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Behovet av överbefälhavare· och försvars== 
stab ur operativ synpunkt vid 

strategisk defensiv. 

I sitt anförande i radiodebatten om försvarsfrågan den 27 
november 1935 yttrade överste K. A. Bratt bl. a. följande (en
ligt diktafonupptagning) : 

»Vid avvärjande t av ett invasionsföretag över Östersjön, 
vare sig företaget utginge från dess södra eller östra kust, 
framträda sjö-, luft - och landstrategiska synptmkter vid sidan 
av varandra. Graden av sannolikhet för att ett dylikt inva
sionsföretag kommer till stånd och möjlig·heten till ett för
dröjande och avvä~·jande beror sålunda strategiskt sett på till
varon av flotta, kustartilleri, flygvapen och arme samt av den 
samverkan detta försvar under enhetlig ledning kan prestera ». 

Närmare motivering för behovet av enhetlig ledning fick 
man icke höra den 27 november. 

Om man söker i överste Bratts apologi för kommissions
majoriletens förslag (i betänkandets bil. l), finnar man icke 
heller någon bevisföring för det nämnda behovet, endast i 
påståendeform (på s id. 136 i del V) franr1agda förmodanden, 
av vilka här må citeras: >> Det torde vara ovedersägligt, att 
kommissionen - --- n1.åste betraktas som det forum, vilket 
ägt och äger den största möjligheten att vinna översikt över 
samtliga de förhållanden, som göra sig gällande vid bedöman
det av hur frågan om landels försvar, organisatoriskt sett, 
lämpligen skall kunna lösas. Ett påpekande av detta förhål
lande har sitt berättigande, bland annat av det skäl, att hitin -

Tidslcrif t i Sjöväsendet. 6 



-72-

tills hos oss intet organ eller m yndighet haft eller har till upp
gift att skapa en dylik översikt över riksförsvaret som sådan b . 
Man har verkligen skä l a tt fråga sig Yilkcn ansvarig regering, 
som icke vore skyldig >> alt skapa sig en översikt över riks
försvaret som sådan b , och om det sa k kunnigmaskineri p ~t 
alla områden, som står regeringen till buds, skulle vara i nå
gol avseende underlägset det, som ståll försvarskommission en 
till förfogand e i avseende på »möjligheten - - - - - 
att höra bevisföringen från olika, högt k valificerade sakkunni
ga tillhörande skilda delar av försvaret ». Med hänsyn till alt 
elen sakkunskap, som sl:Ht föTSvaTSkommissioncn till buds, i 
allt väsentligt varit oansvarig, skull e väl /örsvnrsministern och 
regeringen t. o. m. 1:unnu anses hava större möjligheter 'ott 
erhållu en allsidig och ansvarsmedveten översikt över somtliga 
förhållanden än försvarskommissionen . 

»Den nu nämnda omständigheten», fortsälter överste Bratt, 
»har även föranlett kommissionen att föreslå tillskapandet av 
en för försvaret i dess helhet i krig och i fred gemensam högsto 
ledning. Den utomordentliga vikten av denna angelägenhet 
skall här endast betonas », varefter fö ljer c lt lovprisande, fort
farande utan bevisföring a v kommissionsförslagl''ls överbefäl
havare och försvarsstab. 

Bevisföring får man söka i själva kommissionsbetänkandeL 
Den där förekommande motiveringen sysselsäller sig emeller
tid vida mer med krigsadministrativa frågor än med operativa 
och strategiska förhållanden. Rörande dc militära skälen för 
tillsättande av en överbefälhavare härskar i kommissionsbe
tänkandets del I en icke obetydlig begreppsförvirring , vilken 
icke kunnat fördöljas, trots den skicklighet, m ed vilken dim
bildningen kring frågan handha vls. 

Huvudmotivet för tillsättande av en överbefälhavare och 
försvarsstab haT angivits vara åstadkommandel av enhetlig 

Planläcrcrnino· av stridskrafternas verksamhet. Man påstår sig bt'l b 

hava centraliserat den operativa ledningen till en myndighet , 
men likväl har man måst medgiva, att sjökrigsledningen p å 
grund av »vissa med sjökrigföringen sammanhängande om-
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stfu1cligheteo , kräver särskild sakkunskap och därför måste ut
övas av en auktoritativ myndighel vid siclan av »Överbefälha
varen » -- som alllså icke ens gör skäl för sill namn. 

Försvarsstabens huvuduppgift i fredslid skulle enligt kom
missionsförslaget vara att hänföra främst till del operaliva 
området, på vilket behovet nv ett inliml samarbete förmenas 
m esl göra sig gällande. 

Den nuvarande organisationens brister i samarbetshän
seende pMabs, men det är betecknande för oklarheten i kom
missionsbclänkandcl, atl i samma and<:>clrag, som man (sid. 
226 i del l) talar om svitrighrlerna al L på ett. enhelligt s~ilt ord
na det operativa förberedelsearbetet (vi lket pa grund av de för 
lanl- och sjöslriclskrnfter olika betingelserna för deras upplrii 
dancl c icke ens av kommission en kunnat föresHis ordnat enhet
ligt), framh[tllcs, att den enda gemensumma myndigheten under 
Konungen som skulle kunna laga ställning lill fr:"tgor av stru
tegisk arl, då m~d;;miinnen . för de skilda försvarsgrenarna äro 
av olika meningar, är försvarsministern , vilken i regel saknar 
elen härför behövliga rent m ililära skolningen. Här har man 
alltså kommil fram lill atl meniugsskiljaktlighelcr huvudsak 
ligen kunna viinlas u ppstå i frågor av slmtegisJ..: art, något som 
ick e ~ir alldeles detsamma som opemliuu fragor. DP förra stå 
på ett högre plan. 

Emellertid salmas i kommission sbchinkandet en närmare 
anal ys av dc operaliva förhållanden under krig , som skulle 
påkalla gemensam operativ ledning för alla tre försvarsgrenar 
na. Överste Bratt har varken i radioföredrag eller i sina bi 
lagor (1 och 2) till belänkandel prestera t någon sådan. I bil. 

· 3 (del V, sid. 209) a nför överste Rappe: »Försvaret mot en 
dylik offensiv över havet bör - - -- baseras såväl på lanl
och sjö- som flygslrid skraflcr. För aU en in lim samverkan 
dem emellan över huvud taget skall kunna uppnås och bliva 
effektiv, måste emellertid tvenne förutsållningar vara för 
handen. Dels måste försvararens samtliga slriclskraflcr till 
lands, till sjöss och i luften stå under en gemensam hiigsta mi
litär ledning, och dels - - -» . 

Den .sista här citerade m eningen är det enda militära ut -
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talande i frågan från tiden före betänkandets tillkomst, som 
återfinnes i detsamma. Det är, som man ser, ett naket kate
goriskt pås lående. 

Det kan därför vara berättigat alt till en början närmare 
analysera bclingclserna för krigsledningens operativa verksam
het vid försvar mot överskcppningsföretag, ehuru detta endast 
är en detalj av försvaret i dess helhet. 

Först fordras då en analys av anfallsoperationcn. Dennas 
gång är ju sådan, att innan angr iparen kan börja förverkliga 
sin avsikt att bryta försvararens motstånd till lands, m ås te h an 
l) först bryta eller i erforderlig grad n eutralisera försvararens 
motverkan 1ned sjö- och flygs tridskrafter före _och under in
skeppningen och under överfarten. Däretter m ås te han 2) över
vinna samma hinder under urskeppningcn, samtidigt därmed 3) 

urlas ta den första truppomgå ngen och i taktisk samverkan med 
sjö- och flygstridskrafter övervinna försvararens första m ot
stånd till lands samt därefter ·i) fqrtsätta offensiven till lands 
och smnticligt dänned 5) i erforderlig grad neutralisera försva
r arens motverkan med sjö- och flygstridskrafter för att upp
rätthålla förbindelserna över havet för fmmförancl e av trupp 
förstärkningar och materiel och tillbal.:ct{ömncle av såntele och 
sjuka och av skadad materiel. 

Men j'öre ollt detta går den krigföring av obestämbar var
aktighet, som åsyftar tillkämpandet av för en överskeppning 
erforderlig överlägsenhet till sjöss och i luften, om denna icke 
ä r från krigets början tillfinnandes. 

Först med en sådan uppställning bliva huvuddmgen av 
försvarets uppgifter och verkningsmöjligheter angivna. 

Under överskeppningsföretagets första moment, inskepp
ning och överfart, har försvararen inga 1nöjlighcter alt verk a 
med andra stridskrafter än sjö- och flygstridskrafter, av vilka de 
sistnämnda kunna insättas - för spaning såväl .som för anfall -
r edun uneler koncentrationsperioden. Under denna kunn a även 
sjöstridskrafter insättas till förhindrande av ansamling av tran s
portfartyg. Försvararens operativa verksamhet blir alltså un
der denna period inskränkt lill självs tändig luftkrigföring mo l 
angriparens h amnar och elit ledande landkommunika tioner 
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samt kombinerad SJO- och luftkrigföring mot transportfartyg 
och sjöstridskrafter under samling till in sk eppningshanmarna. 
Under överfarten blir försvararens operativa verksamhet kom
binerad sjö- och luftkrigföring, avseende spaning och anfall 
mot den inskeppade armen och mot fiendens sjöstridskrafter. 

Under denna period erfordras gemensom opemtiu lednin!J 
uv j'ö rsvumrcns sjö- och luj'tstridskwfter. 

Först sedan angriparens första transportomgång nått ur
skeppningsområdet, finnes någon möjlighet för försvararens 
lan tstridskrafter att ingripa . Försvararens lantstridskrafter 
utanför urskcppningsområdet kunna kn appas t sättas igång, 
förrän området är slutgiltigt k än t. Det kan vanligen ick e 
m ed säk erhet fastställas , fön·än försll:a transportomgångens 
fartyg börjat insegling till h amn eller ankring. Ibland blir det 
ick e ldi.nt , förrän dc första anfallstruppern a uppenbara sig på 
stranden. 

