och olägenheter, har utredningen kommit 

till det resultatet, att Skärsätra-Mölnaförslaget är att föredraga 

framför något av dc övriga. 
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Utredningens förslag. 

Med hänsyn till vad i det föregående anförts, hemställer 

utredningen: 

a tt Kungl. Nlaj:t m å tte föreslå riksdagen , att flottans sta

tion i Stockholm förflyttas från huvudstaden, 

att av utredningen framlagt förs lag till avtal med Stock

holms stad angående överlåtande till staden av örlogsstatio

nens nuvarande område, m åtte av Kungl. Maj:t och Riksdagen 

aodkännas före den l juli 1931. 
t' 

att Stockholms varvs byggnadsfond måtte få tagas i an-

språk för anläggandel av en ny station, 

att den nya stationen anlägges vid Skärsätra-Mölna å Li

dingö, samt att härför avses medel i enlighet med utredning

ens kostnadsberäkningar, 

· att för flyttningens genomförande erforderliga förskott 

ställas till förfogande, 
alt en summa av förslagsvis 150,000 kronor avses för änd

ring av nuvarande kasern III å Skeppsholmen till övnings

lokal för sjökrigsskolan, 

att en summa av förslagsvis l miljon kronor på lämp

ligt sätt ställes till förfogande för beredande av byggnadslån 

på gynnsammast möjliga villkor till den örlogsstationens per

sonal, som önskar uppföra enga bostäder å platsen för den 

nya stationen. 

I betänkandet har resultaten av utredningens undersök 

ningar och beräkningar framlagts endast i stora drag. För 

de mera ingående och grundläggande beräkningarna, ritning

arna och kartorna m. m ., har redogörelse icke lämpligen an

setts kunna inflyta i betänkandet. 

(Forts .) 
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Meddelande från främmande mariner. 
Meddelade frän :Marinstabens Utrikesavdelning. 

(:M ars 1931.) 

Amerikas Förenta stater. 

Amiral Pratt, »Chief of Naval Operations>> i amerikansk a fl ot
tan, har i en rapport gjort det uttalandet, att allmänna meningen 
bland de officerare, som följde flottmanövrerna utanför Central
amerikas stillahavs-kust är den, att flyganfall vore av mindre värlle 
än man väntat sig såsom försvarsmedel mot en annalkande flo tta . 
(»of less value as a means of defense against approaching fleets>> ). 

Amiral Pratt gjorde även det uttalandet att det skulle vara 
omöjligt att framgängsrikt motstå ett landstigningsförsök ä den 
amerikanska kusten utan en flotta harmoniskt sammansatt av slag
skepp och andra övervattensfartyg i tillräckligt antal. Konteramira l 
Reeves, chef för de flygeskad rar, som biträdde vid försvaret av P a
namakanalen mot in vasionsflottan, h ar i en särskild rapport för
klarat, att enbart luftstridskrafter ej kunna hejda slagskepps fram
trängande (>>cannot stop the advance of battleships>>) eller fö rhindra 
dem att utföra landstigningsföretag. 

Det är intressant att konstatera att även flygvapensentusias ter· 
n a i flottan nu erkänna slagskeppens överlägsenhet. 

(Utdrag ur U. S. N. I. Proceeclings, april 1931.) 

Amerikanska sjöförsvarsdepartementet har nu definitivt heslu 
tat att döpa det nya hangarfartyget till Ranger. 

(Utdrag ur The Naval Chronicle, 27 mars 1931.) 
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England. 

Arsbudgeten för flottan, som nyligen framlagts, visar en total-
]11a a v 51,605,000 pund, vi l k et innebär en minskning av 342,000 sum 

Pund. 
P ersonalen kommer att reduceras med 3,400 officerare och man-

skap till en totalsumma av 93,650. 

Det ny programmet för 1031 innefattar påhörjanclet av följan-
de nya fa r tyg: 

2 kryssare av Leander-klassen, 
1 kryssare på om kr i ng 5,000 ton, 
1 flott il jledare och 8 jagare, 
4 sloops, 
3 unclerva ttensbå tar, 
1 grundgående kanonbåt, 
1 minteneler för minläggaren Vernon, 
l bevakningsiartyg för stängselbommar (gate vessel for defence 

booms). 
(Utdrag ur The Naval Chronicle, 6 mars 1931.) 

Proven mrcl ett antal försökstyper för katapulter hava fortsatts 
och det är nu möj li gt att övergå till beställningar efter behovet. 

K atapulter hava apterats å Valiant, Cornwall, York och uncler
vattensbåten M 2, och det är planerat att installera elylika ä elva 
andra fa r tyg under finansåret 1931. Ytterligare åtta katapulter 
komm a att beställas under 1931. 

(Utdrag ur The Naval and Military Record, H mars 1931.) 

Slagkryssaren Hood, som med sina 45,000 ton är världens störst:l 
krigsfar tyg, är äter satt. i tjänst, sedan den på varvet i Portsmouth 
ombyggts för en kostnad av 13 3 / 4 mill. mark. Slagkryssaren har nu 
katapult ombord. Aven i övrigt hava kryssarens tekniska anord
ningar anpassats efter n utida fordringa r. 

(Utdrag ur Kieler Neueste Nachrichten, 12 mars 1931.) 

»Olja framställ d ur kol kan användas som bränsle och giver 
nästan samma resultat som naturlig olja>>. 