För att en större överskeppning öveT huvud taget skall 
försökas, fordras att angriparen h ar (för värvat) en betydande 
överlägsenh et till sjöss och i luften. Då möjligheterna för för
svararens sjöstridskrafter att taktiskt ingripa inom m-sk epp . 
ningsområdct på grund av närheten till land äro mindre än 
under överfarten, kan det icke förutsä ttas , a lt hans sjöstrids
krafter som regel kunna etablera vare sig operativ eller taktisk 
samverkan m ed egna lant- och m ed dem direkt samverkande 
flygstridskrafter. Sjöstridskrafternas och de 1ncd dem sam· 
opererande flygstridskrafternas samverkan med lantstridskraf
terna blir även under urskoppningsperioden i r egel indirekt 
och riktad mot fiendens sjötransporte r utanför urskeppnings
området. ''') 

Någon gemensam opemtiu ledning för sjö- och lcmtstricls
k raj'ter kan alltså icke träda i verksamh et. Ledningen för lant
stridskrafterna och m ed dem samopererande flygstridskrafter 
måste vara kunnig i lantkrigföring. Av ledningen för sjöstrids-

*) Om sjöl.;:rigsläget medger, kunn a (rörliga) l.;:u startill eriförb antl 

av s.iöhigsledningen ställas till lantkrigsleclningens :förfog:mck inom 

(vid) u r ske p pningsområclet. 
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kraflcrna och med dem sam opererande flygstridskraflcr t'on] 
ras fortfarande kunnighet i sjökr igföring. Den egna strand
li.njen erbjuder vid försvar mot företag av föreliggande slag en 
naturlig och oövcrskridbar gräns mellan lant- och sjökrigsled
ningens kompetens i operativt avseende. 

Den indi rekta samverklin mellan försvaret till sjöss och 
tilllands kan belryggas utan överbefälhavare och utan gemen
sam stab genom utbyte innm h ögkvarteret*) av undcrrältclser 
och önsk rmål. Önskemålsformen ~ir härvid i dc flcsla s ituatio
ner alt föredraga framför befälst'ormcn, emedan sakkunskapen 
hos en och sa mma individ sällan sfrii.cker sig över både land 
och hav. 

Sa lå ngt om krigsledning vid försvar med tre vapen mot 
kombinerade anfall över havet. 

~1[en före en angripares igångsältande av en större över
sk eppningsoperation gar heb den serie av operationer, som 
avser uppnående av elen erforderliga överlägsenh eten till sjöss 
och i lutlen och skadandet a v försvararens landkommunika
tioner och krigsindustri m. m. 

Fö rsvaret mot dem fall er helt och hållet antingen inom 
sjökrigföringens område, där det fordrar ledning, kunnig i sjö
krigföring, eller inom hemortsförsvarets omrftde, som fordrar 
ledning, kunnig i såd::mt försvar. Behov av gemensam led
ning mol båda anfallsform erna föreligger icke. 

Till för~var mot sjöhandclskrigföring, - en annan bc
Lvingelsemetod , som kommer till anv~indning både före och 
efter, parallclt med eller ulan överskeppningsföretag - kun
na till sjöss endast sjö- och flygstridskrafter insättas. De milsie 
del stä uneler gemensam ledning , kunnig i sjökrigj'ör ing. 

Handelsfartygens försvar i hamn mot flyganfall samman 
fall er med or tsförsvare-t och bör alltså påvila dettas ledning . 
Något behov av gemensamhet m C'd sjökrigslednin gen för detta 
ändam ftl k an icke påvisas. ~'len territoriets försvar mot luft
anfall är i somliga lä nder a nförtroll flygstridskrafternas led-

*) I ck 0 aH förväxl a med ro rm6kvar !cret för dc mol l altllstign a 

fientl i g a sty rkor avclelacl c trup[le c· ~·, a. 
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ning, so m d~1r h a r sig underställda jämväl de stridskrafter ur 
arme u, som äro a vdclade till ortsförs varet. luftbevakning, luft
vär n och civilskydd. 

Vid försvar m o-t anfall över landgräns slutligen fordras en 
opemliv ledning }"ör tant- och llygstridskm/ierna pä lcwclf'ron 
i en, k u n nia i lantl;riaföring. 

Om land front når till kusten, kan spörsmål uppstå om 
d irekt ~amverkan mellan lant- och sjös tr idskrafter. Om sjö
k rigslägd sa medger, är därvid avdelande av lokala sjöstrids 
k r after till stöd ål armen tänkbart. Dessa s tridskrafter kunna 
i sa fa ll bliva för viss operation eller v iss tid av sjökrigsled
ningen dirr:kt underställda befälhavaren för armen på platsen . 
Detsamma gäller rörligt kustartilleri. 

Vissa avgöranden, berörande insältande av stridskrafter 
och sa mverkan mellan tv;t eller tre försvarsgrenar , kunna lika 
litet träffas a v en överbefälhavare som a v försvarsgrenschefer 
na. Då stra tegis ka beslut utom av militära förhållanden äro 
beroc11dc av n~iringsläget samt dc inrikes- och utrikespolitiska 
förhålland en, som för tillfället råda, måste den am.Yariga r e-
geri ngen i m å nga fall träffa avgö randet. 

Av ovartståendc analys torde klart framgå , hurusom dc 
operaliva skälen för behovet av en överbefälhavar e förflykti
gas, och hnrusom det m.yckna ordandc-t härom i och omkring 
försvarskommissionsbetänkandet saknar fast och allmängiltig 
grundval. 

För försvarets ledning i krig liksom i fred fordras i Sve
r iges läge en försvarsledning till regeringens direkta fö rfogan
de, bestående a v tre försvarsgrenschefer m ed var sin stab , be
själade av omsorg om rikets försvar i s tort och av en rätt sam
arbetsanda och r espekt för varandras överlägsna sakkunskap 
inom eget ansvarsområde. F innas dessa egenskaper hos för 
svarsgrenarnas ch efer, erfordras ingen överbefälhavare ; finnas 
de icke, kan en överbefälhavare icke råda bot på bristerna. 
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Försvarskommissionens förslag till Sveriges 
riksförsvar sett i belysning av vissa 

erfarenheter från världskriget. 
A v kapten T h. Svedelius. 

(Forts. fr. häft. 1 sid. 36.) 

4 . Sammcmslällning ov de viktigaste er forenh eterno j'rån 
landstigningslöretaget på Gollipolilwlvön . 

Innelwuandet ou herraväldet till sjöss möjliggör till 

gripandet av taktisk överraskning. 

>> E huru fördelarna av strategisk överraskning hade för 
nekats honom (general Hamilton) , så skulle Englands herra 
välde till sjöss giva honom möjligheten att tillgripa taktisk 
överraskning >, (Mil I s. 300). 

strategisk överraskning torde genom flygvapnets tillkomst 
vara helt utesluten ä ven i framtiden. 

Det taktiska överraskningsmomentet kan vidare utnyttja;; 

genom att frfm en landstigningsplats utbreda landstigningen t ill 
andra punkter. F r ån Anzac verkställdes t. ex. skundära land
stigningar vid Suvla (Mil II s. 128) . 

Beträffande elen i samband med landstigningen vid Suvla 
utförda truppkoncentreringen vid Anzac, vars landstignings

plats lå g direkt under ögonen för turkarna nämnes: >> a tt 25 ,000 
man friska trupper kunde landsä ttas i abso·lut h emlighet vid 
Anzac och döljas under marken till anfallsögonblicket, var en 
möjlighe t, som aldrig föll honom (general v. Sander<;) in >> (Mil 
II s. 162). 
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Inför de av turkarna kända förl eredel serna för den nya 

landstigningen vid Suvla i augusti h e ter det: >> Återigen kunde 

turkam a ej erhålla n~tgon kla r uppfattning om m ålet för de t 
överhängande slaget , och Englnmls herravälde till sjöss skulle 

å terigen erbjuda sir lan Hamilton möjligheten all lillgripa en 

taktisk överraskning >> (:\1il II s. 161 ). 

Landstigningar, ut)'örda under mörker, lwvo utsikt att 
kunna genomföras m ed relotivl små förlu ster. 

A ven mindre lä tt tillgän gliga landstigningsplatser kunna. 
seelan an griparen fått fast fot i land pa n i\gon punkt, unelersö

kas och utnyttjas i ett senare skede. 

För planläggningen av landstigningen under mörker vid 
Suvla blev tidigare , genom r ekognoceringsfö retag (utgångna 

från Anzac) erhållen kännedom om platsen av värde (Mil II 

s. 130). 

LandsUgning mdste be)'ams äve n å platser, som ur topo
gmfisk synpunkt synas l öga scmno/ika. 

Vid valet av en landstigningsplats m ed ogyn n sam kust

formati on kan angriparen i gengäld räkna med mindre mot
stånd vid landstigningen (Callwell s. 65 , 85 , 100) . 

>> Huvudsaken är att komma i land på ett eller annat sätb 

(Callwell s. 100). 

Endost uneler t ömtsättning uv stöd genom fmty gsarti ll eri 
är landstigning länkbar å platser, som väl törberetts i försvars 

hänseende. 

Genom somtidigt med leme/stigningen utförda demo nstra
tioner å andra platser kon angriparen vilseleda och tvinga för
svororen att binda betydonde tmppstyrl-<or uneler det för an
gripmen m est kritis ka skedet (Callwell s. 52). 

Förutsättningen för uppnåendet a v det la m ål är , att den 
erforderliga splittringen av angriparens sjöstridskrafter möj 
liggöres, genom att denne äger betryggande herravälde till sjöss . 
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Dcmonstra lionenw i samband m ed landstigningarna pa 

Gallipolihalvön, ehuru mindre övertygande utförda, medförde 

dock hela det resull a t, som amiral dl' Robcck h ade hoppats pa 
(Nav ll s. 318) . 

Au fijrsuoraren m ot landstigningsplatsen snabbt lramj"örclt~ 

j"örstärkningm (t. e:r. frr ln centrala beredshtpsorter) kunnu icl;c 

göm sin numeriska 6uerlägsenhet gällande vid lunclsiignings

platsen inför det förini ande j"artygsartilleriet. 

Vid alla tillfällen, d:l turkarna crhöllo övervikt och hörja 

de driva dc allierades trupper mot s trand en, ingrep fartygsar 

tilleriet och å terställd e snabbt och ulan svårighet jämvikten . 

Hus/landets topagra/i inuerLor betydelsefullt på möJlighe

ten utl utnyttja slödel rw fart ygsmliller iet. 

Det alpfonniga bergsomra deL vid Anzac ävensom det sk ål

form ade landet \'id sydfronten inskränkte det b es kjutningshuru 

området från sjön. 

Elfel;tiuiteten rw }'lotluns meduerkan vid j'örlr'in gcl S((muer 

kan m ed armen blir {J eroende på (IJJ1111llllilionstillgången ; den 

totala tillgången och tillgangen på specialammunition . 

:'lied reducerade krulladdningar, i samband m ed modcrn ~t 

pjäsers stora clcvationsmöjlighct, k an artillerielden mot land 

fronter numera göras cl'fektivare. Brantare banor för beskjut

ning av sk y ttegravsställningar kunn a p å så sä ll erh[tllas. 

Fortygsurtilleriets uiircle qör sig siirskilt gällow1e, dä di

rekt eld ].:an .rtvgivus, pd grunrl rw den snabbhet och efl ektiu i

tet, ummed lurtygsartill eriet i rletta lall ],·an insiil1as . 

Vid indirekt eldgivning J..:on gott stöd påräknns vid all lör . 

svarslid samt vid rmfullsstricl /ö r n edtystandet au fientliga bat

terier. För beskjutning vid cm/ullsstrid au fientliga skyltcgravs

ställningor synes ävenledes visst stöd kunna påräknas. 

Landstigningsoperationerna och därmed samverkan mel

lan flottan och la ndst ignin gs trupperna fingo e n omfattning, 
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solll aldrig förutsetts , vilket delvis förklarar avsaknaden av 

d.en n ödviindiga organisationen för fartygseldens ledning och 

reo'lering. Först allteftersom tiden framskred och crfaren 

h;er vwmos, utkrista lli serades en effektiv organi sa tio n för far

tygsartilleri e ts effektiva utnylljauclc. 

Genom flygyapncls utveckling efter kriget och tillkomsten 

av radiotelefoni - och kortv i\gsförhindclserna hava y lledigare 

förutsättningar sk apa ls för en cf'fekliv ledning av fart ygsartil 

leriet vid skjutning mot m ~tl iland. 

Under landsligningen samt tiden närmast efter denna på-

1)ekas i dc officiella redogörelserna. att fartygselden var föga 

verksam vid beskjutning ""' (le fientliga skyttegravarna som 

förberedelse för anfall , delvis på grund av de fl acka banorna 

m en främst på grund av ohscrvationssvår:ighcter och hristcr i 

förbinclelsesystemcl. Undan för undan noteras dock förbäU

Tingar : 

»- ·- - - seelan en förbättrad m etod för n edsla gsobserva

tioner hade ordnats, kunde dc (far tvgen) bereda fienden ett 

avsevärt avbräck och t. o . m. driva honom från skyttegravarna 

syd om Krilhia » (Nav li s . :569). 

Man kan hitt hemi:istra observa tionssv:h-igh ctern a vid be

skjutning av mål inne i land !!Cnom att skicka fram en obser

vationsgrupp ,. men det blir svårt för denn a att m eddela vad 

den observer ar till sitt fartyg . Det blir svfn·t alt snabbt an

<Ordna telefonförbindelse (Ca Il weil s. 340) . 

Beträffande andra dagens händelser efter landsligningen 

vid Sulva skriver g-eneralmajor Callwell : >> - - - att svå

righeter m ed förbindelserna voro iignacle alt beskära möjlig

heten till en effektiv användning av fartygskanonerna >> (Call

well s. 230). 

Efter en samopcr ::~ tion rn av de sista månaderna, dä ett 

'en gelskt anfall utfördes ungefär i mitten av den södra fron

ten, skriver överbefälhavaren för stridskrafterna å denna front, 

general Davies: >> Alla , som sågo det (flottans stöd vid anfallet) , 

.äro ense om precisionen och v~irdet av monitorernas eld, men 
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huvudsaken är, att maritimt samarbete vid ett anfall nu h ar 

l1livit en praktisk realitet, och att ett system utarbetats , som 

med ytterligare utveckling konuner att visa sig vara en mäktig 

faktor både vid anfall och försva r» (Milli s. 425, Nav II s. 221 ). 

L'n rmgriporc kan uthärda en viss, ej oväsentlig grad WJ 

ständig l1esl; jutning au sina lcmdsligningsplatser och bal;rc för

bindelser. 

A s::nnlliga strid splatser lågo landstigningspla tserna inom 

räckhåll för det turkiska fältartilleriet, vid Anzac och Helles 

dessutom för grova fästningspj äscr . Beskjutning av landstig

ningsplatser och bakre linjer pågick s tändigt, så smäningom 

både natt och dag, och blev allvarligare och allvarligare, allt

eftersom turkanws i början m yck et påfallande ammunitions . 

brist fylldes. 

Nya tunga batterier på asiatiska sidan hörjade allvarligt 

störa landstigningspl::tlscrna (Nav III s. 25). Även truppernas 

viloplatscr invid landsligningspl::t tserna voro utsa tta för be

skjutning. »Förlusterna i viinområdet voro normalt lika sto

ra som i fronlområdel» (:\1il II s. 99, .Jfr Mil II s. 72). 

,, Den turkiska elden mot de allierades landstinnincrsr)lat o t> 

ser och bakre områden hade blivit ett allvarligt h ol» (Mil II 
s. 99) (Jfr 1\m n s. 157). 

l sl;ydd ou mörker kan i största h emligilet truppj'örflytt

ningor äga rum mellan de olika lccndstigningsplatsenw för kon 

centration nu trupper uicl en front, varest cmj'all j'örbcrccles, el 

ler j'ör undsättning au en hårt ansatt fr ont. 

Truppförflyttningar sjöleeles ägde rum vid flerfaldiga till 

Hilien av här angivna skäl (:VIil I s. 320) . 

>> Med innehavandet av h erraväldet till sjöss kommer kom 

munika tionerna s bekvämlighet och elasticitet att h ålla de oli

ka styrkorna nästan lika fast förenade för inbördes stöd och 

lika fria att r eUrera, som om dc alla vore i direkt kontakt 

med varandra >> (Nav II s. 309). 
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Den ins],Tiinkning i det absoluta hermväldel till sjöss, som 

ett eventu ellt llbntslzot innebär, kan J'ullt bemästras. 

Genom de effektiva motå tgärder , som vidlogos mot den 

uppkomna ubåtsfaran , uteblev allt vidare resultat mot dc allie

rades flotta (v. Sanders , s. 101 ). 

, Redan den 16 juni måsle jag sända ett telegram >>, skri

ver general v. Sanders, , till chefen för flottan, amiral Souchon, 

i Kon stantin opel, i vilket jag omtalade, att fi enden ~tter ogene

rat förfly tlad e och avlöste trupper med sin a stora trupp 

transportfartyg (v. Sanders s. 102) . 

>> Tack vare de effektiva försiktigh etsåtgärder , som vidto

gos av den allierade flottan , dröjde det många veckor, innan 

de tyska ubåtarna kunde regi s trera n ågon n y framgång, och 

de kund e a ldrig utöva ett avgörande inflytande på fälttåget» 

(Mil II s. 39) . 

Fiollans åtgärder att skydda transporterna mot ubåtar 

voro >> högst effektiva " (Callwell s. 142). 

, Flottan hade dessutom beträffande sm stridskapacitet i 

stor utsträckning triumferat över den tidigare oron, orsakad 

av de tyska uhåtarna >> . >> Monitorerna och bulge-kryssarna vi

sade sin förmåga dagligen >> (Callwell s. 258) . 

Vid ifdtgavarand c tidpunkt under Yärlclskrige:t vorode m O't 

slutet av luiget så effektiva motmedlen n10t ubåtarna dock 

ärnm icke kända eller fullt utexperimenterade. Motsvarande 

skyddsanordningar , som sedan m ed sådan effekt kommo till 

användning utanför den öppna F l::tndernkusten och vid land

stigningsföretaget mot Ösel, kunde sålunda ej vid denna tid

punkt tillgripas. 
,, Världskrigets förlopp h ar visat, a tt ubåten icke ä r oöver

vinnerlig. Erfarenheten har givit vid h anden , att m edelst spe 

ciella uppfinningar i form av nät och av minor, vattenområden 

kunna göras praktiskt taget immuna mot deras härjningar. 

Sjökrigshistorien har visat, att genon1 användandet av väldiga 

flottiljer av småfar tyg understödda av ett driftigt och effek

tivt flygvapen förluster åstadkomna av fientliga undervattens-
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båtar kunna hållas väl begränsade i praktiskt taget vilk et 
vallenområde som h elst . Men det är uppenbart , aU deras fram
trädande som krigsvapen måste som en generell regel tendera 
till alt göra elt landstigningsföretag på fientlig kust svårare 
aU utföra än förut>> (CallwcU s. 339). 

De /i)rst lcmdsattu truppema måste snabbast möjligt t ill
j'örsäkru sig en brolwvuclstälining au betryggande omf'attning 
(Callwell s. 101 , 230, 342). 