Mr George Hall, Civil Lord of the Admiralty, lämnade i ett 
tal detta meddelande såsom resultat av amiralitetets försök uneler 
de si st a 12 eller 18 månaderna. 
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Amiralitetet, sade han, hade varit i förbindelse med ott an tal 
lågtemperatursgasverk i landet, vilka framställt prov på olj a för 
l8boratorieförsök. Sedermera sände ett antal verk 20 ton olja var 
:för försök i ångpannor på land ooh till sjöss. 

Ingenjörerna rapporterade, att fyra av fem av dess?. pro\· 
gåvo tillfredsställande r esultat, och att de i några av do vikti gaste 
hänseendena voro lika goda som naturlig olja. 

Offert hade lämnats å ett parti för leverans till ett pris, som 
icke mycket översteg världspriset på olja. Frågan om priset >"ar 

sYårigheten. 
(Utdrag ur The Naval Chronicle, 20 mars 1931.) 

Av uppgifter, som förekmnma i flottbudgeten angående de tty a 
e ngelska undervattensbåtarna framgår, att tre skilda typer nu ii ro 
under byggnad. Den största representeras av H. M. S. Thames. Den 
kommer att få ett deplacement av 1,760 ton med en längd av 99 m. 
Dch skall bestyckas med en 12 cm. kanon. Nästa typ representeras 
av H. l\1. S. Rainbow. Den är på 1,475 ton med en längel av 82,G m. 
och är bestyckad med en lO cm. kan,on. Seclan komma de nya sm å 
undervattensbåtarna namngivna efter havseljur Swordfish, Sturgr·on 
o. s. v. - vilkka skola bliva på 640 ton med en ]ängel av 57 m. 
och bestyckas med en 75 mm. kanon. 

(Utdrag ur The N a val Chronicle, 20 mars 1931.) 

Kryssaren Birmingham, en av de sista koleldade kryssarna, har 
s_vgått från Portsmouth till Pernbroke för att neclskrotas. 

Birminghum sänkte den första tyska undervattensbåten unde r 
b·iget, i det den sände U 15 till botten i augusti 1914 uneler bevak
ningstjänst åt >>Grand Fleet» i södra delen av Nordsjön. 

(Utdrag ur The Naval and .M:ilitary Record, 18 mars 1931.) 

Ytterligare fyra jagare av den nya ,Beagle>>-klassen hava full
gjort sina prov och hava med lätthet överskridit sina beräkn ,Hle 
35 knop. 

Brazon gjorde en fart av 35,4 knop samt Bullelog och Bodira 
35,9. Brasilisk nådde en fart av 35,7 knop. 

(Utdrag ur The N a val Chronicle, 27 mars 1931.) 
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Flot tbudgeten för 1931-32 antogs av deputeradekammaren den 
j S februari och uppgiek i runt tal till 3 milliareler francs, d. v. s. 
orn:kring 133 millioner francs mer än förra året. Sjöministern un
derrättade dock kammar en, att medel för nybyggnader under ovan
nämnda år skulle inom kort särskilt begäras. Nybyggnadsplanen 
har alltså ännu icke framlagts i kammaren och för densamma er
forderliga medel till:Eog,as budgeten ~enare. 

Med anbdning av åtskilliga förfrågningar i engelska uprler
]J.u.s.et gav förste amiralitetslorden en överblick över byggnadspro
errammen i England, Frankrike och Italien, vilka återgivas över
;k;hilligt i nedanstående tabell : 

r England Frankrike lt11-lien 

Fartygscert 
1929- 3011930--31 1929- 3011930- 3I 1929-3011930-31 

:l l 

l l l il Kryssare med 20,al 
: cm. k. ··· ········ · l - - I l 2 l 

i Kryssare med I 5 
l 3 2 2 ! cm. k. ........... - -

\ F lottil j led .......... i l 6 6 - · -
l 

4 8 4 4 ; Jagare ......... .... .. -- -
l i U-båt,ar ............. .3 3 u 11 7 22 

: :M.4niliä gga;re .. .... - ~ - l ~ ~ 

· Kanonbåtar 
l ······ 5 4 2 2 - -
l Min svepare ... ... - l -

l 
l - -

(Nätläggar~) 
: 

Summa 14 20 20 22 15 29 

F ör närvarande hofinner sig, i tontal uttryckt, i de ovannämnda 
.flottorna uneler byggnad: 

England (inklusive dotterstatemal 46,145 ton; 

l<'rankrike, uton fartyg för 1_930-31, som först nu skola pa
l)örj as och innefatta 38,318 ton, 100,684 ton; 

Italien, utom programmot J ör 1930, som innefat tar 32,550 ton, 
100,777 ton. 

Bland nybyggnader, som omnämnas i Taschenbuch der Kriegs
flo tten, 1930, förtjäna de båda franska oljetankfartygen Var och 
l: lo r n att omnämnas. Båda ii ro på repara tianskon to beställda vid 
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Deutschen Werken i Hamburg; Elorn har redan löpt av staprln 
och Var följe r i ap ril. Fartygen äro till byggn aden lika Mekong 
och Nigir, d. v. s. deplacement 13,130 ton, maskinstyrka 6,600 hkr .. 
fart :1.4 knop, la3tdryghet 9,000 ton olj a och bestyckning två 10 cm: 
kanoner. 