Tidsfristen med det första relativt svaga motståndet måste 
snabbt utnyttjas. Så fort motslåndet mot avantgardestrupper
nas framträngande vuxit tillräckligt , torde dc vidare operatio
nerna stagnera i ett ställningskrig. Så skedde till och med vid 
Anzac i den rena bergsterrängen. 

Dc efterföljande operationerna kormua a tt bliva omfattan 
de och tidskrävande samt beroende p å tillgången på ställnings
krigets speciella vapen, framför allt fällartillcri. För bekämp
ningen a v detta fältartilleri i sin tur har angriparen å sin sida 
ett synnerligen effek tivt m edel i sitt fartygsartilleri. 

Fartygsartilleriet ansågs överlägset motsvarande grova 
lantartillcri genom sin rörlighe t, som möjliggjorde dess snabba 
förflyttande till önskade punkter (v. Sanders s. 94). 

Väl ulvilelade tmpper måste komma till användning för 
elen första lcmclstigningen . 

Såväl vid Anzac som senare vid Suvla kommo nyrekryte
rade trupper till användning, och till stor del av denna <mled 
ning kunde de uppställda m ålen ej nås (Callwell s. ] 0:3). 

En lcmclsti[tningsstyrlw, som vunnit fotfäste ilnnd, torde 
icke kunna fördrivas från sina ställningar inom verksmn porte 
för ett j'artygsartilleri, vars kontinuerliga stöd kan påräknas. 

Av upprepade fall under Gallipolifälttåge t framgick det, all 
även i början, då organisation för eldens ledning saknades el 
ler var synnerligen bristfällig, dc turkiska motanfallen under 
dager och inom porte för fartygskanonerna lätt avvärjdes ge-
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uom elden fn'\n dessa. Vad som genom anfall under mörker 
hade vunnits förlorades oftast så fort dagern tillät fartygseldens 
insättande. Inom strå lkastarnas r äckvidd (över 5 km. ) er
hölls god effekt av fartygselden även under dygnets mörka del. 

Fartygseldens verkan m ot n ed gr ä vela Lruppcr blir m er 
effektiv , i den mån fiendens skyttegravslinjer kunna utsättas 
för flank erande eld. Mot slute t av fälttåget begärde de olika 
befälhavarna för -landsligningsLruppcrna1 ständigt fartygsbe
skjutning av de turkiska skytiegravarna som förstärkning av 
det egna fältar tillerie t även å de innersta frontavsnitten . 

Vid varje turkiskt anfall, som ju förutsatte en exponering 
av anfallsstyrkan, insattes fartygsartilleriet på rekvisition från 
land och med god effekt. Turkarna ivungos härigenom till 
i stort sett ren försvar sstrid under hela fälttåget. 

Rörande ett med tillhjälp a v fartygsartilleriet tillbaka vi
sat turkiskt anfall å södra fronten den sista m ånaden skriver 
en av dc därvid deltagande tyska generalstabsofficerarna, väl 
draslisk L: >> Om icke den st~idse verksamma fientliga flottan 
hade varit, så skulle icke en enda fiende blivit länmad i livet 
på halvöm (Nav IH s. 252) . 

Ur en rapport fr ån general v. Sanders till det tyska hög
kvarteret i hemland et : »Liksom vid ,\riburnu (Anzac) så ha
va engelsmännen i Anaforla-avsnille t (m ellan Anzac och Suv
la) och vid Suvlavikcn blott en ganska smal str äck a av kusten 
i sin besittning, i vilken de hava för5kansat sig, och som dc 
hittills hava kunnat h ålla blott m ed tillh jälp av det direkta 
skyddet av sin flo thu (v. Sander s. 122). 

5. Gransknin g av lörsvorsbetänkanclets >> grundläggande 
synpunläer betn1J1cmcle utj'ömnclet av ett stöue överskeppnings 
för etag och försvor däremo t» (FB V bil. :3). 

Den lämnade redogörelsen över världskrigets stora land
stigningsföretag, Dardanellcrförctagct, m.cd sammanställningen 
av erfarenheterna från detta har haft till syfte att bereda en 
möjlighet för även den icke fackkunnige att kunn a bedöma in-
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verkan av vissa faktorer, som givetvis också måste komma aH 
spela en viktig roll vid en eventuelllandstigning på svensk kust. 

De allierades absoluta herravälde till sjöss vid landstig
ningen på Gallipolihalvön begränsade stridsverksamheten un 
der landstigningsföretaget till praktiskt taget uteslutande stri
der i samband med och ofter själva landsättningen . Endast 
m ed avseende på dessa sis ta skeden av ett överskeppningsföre 
tag kunna s~llcdcs erfarenheterna från kriget utnyttjas för en 
värdesältning av dc grundläggande synpunkter, som i försvars
kommissionens betänkande framförts på möjligheterna att ut
föra respektive avslå ett övcrskeppningsföretag. Vissa av b e
tänkandets synpunkter på tidigare skeden av överskeppnings
företagel komma dock ävenledes att beröras, i de fall ytter · 
ligare synpunkter anses vara behövliga för ett mer allsidigt 
belysande av problemet. 

Vad som framstår såsom synnerligen arunärkningsvärt vid 
ett studium av f6rsvarsbetänkaudct (FB V bil. 3) är det prak
tiskt taget fullständiga utelämnandet av alla de viktiga syn
punkter, som enligt det föregående kunna hämtas direkt från 
de senaste krigserfarcnheterna. Den för en landstignings lyck
liga genomförande betydelsefulla roll , son< angriparens flotta 
spelar, beröres endast genom ett uttalande att n1töver skyddet 
av själva transporterna är det önskv~irt, att sjöstridskrafterna 
kmma lämna eldunderstöd vid den första landstigningen på 
motståndarens kust» , en värdesättning av fartygsartilleriets b e
tydelse, som dessutom i fortsättningen nedsättes genom till
lägget: ,, Aven om bombflygförbanden numera under vissa för 
hållanden kunna övertaga denna uppgift» (FB V s. 204). Av 
erfarenheterna från Gallipoli har tydligt framgått nödvändig
heten av precision vid beskjutningen, en precision, som, liggan
de i kanonen såsom sådan, genom eldledningsorganisationens 
utveckling så småningom ökades och tydligen än mer kan 
ökas, men som inte tillnärmelsevis kan påräknas i samma grad 
vid bombfällning. Flottans insatsrnöjlighoter under den fort
satta striden, även relativt långt inuti land , beröres icke och 
ej heller givetvis då den avgörande roll, som flottan måste spe-
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la vjcl förhindrandct av att dc egna trupperna »kastas i sjön » av 
försvararens genom sammandragna förstärkningar i ett visst 
ögonblick kanske numerärt överlägsna stridskrafter. 

Tillkomsten av flygvapnet kan icke åstadkomma och har 
ej beller i betänkandet tagits lill intäkt för någon sådan revo
lutionerande ändring av krigföringens grunddrag vid och efter 
landstigningen, som kan tänkas omkullkasta de senaste krigs
erfarenheterna, varför dessa i stor t sett måste anses alltjämt 
gälla. 

Flygvapnets storarlade utveckling efter kriget har i fram
tiden satt högst effektiva stridsmedel i händerna på såväl an
griparen som försvararen, stridsmedel, villws effektivitet up
penbarligen komma den försvarande mest tillgodo under ett 
så blollställandc företag, som en landstigningsoperation in
nebär. 

En sak kan man dock i varje fall vara förvissad om, och 
det är , all en eventuell angripare i fortsältningen liksom hit
tills vid planerandet a v ett så dyrbart och ömtåligt företag som 
ett överskeppningsföretag kommer aU noga överväga alla pro 
och conlra och då även vid hänsynstagandel till insatsmöjlig
hete;n av fiendens flygvapen (vars storlek han säkerligen väl 
känner) med tillräcklig säkerhetsmarginal beräknar behovet 
av dc egna motmedlcn. Komma flygstridskrafterna vid försva
ret som regel atl koncentrera sin insats till själva landstigningen, 
så torde man kunna taga för givet, attt angriparen vid samma 
tillfälle insällcr den högsta kraften av sina flygvapenresurser. 
Föreligga ej tillräckliga och någorlunda sannolika förutsätt
ningar för etl överskeppningsföretags genomförbarhet av den 
ena eller andra orsaken. så kommer med visshet ett elylikt före
tag ej heller att vedervåga<;. 

l\![ cd sannolik hel kommer angriparen alt med a vsecnde p(l 
det even tuella luftbolet alt handla i analogi med vad som i 
betänkandet mycket riktigt anförts beträffande den sjömili 
tära kraftbala n sen, nämligcn: »Aven om den angripande bc
si1tcr en högst bclyd:mde överlägsenhet , lorde han därför ick e 
igång~åtta ett större överskeppningsförelag utan alt dessför~ 

Tidskrift i S jijv(is cnrlel. 7 
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innan hanl säkerställt sig mot ett verksamt ingripande fr ån 
försvararens sjöstridskrafter » (FB V s. 214). 

Som Pn nödvändig betingelse för att ett invasionsföretag 
skall kunna tillbakaslås framhåller betänkandet, alt ett fram 
nån rrsrikt a voörande m åste åstadkommas, innan angriparen t> t> t> 

lycka ts överföra kvantita tivt överlägsna krafter (FB V s. 216), 
och som en sorts garanti för aU försvararen i ett visst ögonblick 
skall kunna påräkna den numeriska överlägsenhet, som er
fordras för att »kastD. angriparen i havel» framhålles i be
tänkandet, att överskeppningen fördröjes genom ett dubbel! 
inflytande av flygvapnet (FB V s. 208). Försvararens flyghot 
tvingar enlig t betänkandet transportfartygen atl ankra merl 
avsevärda mellanrum , som t!e/s skulle omöjliggöra samtidig 
landsättning, dels, beroende på utrymmet p å ankarplatsen , skul
le begränsa tran sporlomgån gens storlek. Mot dc väl ensidig t 
framlagda synpunktern a Inå enelast framh ållas följande y tte1··· 
ligare synpunkter. 