(Utdrag ur Marine Rundschau, mars 1931.) 

Les Chantiers Maritimes du Sud-Oucst kommer den 21 mars 
att sjösätta avisofartyget Dumont-d'Urvi ll e. 

Detta fa r tygsbygge är det fö rsta av en ny serie fartyg kon
struerade särskilt för de varma länderna. Fyra dylika äro undl' l' 
byggnacl. Med ett deplacement av 2,000 ton och två Dieselmotorr r 
på vardera 1,600 hkr. beräknas denna t yp erhålla en f ar t av 13,:; 
knop. Besättningen kommer att bestå av 14 officerare och 121 ma11, 

Skrovet är isolerat mot temperaturväxlingar och fartyget ä~: 
grundgående för att kunna gå upp för floder. 

(Utdrag ur Le Yacht, 21 mars 1931.) 

Sjöministern M. Dumont framlade dPn 20 mars inför deputera
dekammarens marinutskott byggnadspro grammet, som skulle fra m
lagts för en månad sedan. Programmet uppgives vara i sträng 
överensstämmelse med den ny a en gelsk-fr ans k -italiensk a överens
kommelsen. 

Det förutsätter stapelsättning av nytt tonnage uppgående till 
45,000 ton och innefattar en 23,000 tons slagkryssare med 30 CJn. 
kanoner och två väl pansrade fartyg på 7,500 ton med 12,7 cm. lm
noner. 

Resten av tonnaget är avsett för flera smärre fartyg däribl aml 
en flottiljledare. 

(Utdrag ur The Naval and Military Record, 25 mars 1931.) 

Italien. 

Den 13 maj konuner en italiensk eskader bestående av kryssa
re och undervattensbåtar att inträffa i Gdingen. Eskadern skall 
även besöka en del andra Ostersjöhamnar. 

(Utdrag ur Kieler Neueste Nacbrichten, 3 mars 1931.) 
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Kina. 

Enligt meddPlande f r ån Schanghai har Kina i strid mot den 
]i:in~sisk-engelska öve renskommelsen av å r 1928 beställt åtta 4,000-
tons kryssare v id japanska varv. Fyra skola r edan hava stapelsatt~. 
Den kin esisk-engelska överenskommelsen innehållPr en bestämmels<' 
orn, att kinesiska krigsfartyg blott få hyggas i England. 

(Utdrag ur Kieler Neueste Nachrichtcn, 18 mars 1931..) 

Polen. 

Den 11 mars ankom pol~ka jaga ren Wichcr, kommande f rån 
Gdingen, till Holtenau för att passera kanalen. \ Vicher skall via 
Cberbourg gå till :Medelhavet och ska ll en längre tid uppehålla sig 

J ouiska h a vet. 
(Utd rag ur Eielcr Neueste Nachrichten, 12 mars 1931.) 

Tyskland. 

E Pparationcn av de skador å målfartyget Zähringen, som upp
kommo vid e ldsvåda i korkfyllningen har nu avslutats. Varnad av 
erfarenheterna vid eldsvådan har man nu anordnat särskilda öpp
ningar i skrovet och i huvuddäck. genom vilka man kan nå korl:
fyllningen och genast kväva en eventuell eldsvåda genom snabb vat
tenbegjutning. Under nästa övningsperiod för flottan som tager 
sin början i. april , skall Zähringen åt er vara til lgänglid såsom mål
fartyg. 

(Utdrag ur Kiel er N eueste N a chrich ten, 27 mars 1931.) 

Riksdagen har vid sammanträde den 20 mars med 181 röste t· 
Inot 71 bevilj:1t elen f j är de delen a v ans] a get till pansarskeppet »A»; 
lOS avstodo f r ån att rösta. l\Ied komm unisterna röstade 9 socialdc
!Uokrater. 

Aven det första anslaget till pansarskeppet »B» blev beviljat 
llled 183 röster mot 72, under det att 72 avstodo från att rösta. 

(Utdrag u r Kieler Neueste N a chrich ten , 22 mars 1931.) 
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Litteratur. 

»Scientific Disa.rmanent,, a v Major Vic

tor Lefehure, Munclanus förlag, London 1'l31. 

Pris 5 s. 

Den svenske socialclemkoratiske partichefen har vid något ti ll

fälle framhållit betydelsen av >>moralisk avrustning>>, icke så att fatta 

att moralen skulle avskaffas, utan att folkens moraliska uppfa ttning 

måste ändras så, att man med dPss hjälp skulle kunna åstadkomma 

avr ustning. I boken >> Vetenskaplig av rustning >> har :författaren, ma

jor Lefebure, lwller icke velat avskaffa vetenskapen utan i st. tagit 

densamma i sin tjänst, för att nwd dPss grundlighet tränga in i f r:'t

gan om avrustning. 
Major L:s uppläggning av frågan är delvis av ny art, vi lket 

som sagts kommer t ill synes redan i bokens titel. Eftersom avrus t

niug är r1'lstningens motsats kan man genom grundligt studium a•• 

rustning-ens betingelser erhålla en god utgångspunkt för bedöm anrlr 

av aVJ"ustningens (nedrustnin gens) betingelser. 

Major L går i sin bok huvudsak ligen till strids mot elen upp

fattningen, att avrustning vo re omöjlig att genomföra, efte rsom län

derna i en handvändning och i all h emlighet kunna f ramställa fr uk

tansvärda förstörelseverktyg, främst genom förändl"'ing av den ciY ila 

lufttrafikens farkoster till stridsmaskine r och därnäst geno m o111· 

vandting av elen befintliga och fö r freden oundgängligen erfo rde r

liga kemiska industrien (färgämnen, konstsi lke, gödningsämnen dc.) 

så att elen >> på en natt» är klar att leverera nu kända eller i laho

ratorier utexperimenterade nya giftiga gaser. 

Med vetenskaplig noggrannhet granskar major L. först de nor

mala vapnens utvecklingshistoria och nuvarande framställningssiHt, 

för att få fram, om dt> verkligen hastigt kunna göras till fö remå l 

i'ör massproduktion. Han studerar gevär, kulsprutor, skyttegraYstni)r

sa re, kanoner, granater o. s. Y. i detalj; enbart rekylanordnin g-n runs 
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tillverkning upptager f;y ra sidor. L. bPvisar att det alltid erfordras 

en avsevärd tid för att t> rn å massproduktion av ett förstörelsemedel, 

från elen tidpunkt då en r t>gering beslutar igångsätta tillverkningen 

till dess redskapet kommer i användning vid fronten. Aven om 

det enelast är f rå ga om mångfaldigande av en känd tillverkning av 

vanliga Yapen edordras en avsevärd tid. I ännu högre grad blir 

detta fall et om det ä r fråga om ett nytt förstörelsemedel, som skall 

konstrueras, tillverkas, kanske vi.d nyupprättade verkstiider, omkon

strueras o. s. v. samt slutligen sättas i händerna på personalen, som 

måste övas i handhavandet. Den tid som sål unda åtgår, denna tid

faktor (>> time lag >> ), utrönes i boken för varje slag av dessa normala 

krigsmedeL L har härvid t ill största delen, för att icke spela sig 

några fördelar i händerna, tagit sif:fror från U . S. A:s inträde i 

världskriget och dess snabbt uppr8ttade krigsindustri. Tidsfaktorn 

befinnes variera mellan "c:a 6-.18 månaLler. Undantagsvia kunna 

vissa typer hava en kortare ti.clfaktor, men intet land kan igångsätta 

ett krig i s1örre skala utan att besitta erforderliga kvantiteter och 

förråd a\" alla slag av materiel. Och det är just dylika större ki'ig 

mänskligheten vil l undvika. 

Major L. ingllr så på sena re 1iclPrs stridsmedel såsom flygplan, 

tanks, giftiga gaser nya sprängämnt>n och glömmer hel ler inte stål

hjälmar, kroppsskyeld e.ller gasmasker. Tidsfaktorn deduceras fram 

även för dessa krigsmedeL 

I fr åga om luftfarkoster medgiver major L. deras särdeles stora 

risk för freden, men påvisar även att det existerar en betydande 

tidfaktor för massproduktionen. Civila flygplan erfordra jämväl en 

viss tid för att ändras, ehuru elen är myckPt kortare. Det bör alltså 

förbjud2 s att ändra eller planera för änd ring av elylika redan i freds

tid. Men det viktigaste beträffande flygfarkosterna är dock, att de 

icke i och för sig äro k rigsredskap, utan blott att betrakta son• in

strument för krigföringen, ofarlig a u t an bom ber etc. Och dessa 

senare krigsverktyg äro underkastade förut nämnda lagar i fråga 

om tillverkning. tidfaktor m. m. 

Turen kommer så till framtidens krigsmedel, p å tal om vilka 

han även avltancllar bakteric•kriget. Beträffande de normala krigs

medl en Jörutspår major L en utveckling därhän, att handvapnen 

komma att. ernå Pn effektivi tet såsom de nuvarande kulsprutorna. I 

fråga om det kemiska kriget tror han utvecklingen kommer att med

föra att kemiska gifter icke blot.t som nu komma att användas ex

ternt, i gasmoln e tc., utan även internt, i mäJ tniskol.;:roppen, genom 

anvä'lclnin g av förgiftad ammunition, särskilt hanclvapensammuni 

tion. Vidare avhandlas möjlight>ten att uppfinn a nya kemiska krigs

medel. Denna möjlighet tror major L. fullt ocll fast på, men genom 
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förbud skall möjligheten avsk ä ras. Kemistemas elilemma skall av
hjälpas. Ingen skall vilj a syssla med stridsgaser seelan clyli kt stämn
lats som förbjudet av statsmyndigheterna, ja, ett försök att konn~a 
fram med en upr.finning härutinnan skall komma att betraktas som 
omoraliskt och lågt , ungefär som mutförsök i våra dagar. 

Eftersom major L:s bok mest avhandlar av rustningens tekniska 
sida intresserar han s ig· icke i lika hög grad för personalen. I f dga 
om denna kommer h an heller icke med något nytt. Åt värnplikt, 
utbildade reserver och halv-militär a organisationer måste varje av
r ustning.'lförslag ägna uppmärksamhet och detta sker även i före
varande bok. 