Aven m ed avsevärda avstånd em ellan transportfartygen er 
bjuder det icke någon svårighet att , eventuellt m ed start från 
en gemensam samlingspunkt arrangera en samtidig landsätt 
ning . Från den samlicliga landstigningen å Gallipolis' sydspets 
nämnes ingen olägenhet i h ~ir b erört hänseende, trols olika 
långa vägar. l ' ågon olägenhet att låta truppen sitta embar
kerad i båtar en tid synes ej föreligga. Före landsättningen 
av trupperna vid Anzac sutto dessa i en del fall i fyra timmar 
tätt sammanpackade i båtarna (Mil I s. 17 3). Under förutsä tt 
ning av t. ex. ett avstånd av 500 m m ellan fartygen (fullt be
tryggande ur bombfällningssynpunk t) och fordran på en bog
seringstid av en timme från det längst bort belägna fartyget 
(med 6 knops bogseringsfart) till en samHugspunkt m o t land , 
utanför ankringsomr åclet, kunna icke mindre än 663 trans
portfartyg samlas på samma ankarplats , en kolossalt mycket 
större transportflotta än vad som i något fall är tänkbart. Med 
den förbättrade båtmateriel, som t. ex. vid landstigningen vid 
Suvla kom till användning, företogs under landstigningsopera
tionerna vid Gallipoli bogseringar på fl era mil före landstig-
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ningen. l\IanöYerutrymmct på ankarplatsen, övertrafikerad som 
denna blir av b ogsersä tt, småhålar m. m., och icke bombrisken 
torde bliva avgörande vid valet av farlygens inbördes avstånd. 

BelTäffande det andra inflytandet, föranlett av flyghotet , 
näm.li gen r educeringen av antale t farlyg å ankarpla tsen, så 
torde, enligt vad som i föregående mening sagts, antalet trans
portfartyg, som kunna rymmas på den begränsndc ankarplat
sen, eliklerus av andra ~käl än bom.brisken , och i sådana fall, 
där ofri a ank arutrymmen utnyttjas, torde m an få förutsätta 
att så sker fullt planenligt. 

A ven b cträffa)1de transportflottor får man förutsätta , a t t 
anpassning sker i enligh et med dc krav, som tillkommit på 
grund av hote t fr ån fl ygvapn et, t. ex. genom ankring successiv t 
av de fartyg, som sk ola debarkera trupper, under de t att vän
tande furtyg h ållas under gån g, ty >> det blir troligen alltid 
fall et, a lt styrkan av landstigningstruppen , som k an landsättas 
(samtidigt) å en strand eller å stränder beror på antalet b{ll:u, 
som stå till förfogande för att föra trupperna i land >> (Call 
well s. 85) (Jfr Callwcll s. 101). 

I betänkandet säges : >> Har fienden vid urskeppningen ta
git vederbörlig hänsyn till faran för bombangrepp, kan dock 
i allmänhet endast en förhållandevis b egränsad r eduktion av 
hans krafter åstadkommas . Om den landsligande däremot un
derl åter att tillgodose kravet på fl ygskyd eL löper han r isk all 
utsättas för katastrofala förlu~ ter, och delta gäller , såsom fönrt 
påvisats, även ifråga om in- och överskeppning >> (FB V s. 211). 
En dylik »vederbörlig hänsyn >> får man nog alltid förutsätta , 
att angriparen tager , m en bebnkandet syftar sannolikt på a t l 
för att nå denna grad av viss säkerhet lineler ursk cppningen , 
så m ås te dc åtgärder nödYändigtvis vidtagas. som skulle m ed
föra en väsentlig förEingning av överskeppningstidcn, en för
längning, som synes utgöra en av förutsättningarna för att för 
svararens arme skall kunna tillbak avisa angriparen. Ni'tgo;1 
säkerhet för att de förmodade åtgärderna (åstadkommande för 
längnin gen av överskeppningstiden) komma a tt vara behöv
liga, föreligger ej, enligt vad som här framhållits. 
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YLterligare el t uttalande i betänkandet i samband med h o 

tet från luften måste allsidigare bely:>as . 
Beträffande transportfarlygens möjligheter att själva sva

ra för silt luftskydd anföres: '· Vilket skydd, som kan bereda, 
fartygen under transporterna, blir beroende av de luftvärns 
vapen, som föras å dc konvojerande örlogsfartygen samt a 
transportångarna själva. ~-löjligheterna, att p[t de sistnämnda 
fartygen uppställa luftvärnsartilleri, äro dock begdinsade s ~t 
väl med hänsyn till skeppskonstruktionen som tillgången p a 
luftvärnspjäser och cldledningsinstrumcnb> (FB V s. 206). Nlan 
får givetvis ej förledas alt draga allmängiltiga slutsalsl'r 
av tilläventyrs just: för närvarande rådande föl'hå:llanclen eller 
av förhållanden , som äro rådande inom el t litet ]and, da 
frågan gäller att bedöma vad en stormakt med sina resurser 
i en eventuell framtid kan tänkas kunna prestera vid ett, san 
nolikt icke improviserat, överskeppningsföretag. Fl~rgvapneb 

utveckling är av relativt sen datum, och det är givet, att S<l 

speciella förberedelser, smn det här skulle vara fråga om, ick(' 
hunnit taga sig uttryck, i varje fall icke i ett land, som_ ej 
förutsätter aLt självt igångsätta i1wasionsförctag. 

Vad först transportfartygens konstruktion beträffar, Im\·.;; lt · 

det framhållas, att stormakterna t. o. m. funnit lämpligt aU 
söka utfärda restriktioner för handelsfartygens skeppskonstruk 
tion för att härigenom begrämn möjligheten att vid krig föra 
för mycket artilleri å dessa fartyg. S{t har enligt vVashington
fördraget (1922) bestämts, att handelsfartygens däck få fö r 
stärkas för högst 15 cm. kanoner, d. v. s. pjäser motsvarande 
armens tunga artilleri. Goda uppställningsmöjligheter böra a 
dylika skeppsdäck finnas för dc bctvcliigt lättare luftvärnska
nonerna, särskilt i betraktande av att eventuella förstärkning :,
arbeten liitt kunna utföras under del alltid ofrånkomliga om 
ändringsarbetel av fartyget för dess förvandling till trupptran s
portfartyg. Automatvapen torde med ringa åtgärder kuun ct 
heredas plats var som helst, där så anses lämpligt. 

Beträffande tillgången på luftvärnspjäser och eldlcdning~
instrument, så får man väl förmoda. att en stormakts resurser 
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väl förslå , allruhclsl som överskeppningsföretaget måste förut
sättas vara fruklen a v en i god tid uppgjord strategisk plan, 
och en otillfredsställande förberedelse i detta hänseende icke 
står i rimlig proportion till vad som annars sättes på spel. 
Man kan nog även förutsätta , att landstigningstruppernas luft. 
värnsmalcriel , främst automatvapnen, insättas uneler över
skeppningen i elen mån det anses erforderligt. Transportfar
tygen kunna p:"t sft sätt förvandlas till veritabla eldsprutande 
berg och följakUigen i stor utsträckning även til'lgodose sitt 
eget luftvärnsskyeld vid urskeppningsorten. 

Hotet mol angriparem flotta från ubå tar och lätta över
vattensstridskrafter betrakta s i belänkandet praktisk t taget 
uteslutande i samband med själva överskeppningen. Detta 
kan hava si tt berättigande genom dc vunna erfarenheterna från 
kri ge!. Utan operativa sjöstridskrafter hos motståndaren kun
de dc allierade vid Gallipoli redan inom ett ~~ r från ubåtsvap
nets första framträdande i sjökrigshistorien finna medel för 
neutrali sering av ubfttshotet. Av samma orsak kunde engels
männen vid elen öppna Flandcrnkusten, t. o. m. omedelbart 
utanför de fientliga baserna med såväl ubåtar som övcrvattens
torpeclfartyg , anordna ett permanent och effektivt skydd för 
sin a stora fartyg und er dessa~ beskjutning av kusten. Ytterli
gare ett typiskt cxem.pel erbjuder tyskarnas landstigning på 
Ösel , då snabbt ett effektivt ubåtsskyeld anordnades för de 
tyska slagskeppen. Det är sålunda uppenbart, att endast ho
tet från lätta sjöstridskrafter ej behöver nämnvärt bekymra 
angriparens flotta vid lanclstigningsplatscn. 

Hotet fd1n luften kommer alllid att \'Xistcra och påverka 
artillerifartygens insatsmöjligheter i operationerna, men mind
re i samma mån som angriparen förmår tillkämpa sig ett lo
kalt herravälde i luften. 

lVIcd stödet av fartygens dominerande inflytande över land
stigningsplatsen och närmast omgivande område underlättas 
~mordnandet av flygbaser, varigenom del prekära läge fram
kal-las, som antydes i betänkandet: '' Detta (ett framgångsrikt 
avgörande, innan angriparen lycksts överföra kvantitativt 
överlägsna krafter) är ett ofrånkomligt krav icke minst i be-
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traktande av dc väsentligt ökade verkningarna av luftkrigfö
ringen, däres t starka fientliga flygstridskrafter varaktigt kumu 
baseras på svenskt område , (FB V s. 216). 

G. E rforenheterna tillt"impade på ett lcmclsligningsföretou 
mot Sverige, utiört cw en stormnl.:l. 

Skåne har a v olika skäl i försvarsbetänkandet ang ivi ls 
som ett av dc sannolikaste målen för ett överskeppningsföretag 
och väljes d~irför här för exemplifiering av erfarenheterna 
fr··~n krinct Passaaerna nord och svd Bornholm anses enligt « o . b ~ 

betänkandets förutsättningar spärrade av angriparen. 
Saknar Sverige artiller:ifarlyg, kan avspärrningen med 

ringa stöd av artillerifartyg upprällh ~tllas av fiendens lätta 
sjöstridskrafter, och hans artillerifartyg i huvudsak frigöras 
för samoperationer med landstigningstrupperna. 