Den tekniska n edrustningen kräver minskande av den statliga 
krigsindustrien till elen ound gängligen nödvändiga. Den privata 
krigsindust rien kornmer här i vägen. Denna giver de länder, inom 
vilken hanteringen bedrives, ett avsevärt försteg i krigsberedska p. 
Privat vapenindustri och handel passar sålunda icl.m alls i stycket 
med avrustningen. .Major L. vill ·g i va elen privata krigsindustri<" n 
En internationell organisation, arbetande vid sidan av elen centr al a 
avrust ningsorganisationen, exempelvis Nationernas förbund. 

Enligt major L. innebär nedrustning eller avrustning s ä k c r
h e t därigenom att intet land plötsligt kan överrumpla sina granna r. 
Lojalt uppfyllande av gjorda överenskommelser jämte kontroll av 
e:lterlevnaclen kan sålunda åst adkomma bortfallandet av misstänk
samheten folken emellan. Don fö rfäktade principen säkerhet -
skil jedom - avrustning är fe laktig. Ingen säkerhet Pxisterar utan 
avr ustning (nedrustning). 

L. i r•går även på kritik av de vanliga principerna för nedrust
ning, enligt vilka densamma skall åstadkommas gcn,om succes3iv 
nedskärning av militärbudgeterna ell er genom begränsning av per
sonalnumerären etc. 

Budgetnedskärning kan han icke fullt gilla, eftersom denna m<"
tod icke innebär de slutgil tiga möjligheterna. Länderna kunna ernå 
helt olika grad a v krigsberedskap på detta sätt. Likställighet em,ts 
alls icke. Dessutom f innes alltid möj ligheten av dolda militära ut
gifter. 

Motoden att begränsa persona lnumerären är icke tillfyllest. Icke 
heller kan avr ustning åstadkommas genom att fastställa kvantiteten 
krigsmedel u t an a t t sam t i di g t k v a l i t e t e n bestämmes. Endast 
em kvaliteten är lika kan likställighet ernås och därm.cd säkerhet. 
I samband härmed påpekas Yikten av att intet hernlighetsmakeri får 
Jörekomma beträffande krigsmaterieltillverkningen, just för att kva
liteten måste vara lika i länderna. 
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:Major L:s nedrustning kännetecknas, beträffande materielen, av 
n edskärning till en bestämd kvantitet och kvalitet, minskning av 
luigsindustrien till den minsta möjliga (avskaffande av privat krigs
i ndustri och handel), förbud, innefattande övervakning av efterlevna
.c]en, mot förberedelser föe krigsmaterieltillverkningen samt totalt ut
dömande av luftkriget och det kemiska kriget, jämväl innefattande 
förbu d mot fo rskning, som avser uppfinnande av nya kemiska krigs
medel. Beträffande personalen skall elensamma begränsas i antal, 

.c]e utbildade r ese rverna likaledes begrän.sas samt de halvmilitära or
ganisa tionem a avskaffas. 

Major L:s bok har u tkommit i god tid före den stora nedrust
llingskonfe r ensen 1932, för vilken hans nya tankar bliva av värde. 

Man måste emellertid ihågkomma, att major L. endast visat 
h u r avrustningen skall tekniskt genomföras för att - o m a l l a 
n a t i o n e r g å m e d p å n å g o t d y l i k t - verkligen innebära 
den nödvänel iga säkerheten. Vilja de större nationerna avrusta eller 
ens nedrusta i n ågon st örre uilträckning? För det fallet att endast 
€ n st örre nation är ovillig att nedrusta förfaller hela frågan. Då 
blir maj or L:s tidfaktor ett hinder för de övrigas nedrustning. Sä
kerheten fordrar då upprätthållande av en krigsberedskap, som icke 
får unelerstiga elen e Uer de obstruerande nationernas. Bör j a dessa 
att r ör a på sig är det för sent att sätta igång med egan krigsför
beredelser. 

Den poli t iska siclan av nedrustningsproblemet har major L. 
nästan helt och hållet lämnat åsido i sin bok. Det må han hava 
rät t att göra. Mon de, som skola besluta sig för eller m:ot avrust
ning, måste taga den politiska sidan i grundligaste betraktande. 
Finnes det då några länder av det ovilliga slag vi här bringat i 
åtanke ? Ja, alla nationer ha icke ens funnit för gott att inträda 
i den existerande f redsorganisationen, Nationernas förbund. Vad 
Dstern, särskilt dess europeiska del, bär i sitt sköt e känner man icke. 
Och det man känner kan icke alls ingiva oss tron på en förefintlig 
vilj a till frid på jorden. Ett Europa som gått in för avrustning, 
är dömt till undergång. ' 

T. S-n. 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter. 

(Forts. fr ån h. 3, sid. 192.) 

Finland. 

De finska ubåtarna. Red. Vår Flotta. sept./1930, s. 119. Byggnads. 
programmet omfattar 3 större ch 1 min dre ubåt. Av detta 
pr,ogram äro 2 större »Vetehinen » och »Vesihiisi» byggda vid 
Ohrichton-Vulcans verkstäder i Abo samt 1 mindre - »Saukko'' 
från Sandviks skeppsdocka - hittills sjösatta. Programmets 
sista ubåt, som således är av den större typen, befinner sig un
der byggnad vid Ohrichton-Vulcan och beräknas färdig för sjö
sättning våren 1931. 

Polen. 

French Navy Notes. Oautreau. N. M. R. sept./30 n:r 37, s. 583. E f
ter att hava avhandlat Polens utrikespolitiska läge lämnas hL 
a. följ ande upplysningar om den polska flottan: 

Den inköpta f. d. tyska skolskeppet Prinzessin Eitel 'Fried
rich har moderniserats, försetts med hjälpmotor och inretts fiir 
kadetter. 

Från franska Varv ha nyligen levererats jagaren Enr:r,a 
(1,540 ton) och den minläggande ubåten Rys (1,000 ton). Ett 
systerfartyg till vardera av dessa båda fartyg komma att fiit'
digställas inom kort, lik.alede vid franska varv. När den tre<l
je ubåten av Rys-klassen väntas bli färdigställd omnämnes ej. 
Förf. framhåller, att de polska jagarna äro överlägena den 
tyska Möwe-typen (4--13 cm. k. jämf. med 3-10,5 cm. k.; fart 
33 it 34 knop för båda typerna). 

Rys-klassen uppgives vara = den franska J:'ierre-Ohai lle.,·
typen. 
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Tyskland. 

:Notes and comments: German Naval Gunnery. Red. N. M. R. sept./30 
n :r 38, s. 593. Några uppgifter och reflektioner med anledning 
av tyska flottans nyligen utförda övningar i Östersjön. 

Mälfartyget Zähringen, kryssaren Königsberg samt Ersatz
Prenssen omnämnas. Med anledning ·av byggandet av sist
nämnda fartyg göres den reflektionen, att det vore egendomligt,. 
;om tyskarna såsom en följd av de restriktioner, som pålagts 
deras flottbyggnad, skulle komma att totalt förändra utseendet 
av hela världens flottor . 

Frankrike. 

Frankrike. Flygväsen det. T. F. K. A. H. T. n :r 4 maj/30, s. 67. 

Flygstridskrafternas organisation. 
Bestämmelser angående utbildning av flygspanare. 
Landflygstridskrafternas organiserande ä tre flygfördelningar. 
Sj östridskrafterna (bestå av 15 fJygavdeln. om 10 a 12 flygplan). 
styrkeförhållandena för samtliga flygstridsk rafter vid ingången 
av år 1930. 

2 jaktregementen, därav 
1 reg. om 3 »grupper» med inalles 8 flygavd. 
l )) }) 2 }) }) )) 6 )) 

5 blandade jakt- och spaningsregementen, därav 
2 reg. om 5 »grupper» med 12 flygavd. per reg. 
1 }) }) 5 }) )) 11 )) }) 
l )) ))• 5 )) )) g )) )) )) 
l )) )) 3 )) )) 8 )) )) }) 

2. dagbombreg., därav 
l r eg. om 2 »gruppen> med inalles 11. flygaveL 
1 )) }) 2 )) )) 7 )) 

2 nattbombreg. om 2 grupper med 6 flygavd. per reg., 
l sjilvständig grupp spaningsfl ygplan om 4 flygavd., 
3 blandade reg. (2 i Marocko, l i Syrien), 
1 spaningsreg. om 2 grupper med inalles 6 flygavcl. , 
2 ballongreg. om 3 bataljoner, 
4 självständiga grupper (i Algeriet och Tunis). 

Dessutom extra antal flygavd. i koklonierna. 
Sammanlagd styrka: 

I 1: sta linjen 160 flgavdelningar med 1,800 'ilygplan samt 
i reserv: omkring 4,500 flygplan . 
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Personal: 

Hemlandet. 

Land fly gst riclsk raftor 
Sjöflygstridskrafter .. 

Rhonområdet . . ......... . 
Algeriet och Tunis . .... . 
Marocko ... .. .. ... .... . . 
Levanten . ... . . ......... . 
Kolonierna 

S:a 

Office ra re. 

1,553 
263 

71 
94 
88 
73 
66 

2,208 

U nd.-off. och trupp. 

24,2;)8 
5,020 
1,472 
1,776 
1,809 
1,433 
1,739 

37,4'37 

Enligt ett år 1929 avgivet lagförslag skola såväl land- som 

sjöflygstridskrafterna ytterli gare utökas, så att de komma att 

uppgå till: 

Lanclf lygstridskrafter: 208 fl ygavcleln. mod 2,000 flygplan . 
Sjö- , 50 >> , 500 >> 

French Navy Notes. Gantresu. N_ M. R. sept./30 n:r 36, s. 363. 

Med utgångspunkt från Frankrikes sjunde W ashington-kryssare 

>>Algerie>>, till vilken kölen om ett par månader kommer att 

sträckas, framför förf. sina åsik ter ang. f r anska örlogsfartygs

konstruktioner av t idigare och senare data. Han anser hl. a. 

att fransmännen numera i högre gr ad efterapa utlandets far
tyg, än vad tidigare varit fallet. Dessutom lämnas vissa upp

gifter aug. Algerie's konstruktion, varav framgår att fartyget, 

jämfört med Duquesne, får något lägre fart men . bättre luft
artilleri och skrovskyclcl. 

England. 

Granclc-B retagne, Le budget de la Marine an glaise. Notis. Rov. 