Saknar Sverige artillerifartyg kan landstigning verkställas 
t. ex. p[t ell par punkter samtidigt med ett fler tal skenföretag i 
skydd a v mindre grupper a v angriparens flott a. Ovisshet 
för elen svenska truppledningen om var företaget kommer aU 
slutgiltigt ske skapas, och trupper bindas av denna anledning 
på platser kanske långt fr å n den ak tuella krigsskådepla tsen . 

I skyeld av fartygsartilleri<;Ls eld , dc lätta fartygen införda 
så nära intill stranden som möjligt, utföres landstigningen. 
Landsligningen kan förutsällas ske omedelbart före dagningen , 
enär inga större naviga.l'Oriska olägenheter kunna anses förc
ligga och avspärrning mot sjöstridskrafter har förutsalts mö j · 
lig. De svenska landslonnstrnppcrna, som utgöra kustbevak
ningen, torde få giva vika inför fartygselden och pressen av 
de framryckande landstigningstrupperna, som sannolikt utgör <-1 
angriparens främsta elit. Under tiden , medan landstignings
avantgardet håller på alt tillkämpa sig en brohuvudställning, 
landsättes hilt- och luftvärnsartilleri och organiseras fartygens 
eldledning för beskjutning av m [ll i land. 

Nät- och minspärrar mot ub8Lar utläggas. Så snar! ske 
kan, anordnas flygbaser. 

Vid den tidpunkt , då förwararens huvudstridskrafter bör 
ja insättas och genom sin evcntuella numerära övervikt görn 
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s ig gälla11de, hava angriparens trupper grävt ned sig och berett 
sig på alt till svidare upptaga försvarsstrid i skyttegravsställ-
n ingar. . 

Vid valet av lands tigningspunkt har angriparen givetvis 
även tagit hänsyn till b estrykningsmöjligheten av det inre kust
landet för dc grova fartygspjäserna, vilket icke bör hava be
Tett n8gon större svårighet på grund av Skånekustens i allmän
h et flacka karaktär. Redan i ett relativt tidigt skede kan far
tygsart·illcric t m ed tillhjälp av flygobservationer heskjuta de 
framryck ande svenska huvucltrupperna. 

ställningskrig uppblossar . vid vilket fartygsartilleriet med 
god effekt kan insättas mot kanonbatterier och, vid fientliga 
anfallsförctag, framryckande trupper. Effek tiviteten ökas med 
närheten till stranden och hiir förödande under de förhållan
den, då direkt eld kan avgivas. Skulle brohuvudställningen ej 
hava varit. möjlig att intaga tillräckligt långt framskjuten för 
alt kunna förhindrn beskjutning av landstigningsplatsen , visar 
erfarenheterna, att de fortsatta landstigningsoperationerna icke 
hejdas även av en relativt omfattande dylik beskjutning, vilket 
givetvis även gäller flygbombardering i samma grad. (I det 
föreliggand e fallet , landstigning i Skåne, skulle dock otvivel
aktigt dc försvarande batterierna kunna tystas genom fartygs
artilleriets ingripande. Detta var ej möjligt under Gallipoli
fälltåget L ex . vid Anzac på grund av de turkiska batteriernas 
m ot beskjutning från sjön skyddade uppställningsplatser). 

Ytterligare trupper landsäUas, och i den mån frontutrym
met blir för trångt utbredes fronten utåt flyglarna. Direkt, 
ofta flankerande eldgivning från mindre fartyg, t. ex. jagare, 
lämna härvid värdefullt stöd. Genom sken-företag eller land
:stigningar i ryggen a v de svenska trupperna oroas och even
tuellt omfattas dessa. 

Så snu'lningom uppnås uneler dessa förhållanden gränsen 
för försvararens motståndskraft, och invasionen kan ej längre 
hejdas. 

Med en svensk operationsduglig flotta , omfattande ända
målsenliga artillcrifartyg, tvingas angriparen att i första hand 
tillkämpa sig erforderlig överlägsenhet till sjöss och vidare att 
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tillgodose skydd et mot framslÖ1tar av försvararens sjöstrids
krafter såväl för landstigningsplatserna som för förbinde lser
na m ed basen i h emlandet. Härigenom skapas de bästa för 

ulsällningarna för försvararens underlägsna m en slagkraftiga 
sjös tridskrafter att jämlikt k r igets gru ndlagar m ed ÖH'rlägsn a 

krafter sl<t eldar av fiendens. Den fi entliga flottans samverkan 
med land sl:igningsarm {~n n edbringas eller förhindras wtd er s~t 

clana förh ttlla n den , - · en h ii r p:'\ visad, vik tig förut s ii Ilning f ii r 
alt m ed utsikt till fralllgå ng kunna avvisa invDsion sförsöke t 
över havet. 

:VIöjlighelen av en landstigning i Skåne få r således icke 

tagas till intiikt för obehövligheten av en operationsduglig 
svensk flotta , utan tvärt om . 

Skulle ett fientligt överskeppningsföre lag som et l primär
för e tag för a lt skaffa framskjutna baser , t . ex . för fl ygbaserin g. 
riktas mot Gotland eller Bornholm, så tord e man lätt m ed 

dc gjorda erfarenheterna k u n 11a kon struera det sannolika för 
loppet, om inga operationsdugliga svenska sjöstridskrafter fin 
nas, repPesenterande den vid e ll landstigningsföretag för an 
gripa ren högst oangenånw , mest svårberäkneliga fak torn . 

För aH välja ett m em k onkre t: exempel på krigserfar en 
h e ternas betydelse vid bedömningen av förutsättningarna fö r 
gen omförande av ett lancls lignin gsförctag komma en del syn 

punkter å förloppet av förra å re ts stor a fälttjänstövning i Skå -· 
ne att framläggas. 

Uppgiften för d e trupper , som markerade landstign ings
slyrkan , var i första hand a tt. söka binda största möj liga antal 
trupper för försvarar en för u t t dym edelst under lätta en pla . 

nemd andr a landstigning på annan p lats av kusten. La nd stig 
ningstruppcrna borde s[tluncl:t icke hava avan cerat utom port<"n 

för farlygskanonerna , som ju vid landstigningsst~rrkan s k om 
mande or·ftergivliga försvar ss tri d k uncle lämna ett a vgörandc 
stöd . Dc borde sålunda , m ed ~löd av erfarenheterna fran Gal
lipolinilttågel, hava åtnöjt sig i dc lla fall m ed att inom grän 

sen för effektivt eldunderstöd fr å n fartygen upprätta s[t starkt 
utbyggda sky tlegravsställnin~;n, som ticlen kunde medgiva. 

All öppen framryckning av landets egna truppförband in -
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0 111 fart ygseldens vcrkningsområ cle, framför allt så nära den 

öppna kuslen , alt direkt eld kunde avgivas , skulle i verklig
heten hava omöjliggjorts. Bland annal skulle sålunda den 

längs kusten i landstigningstruppens flank insatta kavalleri

brigaden hava »Sopats bor b av fart ygsclclen. 
Den lätla brigaden synes hava stor betydelse, då det gäller 

att snabbt. undsälla de svaga landstormslinjerna vid e tt: land 
stigningsfö rc tag . Dess värde torde dock minskas i samma 

mån som stridern a hinna övergå till s tällningskrig. 
I s t~illet för dc motori serad e förband , som genombröto för

svarsli11jerna och opererade på a n dra sid an frontlinjen . ·häri 

genom ri skerande a tt lätt kunn a ankäras genom t ex. väg 
spärrningar , borde angriparen lämpligen hava lanelsa tt för 

det oundvikliga slällningskrigd mer ä nda må lsenliga s tr idsm e
del, fr amför allt Hillar till eri och skyttegravspjäser men även 

luftvärn sarti llcri. 
Under det slällningskrig , som skull e h ava utvecklats, h ade 

varje anfal l mol' landstigningsstyrkan mölls av kraftig fartygs

eld. Denna h ade dessutom med fördel kunna t insättas för 

förb eredande av eg na truppers anfall. 
Jnt et a Y de bå da fö r en landstigning utmärl;.ancle karak 

tärsdragen , rartygss töd och ställningskrig , kom till uttryck 

under »Skånemanövern ". 
Skall »Skå nemanövern » bidraga till cH klarläggan de av 

våra möjligheter att avvärja eLL invasionsföretag över have t, 
f å uneler inga förhållanden dc här framförda synpunkterna 

förbi se'-. 

S lutsnlser. 

Det ä r a v s ~·nn crligen s tor betydelse, a tt den bristand e all 
mängiltighclen av dc kanske viktigas te grun<.Uäggancle syn 
punkterna för försvarskommis sionens fö rsvarsorganisation p ft

visas, icke minst p ft grund av a tt i elen p ågående upplysning:,. 
verksm11 h eten ang:'tende försvarsprobl emet sagda gnmdläggmt 

de sypunkter i många fall anamm a ts som axiomart:iska grund · 
satser. 
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Vårt lands flotta och flygvapen bliva de avgörande fak t0 . 

r erna för en even tuell angripare vid bedömningen av möjlig
heterna att verkställa en översk eppning. 

Landets arme m ed stöd av de övriga vapenslagen blir den 
avgörande faktorn för tillhakaslåendet a v en redan landstigen 
fiende. Samverkan, van ligen indirekt, med en operationsdug
lig flotta hlir dock ett ofrånkomligt krav härvid. 

Genom att .i försvarsbehinkandets >> GrundUiggn nde syn
punkter beträffande ulfömndct a v ett s lön·e övers keppnings
företag och försvar därem ot" vederbörlig hänsyn ej tagits till 
krigets /(irdonwr, sel hava slulleclningarna i försvarskommissio
nens , Synpunkter på den nuvarande krigsteknisk a och militär
politiska ulvecklingen samt det inflytande denna utöva t på aY
\'ägningen av försvarsgrenarna och deras uppgifter " (FB V, bil. 
1) även blivit felaktiga och l c~ tt till en underskattning av flol
Lans betydelse vid avvärjande ay clt överskoppningsföretag. 
som synes ödesdiger. 

Betänkandet säger n ä mligen: 

»Gjorda beri.i.kningar syn as utvisa, att med den av kom · 
missionen förutsatta krigsorganisationen , i vad avser hären , en 
elylik invasion vare sig över landgränsen eller över h ave t, m ed 
sannolikhet skull kunna avvärjas , för den hände~se dc organi 
satoriska m. fl. förutsättningar , vilka förslaget i övrigt upp . 
tager , komma till stånd , (FB V s. 135). 

,, Aven om man räknar m ed, att det direkta avvärjandel aY 
invasionsförelaget icke lyckals vid gränsen eller vid kusten 
och att invasionen i detta stadium sCtlunda ej kunnat förhind 
ras ; även i ett dylikt lä ge där vårl lands och vårt folks f rihe. 
står på spel, framträda starkt eller kanske starkare än annar" 
de möjligheter , som hären - i jämföre lse m od övriga försvars
medel - erbjuder till fortsatt försvar av landet» (FB V s. 135). 

"Kommiss ion ens överväganden a v samtliga på hela för 
svarsfrågan inverkande omständigheter h a emellertid lett fram 
till den slutsa tsen , att det andra föreliggande huvud alterna tivet 
ett s tarkare betonande av sjöförsvaret, icke kan förväntas r e-
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:sultera i att invasionsrisken eliminerades eller minskades -· 
_ _ , (Fl3 V s. 136). 

Gcmcnsam m <l k rigsövningar för arme, flotta och flygva
p en är ett påfallande önskem[tl för att, till exempelmed Skåne 
somlandstigningsplats, få ett av våra viktigaste försvarsproblem 
belyst och förstått. E n gem ensam krigsövning, grundad på kri
gets lärdomar från utförda land.sligningsförelag, hm· alla för
utsä ttningar att kunna länma en riktig uppfa ttning om det 
samlade försvm·ets möjligheter att avslå ett invasionsförsök över 
h avet. Kommer ick e vid krigsövningar, som anordnas för att 
·öva avslåendet av invasionsföretag, den vitala betydelsen av 
sam verkan m ellan angriparens flotta och arme till uttryck, och 
förl ägges den avgörande striden i land utom fartygsartilleri ets 
porte, eventuellt med hypotetiska förutsättningar , som kanske 
icke äro bärkraftiga, angående begränsade m öjligheter för an · 
griparen att landsätta tillräckliga styrkor, då kunna ick e heller 
-erfarenheterna från dylika krigsövningar m1ses vara tillräck
liga för att b elysa det verkliga h ändelseförlopp et vid ett land
stigningsförsök. 

Arm en skall omfatta en styrka, som länmar god sanno
likh et för att m ed stöd av förutom flygvapn et även en opera
tionsduglig flotta kunna avvärja ett landstigningsföretag . 

Flottan skall ur h är berörda synpunkler hava en sam
n1ansä ttning och minst omJatta en styrka, som vid ett eventuellt 
landstigningsföretag kan binda dc fientliga sjöstridskrafterna , 
så att dessas verksamma ingripande till slöd för landstignings
truppernas operationer i lmid förhind ras . 

I betraktande av att en r elativt liten flotta, i ett fall som 
det rela terade, k an binda a v sevärt överlägsna flottenheter. så
väl m ed avseende på dessas individuella styrka som deras an
tal, så förefalla Sveriges försvarsmöjlighetcr , anpassade en
ligt krigserfarenheternas krav, ej oöverkomliga. 

Endas t en försvarsorganisation i överensstämmelse med 
de anförda grundprinciperna kan tänkas betaga en eventuell 
fiende lusten att verkställa ett invasionsf6rsök och skapa elen 
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sannolikaste förul'sättningeu , om ett invasionsför.etng iindock 
vedervågas, för ett dylikt förelags avvär jande. 

Om kommissionsmajoritetens förslag till försvars
organisation, innebärande borttagandet av en opera
tionsduglig svensk flotta, kan med visshet sägas, att 
det viktigaste hindret för ett fientligt överskeppnings
företag undanröjes, och att enligt alla krigserfarenheter 
gynnsamma förutsättningar för angriparen skapas för 
genomförandet av själva landstigningen och de på
följande avgörande operationerna i land. 
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po li, Del I (Del II). 

v. Sanders »Fi.inf J ahre Ti.irkei» av öve rbefälhavaren för dc tu r · 
k iska s t r idskrafterna vicl Danlanellerna marskalk Li 
man von Sanders. 

Callwell >> The D ardaneiles>> av gen eralmajor C. E. CallwclJ , chcJ 
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FB V ]3etänkandl' med fö rslag till ordnande av Sv0rigcs för 
svarsväsende, Del V. 
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Försvarskommissionen och flottan. 

Mari norganisationen. 

l l. 

I en förcga cndc artikel har FK:s förslag lill marinorgani

sation, främst grunderna för farlygens bemannande upptagits 
till granskning . H.esultatet kan sammanfattas däri, att farty

gens effcklivild vtiscnlligen skulle nedsällas , därest de förc

slagna bemanningsbes tämmelserna bleve fastställda. 
Bcmanning ;grunclcrn a kunn a em ellertid icke belraktas se

parat, eniir de äro anslutna till systemet m ed lartygens indel

ning i tre olika linjer. Detta sys tem avser kommissionen att 
vidmakthå lla men föreslår vid tillämpningen därav ej mindre 

än 29 slriclsfn rlyg Lill n edfly ttning fran högre till lägre linje. 
Genom denna n edflyttning skulle selledes cle löreslagnu benwn

ningsgmndenws menliga inverl.:un bliva tvåj'aldig för en stor 

del av /mi ygsb eståndet. 
Allm i:i 11t ka n sägas, att n cdflyllning lill lägre linje bör ske 

med stor för~iklighet. Ty följden dårav blir ofrånkomligt en 
fortskridamk försämring av fartvgens m a terieHa tills tånd . 
Detta gäll er -;ärskilt n edflyttning till :·Le linjen, ,-ars fartyg 

sällan ru slas i f redstid och därför ej erhålla den >> uppryck 
ning >> , so m även en kortvarig cxpcdilion i regel medför. )Ju 

avser kommissionen icke endast att till denna 3 :e linje n ed
flytta 2~) st ridsfartyg utan även att fö r dessa (i m a lerielre:;erv 

förl agda\ fartyg >> nedbringa underh ållskostnaderna till e l t mi -
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mmum >> . Det är lätt att föreställa sig det tillstånd, vari dessa_ 
fartyg snart skulle försättas, samt de kostnader och den t id, 
son1 därmed skulle erfordras för deras iståndsättande vid m o
bilisering. 

Med tanke på de föreslagna bemanningsbestämmelserna 
kunde man med skäl väntat, att kommissionen skulle gått fram.· 
med varsamhet vid fartygens fördelning till linjer. Så h ar 
emellertid tydligtvis icke varit fallet: tillsamman resultera kom
missionens förslag på dessa båda punkter i en »dubbelbeskatt
ning » av ett avsevärt, nyss angivet antal fartyg, dels i form 
av mindre kYalificerad, alltsil >> billigare >> bemanning, dels i 
form av minskat underhållsanslag. 

Viktigast Yid tillämpningen av linjeindelningssystemet är 
fönkiningen ::tY kustflottans fartyg . Utan tvivel vore det m est 
rationellt atl ständigt hålla hela kustflottan rustad. Detta 
medflir dock betydande kostnader, dels direkt, dels indirek t 
genom den utökning av kadern, som ur utbildningssynpunk t 
bleve erforderlig. Om detta önskemål med hänsyn till andr a 
trängande medelsbehov sålunda icke till fullo kan förverkligas, 
så framstår det under alla förhållanden såsom nödvändigt, att 
kustflottans samlliga örlogsfartyg hänföras till 1 :a linjen. För 
utsalt tillfrecls-;tiillande benwnningsgrunder är denna fördel 
ningsprincip elen enda , som kan garantera, att dessa fartyg vid 
mobilisering befinna sig i ett skick, som motsvarar krigsbercd
skapens fordringar i materiellt avseende. På enahanda grun
der kan rättmätigt kr~i vas , a t t lokalstyrkornas örlogsfartyg för 
delas till 2 :a linjen med undantag av ubåtarna, vilka samtliga 
- såsom kommissionen föreslagit - böra tillhöra l :a linjen . 

l samband med tillämpningen av linjeindelningssystemet 
framlägger kommissionen sitt förslag beträffande utrangering. 
Motiveringen härför må citeras: 

,, Av erfarenheetrna från världskriget har framgått, att b e
hovet av stridsfartyg för allehanda uppgifter alltid var om 
fattande; även äldre fartyg visade sig i samband därmed vär 
defulla. På grund härav bör utrangering av gamla stridsfar 
tyg ske med viss återhållsamhet, och fartygen i stället för -
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]äggas i m alerielreserv, varigenom underhållskostnaderna kun
na n edbringas till ett minimum. I stället komn1'er fartygens 
klargörande för expedition att draga tid och avsevärda kost
nader , som bådadera ökas med elen tid fartyget varit förlagt 
j m aterielreserv. På grund av detta förhållande samt för att 
ej få ett oproportionerligt stort antal fartyg i materielreserv 
måst e utrangering av fartyg tid efter annan företagas >> . 