Mar. n:r 12ii maj /30, s. 677. Flottbudgeten för 1930: E 51,739.000 

(år 1929: f: 55,865,000). Rapporten över budgeten innehåller 

dessutom en redogörelse över engelska flottan s verksamhet 1929, 

uppgift å antalet sjöofficer are tillhörande flygvapnet, utbyg

garrdet av f lottstationen i Singapore, nybyggnader etc. 
The Naval Treaty. The Navy juli/30, s. 205. Framhålles bl. a. nöd

vändighet en att snarast utöka jagarbygget. 
Schiffbau. England. M. R. n:r 7 juli/30, s. 327. 1 :sta Am.-lordens 

redogörelse i underhuset för nu pågående byggnadsarbeten. 

The Air Exercises. C. M. Mc Alery. The Aeroplane n :r 8 aug./30, 

s. 436. Beskrivning av det engelska flygvapnets övningar den 

12--15 aug. 1930. 

- 25L-

Naval Defence Act. Frank C. Bowen. The Navy n:r 8 aug./30, 

s. 224. E fter omnämnanda av den av parlamentet år 1889 an

tagna N a va l Defence Act, varigenom till nybyggnader anslogs 

f, 21,500,000 fö rdelade på 7 å r för att säkerställa Englands herra

välde till sjöss, uttalar förf. farhågor för, att vid Lonelontrak

tatens utg[mg 1936, det kan visa sig nödvändigt fö r England 

att låta denna första >>sä kerhetsakt>> följas av en andra Naval 

Defence Act. Förf. erinrar ov svårigheterna beträffande be

manningen av do nya fartygen tillkomna genom 1889 års akt, 

då nästan samtliga av brist på övat manskap längre tid måste 

förläggas i reserv. Då den er forderliga övningstiden för man

skapet är längro nu än -förr, rekommenderar förf. nationen att 

beakta bemanningsproblemet i god tid före Londonavtalets ut
gång. 

Notes and Commfmts: The China Squaclron. R ed. N. M. R. sept./30 

n :r 37, s. 377. I a rtikeln redogöres i korta dr ag för huru den 

engelska Kina-eskadern Ya rierat i sty rka under de senaste tre 

decennierna. Efter att denna eskadPr vid sekelskiftet och un
der det rysk-japanska kriget var synnerligen stark och bl. a. 

hade E'n kärna av 8 ~lagskepp, lät man densamma därefter ned

gå högst betydligt i sty rka, i clot man Jörlitade sig på den 

engelsk-japanska alliansen. Uneler de senaste åren har eska

dern emellertid fått mottaga en jämförelsovis kraftig förs t ärk

ning nämligen av 10,000 tons kryssare och moderna ubåtar (till
hörande O-klassen). 

New Cruiser. Red. N. :NI. R. sept./30 n:r 37, s. 578. Följande upp

lysningar lämnas beträffande kryssaren Leander, vars byggnad 

nyligen påbörjats vid örlogsvarvet i Devenport. L är den enda 

kryssaron som >> räddats» av dem, vilka tillhörde 1929 års pro· 

g r am, Den torde komma att tillhöra Dorsetshireklasson (d. v. s. 
10,000-H,OOO ton), väntas löpa av stapeln i sept. 1931 samt bli
va färdigställd år 1933. 

Dess byggande kommer att giva sysselsättning åt 600 mau 
under 2 1/2 års tid. 

Av den totala byggnadskostnaclE'n beräknas f, 278,750 (= nå -

' got mer än 5,000,000:- kr.) åtgå till arbetslöner. 
New Submarines. Red. }l"_ M. R. sept./30 n:r 37, s. 586. De nya 

ubåtarna, som skol?. byggas enligt 1929 års program, komma 

att heta Sworclfish, Sturgeon och Thames. De två förstnämnda 

skola byggas i Chatham, den tredje på privat varv. I Chatham 

kommer även att byggas en av de två ubåtarna, som ingå i 
1930 års program. 

Nates and Comments: Devenport Dockyard och Birth of New Wars-
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hips. Red. N. M. R. sept./30 n:r 38, s. 594. Under förra hälften 
av sept. har kölen sträckts till tre nya brittiska örlogsfartyg 
nämligen kryssaren Leandcr (Devenport) och jagarna Ontsander 
och Oomet (Portsmouth). 

Med anledning av att nybyggnadsprogrammet reducerats, 
synes man ha vissa svårigheter att gi.va full sysselsättning ät 
varvsarbetarna. Vid örlogsvarvet i Devenport moderniseras f. 
n. Chiles slagskepp Almirante Latorre. 

The Prince an Admiral. Red. N M. R sept./30 n :r 36, s. 575. Med
delande att Prinsen av Wales den 1 sept. utnämnts till Vice 
Admiral, Lieutenant-General och Air-MarshaL Prinsen har allt
så hoppat över konteramiralsgraden och motsvarande grader 

inom armen och flygvapnet. 

Italien. 

Marinens deltagande i den 17:e kongressen i >> Societå Nazioonale per 
la Storia del Risorgimento Italiano >> . Capitano di Vascello G. 
Almagiå. Riv. Mar. nov./29, sid. 236. Förf. lämnar en r edo
görelse för ifrågavarande akademis tillkomst (år 1906) och än
damål att arbeta för den historiska forskningen samt för ma
rinstabens sjökrigshistoriska avdelnings delts.gande i dess ar
bete och kongresser, särshit den senaste (den 17:e) i okt. 1929. 

Artikeln innehåller även en uppgift angående de arbeten 
m. m. so m äro under utarbetande eller nyligen utgivna av sag

da sjökrigshistoriska avdelning. 
Marinens or ganisation. D. L. M. R. Riv. Mar. nov./29, sid. 215. Ar

tikeln u tgö r ett förslag iill organisation av såväl de centrala 
som de mera periferiska tjänsterna inom marinen, omfattande 
såväl dessas inbördes ställning som uppdelningen i tjänstegrenar. 

Förenta staterna. 

Marinpolitiken vid korsvägen. Löjtnant LeJand P. Vovette, U . S. 
Navy. Proc. april /30, s. 269-80. Artikeln är en tävlinsgskrift 
år 1930 och behandlar den amerikanska marinpolitiken samt 
omfattar följande /huvudavsnitt: Utrikespolitik, iffiarinpolitik, 
makt som stöd för politiken, Monroe-doktrinen, makt som stöd 
för handel, makt för att skydda staten och dess kolonier. 

Läsvärd artikel. 
Joining the United States Navy. Oaptain F. H. Potelt U. S. N avy. 

Proc. n :r 329 juli/30, s. 619-22. Förfaringssätt vid antagning 

samt redogörelse för r ekrytutbildningen. 
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Schiffbau. Notis. M. R. sept./30 n:r 9, s. 427. Av de 8 k ryssarna 
av xPensacola >> -klassen kommer den sist a »Louisville>> att sjö
sättas den 1 sept. vid ~tatens varv i Puget Sound. Sanuna dag 
stapellägges en annan k ryssare på 10,000 ton, som kommer att 
erhålla namnet >> Astoria >>, under det att tre ytterligare kryssa
re komm a att döpas till >> Portland>>, >>:M:inneapolis>> och >> New 
Orleans>>. De sista 6 av de hittills byggda 8 kryssarna på 10,000 
ton, som på grund av sina avvikningar f rån de båda första (9 
kan. i stället för 10 på de första) betecknas >> Augusta>>-klassen, 
erhålla mellan de båda skorstenarna 2 katapulter och medföra 
6 flygmaskiner. 

Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
meddelade genom Th. Wawrinskys Patentbyrå, Stockholm. 

Datum 
l 

Diarie- 1 
nummer Uppfinningens art 

29/1 2526,'30 Eldstad för ångpannor o. d. G. A. \Vood, De-
troit .. 

2738/28 Eldstadsanläggning för kolpulvereldning med 
flera s som st rilbrännare utbildade eldnings
anordningar. G-. Hayn, KasseL 

554/29 Anordning vid sty rinrättnin gar med lina eller 
dylikt f ör tippbara utombordsmotorer. G. 
U. A. Hult, Stockholm. 

5/2-31 5035/28 1\olpulverrlclstad för med öve rhettare fö rsedd.l'. 
högtryr;ksångpamlor_ S. Löiflcr, Oh arlot
tenburg. 

1789/27 RE'gleringsanordning för kraft maskiner med fly
tande bränsle. AB. de Lavalts Ångturbin, 
Stockbolm. 

12/2-31 2835/28 Förbränningsmotor nlE'd flera bränslemunstyc
ken. Al lgemeine ElE'ldricitäts-Ges., BerEn. 



Datum l Diarie-1 
nummer 

12{2-31 40;29 

389[1/29 

26/2-31 883/28 

962;28 
5/3-Rl 2116j30 

12j3-3l 2922{29 

19/3-31 4337/26 

950/28 

3610/29 
26/3-31 36 13/28 
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Uppfinningens art 

>::>fikcrhetsreguJ a to r för förbränningsmoto rel'. 
Ingersoll-Rand Company, New York . 

.M anöveranordning vid venti lmc- kanismer för 
förbränningsmotorer. L. Gardner & Sons 
Ltcl, c\ianchester. 

nianöveranordning vid kolvångmaskiner, kom-, 
bincrade med frånslagbara avloppsångtllr
biner. P. Hansen, Köpenhamn. 

Dalansroder Dcutsche \Verft A. G., Hamb urg. 
Anordning för rening av vattnet till ångge tw

ratorer av I~a 1\Iont-typ. La Mont Co r;;., 
New York. 

Anordning vid vattenrörpannor med en äng
och vat tensamlare Jned en långsgående me,l 
genomströmsömmingar försedel skiljevä gg, 
The Stirling Boiler Co. Ltd, London. 

Anordning för automatisk reglering av vätske
ståndet i ångpannor och liknande. N. V. 
:Maatschappij voor Ditvindingen von Dil;
kers en Bargcboer, Haag. 

Reningsapparat för matarvatten till ångpannor. 
L. & C. SteinmiilJ er, Gummersbach, Tysk
land . 

.Fartygsroder. Deutsche W erft A/G., H am bur g. 
Anordning vid i ångpannans ängrum anbragta 

ångavskiljare. H. V. vVildish, Haslar, En g
land. 

T b. W awrinskys Patentbyrå 
Innehavare: H. ALBIHN 

16 Birger Jarlsgatan, Stockholm. 
Telegrafadress: WAW, stockhol m. 

Telefoner: Riks 74911, (Växel), 74912, Allm. ö. 2248, !ng. Albihn privat 74913. 

GRUNDAD 1891. 

Ombesörjer uttagning av patent och registrering av varumärken 
mönster och modeller i Sverige och utlandet. 

Verkställer tekniska översättningar och utredningar rörande in· 
trång i patenträtt, patents rättsliga omfattning, giltighet m. m. 