Det lär icke kunna förnekas , alt detta säregna resonne
mau g innebär en kretsgång, vars verkliga innehåll är följande: 
Enär även gamla fartyg kunna komm.a att behövas, skall man 
utran gera med sparamhet och hellre förlägga dem i materielrc
serv , därmed minskande underhåliskostnaderna. Sedermera 
bör man emellertid utrangera dem för att inbespara större 
istån dsättningskostnader och - för att ej få för många i re
serv förlagda fartyg! 

De av kommissionen anförda k1·igserfarenheterna kunna 
- med all respekt -icke anses leda till de citerade slutsatser
na . De visa blott helt enkelt, att nybyggnad av fartyg icke utan 
vidare bör föranleda utmönstring av motsvarande antal äldre. 
utan att utrangering bör ske i mindre omfattning än nybygg
nad, så att en växande materieltillgång, svarande n:wt de stän
digt stegrade behoven, säkerställes. Tyvärr har elt n1.otsatt 
förfar ingssätt under senare år tillämpats i Sverige, och beklag
ligtvis ansluter sig även kommissionen därtill. Till utrange
ring föreslås nämligen 23 stridsfartyg, under det alt kommis
sionens för närmaste 10-årsperiod beräknade anslag till ersätt 
ningsbyggnad endast omfattar två mindre jagare, sex ubåtar 
och halva kostnaden för två mindre jagare samt -- visst be
lopp för modernisering a v Sverige-skeppen. Den nominel!u 
illinskningen av fartygsbeståndet bleve således 13 a 15 enheter . 
De 23 stridsfartyg, vilka föreslås att nedflyttas till 3 :c linjen, 
kunna dock -- med tillärnade bemanningsgrunder och under
hållsanslag - näppeligen anses mobiliseringsbara inom rimlig 
tid till dugliga krigsinstrument, varför förslagets reella minsk
ning i stridsfartygsbeståndet bör anses vara 36 a 38 enheter. 
Man frågar sig hl. a ., huru det efter en dylik reduktion skulle 
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vara möjligt att organisera ett flertal lokalstyrkor - m ed fi.ir 
måga alt fullgöra ,, j huvudsak samma uppo-ifter som hittil l · "' s 
- därest samtidigt kommissionens förslag i fråga om li\s-
längcler fastställdes. Detta innebär niimligen, att för vissa far
tygsslag livslängden i kustfiollan ~ir oproportionerligt lå 11 ,{ 

mot den i loka lstyrka. . 

Skola ett antal lokalslyrkor vidmakthållas i brukbart skick 

så fordras , att tillförseln av nya fartyg till flottan sker m e1; 

jämnhet, att fartygens livslängder bestämmas så, att siffrorua 
äro hållbara över längre perioder, samt alt dessa siffror verk
ligen få gälla under samma perioder. Nu har beklagligtvis den 

svenslut flottans fartygsanskaffning sedan åtskilliga år skeH 
mycket ojämnt, desslikes hava livslängelerna gång efter annan 

och senast i kommissionens förslag uttänjts. Uppenbarligen 
måsle dessa förhållanden rationellt tillrättaläggas, eljest k an 

organisationen i förevarande del icke anses ändamålsenlig. 

FloHans och därmed det årl iga ersättningsbyggnudsanslu

gets storlek bestämmes enligt strategiska och ekonomisl"t 
grunder och utgöra s{tledcs icke organisatoriska spörsmåL Ett 
sådant är däremot vad som principiellt m å inrymmns i ansin
get till ersättningsbyggnad. Som förut nämnls inräknar kom
missionen däri 10,4 mkr. för modernisering av Sverige-sk ep
pen . Det är veterligen försl~l gfmgcn clt dylikt förfaringssiitt 
tillämpas ifr:Jga om flottan , oc h av flera skäl kan det - m ed 
bästa vilja -- icke k a Ilas korrek l. Tv ersättningsbyggnad ii r 

c n sak -- ett direkt tillskott icke endast av moderna vapen 
och skyddsanordningar ulan även av oförslitna, tidsenliga fa --
tyg; modernisering något helt annat - en nödfallsåtgärd, or

~akad av onormala spr[mg i ulvecklingeu eller av tidigare för
summelser eller av bäggedera. All inräkna moderniserings
kostnader i förenämnda ansl:.tg är vidare missledande, ty där
igenom unelandöljes -- vid elt v!Iigt helraktande - det verk
liga föd1ållandet , att kommission0ns årliga ersätlningsb~·gg 

naclskvot' stannar vid knappt 4,0 1nkr., d. v. s. ungefär 11,3 av 
den sunmw, som 1 ~l25 års f'loll ,knmlnitte fann erforderlin ~ .... . 
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Det enda , som i viss mån kan förklara kommissionens till
vägagångssäll i förevarande fall, är att företeelsen 'beslutad, 
IDen utebliven ersättningsbyggnad' dessvärre icke varit säll
synt under senare år. Underlåtenhet att vidtao-a en aåncr be-

"' t> o 
slutade försvarsåtgärder av vad slag de vara må är uppenbar-
ligen oförenlig med ett ändamålsenligt krigsförberedelsearbete 

- varav kommissionen eljest flerstädes i sitt betänkande in
skärper behovet. Sjöförsvarets ansvariga myndigheter hava 
rätt att fordra trygghet för landet mot dylika skadliga och 
störande företeelser. !viedlet härför lär icke kunna vara nå
got annat, än att en allmän lloltplan för viss begränsad tids
rymd antages och - statsmakternas ansvar för riksförsvaret 

likmätigt -- under samma tid lill fullo vidmaMhålles. Häri 
böra fastställas flottans storlek och sammansättning, program 
för ersättningsbyggnad och utrangering samt linjeindelning 

och bemanningsgrunder. En sådan plan är marinorganisatio
nens naturliga grundval och stöd, saknas den, blir organisa
tions- och krigsförberedelsearbetet i mångt och mycket upp

byggt på lös grund. Om planen finnes men tid efter annan 
rubbas , bli,·a samma arbeten i samma mån förgäves utförda. 
En allmän Ilottplan hade därför varit på sin plats sJsom det 

centrala i kommissionens förslag beträffande flottan. Och i nu
varande läge hade densammas främsta punkt bort vara ett pro
gram för återuppbyggnad, gottgörande det försvagande , som 

flottan under det senaste decenniet genom utebliven, ehuru be
slutad nybyggnad undergått. Först sedan flottan härigenom 

återställts till sin i gällande försvarsordning hestämda styrka, 
återvunnit ändamålsenliga proportioner mellan de behövlina o 

fartygsslagen och därmed karaktären av organisatoriskt av
slutad enhet, iir begreppet ersättningsbyggnad tillän1pligt. 

Frågan om tillräckligheten av det anslag, som föreslagits 
för Sverige-skeppens moderni-;erin.g, förbigås här ; de sakkun
niga m~'ndigheterna hava sagt sitt tungt vägande ord därom. 
I och för sig är emellertid beloppet, 10,4 mkr. betydande. 

Givetvis kunna medelst en genomgripande modernisering 
fartygets vapen effektiviseras, de tekniska hjälpmedelen full-

Tidskrift i Sjiin/sr:11rlcl s 
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ständigas och förbättras , samt fartygets skydd i viss utsträck 
ning förstärkas. Men detta är icke allt - fartygsskrovet, platt
formen för framförandet och användandet av vapnen återstår . 
Och skrovets konstruktion kan man - med rimliga ko-stnader 
- icke förändra, ej heller - uneler samma förutsättning -
nämnvärt förbättra dess tillstånd. De däri med tiden i all t 
snabbare takt framträdande ålderssymptomen, främst fön·ost 
ningen, kunna aldrig helt avlägsnas, knappast hejdas. Här 
jämte bör beaktas, att äldre fartyg, även om de moderniseras. 
kräva mycket dryga underhållskostnader. 

Mot bakgrunden av dessa synpunkter och med tanke på 
att Sverige-skeppen konstruerades för mer än 25 år sedan, sy 
nes det sannolikt, att ett i flertalet avseenden fullt tillfred
ställande resultat numera icke kan uppnås genom en moder
nisering av dessa fartyg. Del ovan anförda torde därför ut
göra ett av de många skälen för återupptagande av en plan
mässig nybyggnad av större artillerifartyg. 

Ett annat av det föreslagna anslagets moment, nybyggnad 
ou jagare, tilldrager sig stor uppmärksamhet. Mot sitt ege t 
principuttalande förordar nämligen kommissionen omedelbar 
övergång till en mindre typ. Det belopp, som härigenom_ skul
le sparas, torde uppgå tll 1,7 mkr. per jagare, alltså för 8 ja
gare 13,6 mkr. eller vid 20 års livstid 0,68 mkr. i årskvo
ten. För 12 jagare är skillnaden i årskvot l ,02 mkr. Dessa 
siffror kunna icke rimligtvis anses vara av sådan storleksord
ning, som berättigar till frångående av en så fundamental 
princip som den , att redan påbörjade taktiska förband homo
gent skola färdigställas. Övergång till en mindre typ inne
bär ofrånkomligt ett fö·rsvagande, dels direkt, dels därigenom 
att förbandets större enheter icke alltid till fullo kunna utnytt
jas. Divisionen Stockholm-Göteborg bör därför under alla 
omständigheter färdigbyggas enhetligt. 

* 
I fråga om motortorpedbålar anser kommissionen , att be

hovet därav först vid mobilisering bör tillgodoses, dock att i 
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fred ett par dylika böra finnas såsom mönsterbåtar för att er
farenh et om deras användning skall kunna vinnas, och anskaff
ning av lämplig typ kunna igångsättas vid mobilisering. I an
slutning härtill b ehåller kornmissionen i sin förteckning över 
flottans fartyg de två nu befintliga båtarna. 

Taktiken för motortorpedbåtar bygger på massverkan, på 
ungefärligen samtidigt och från ohka håll ansatta :mfall med 
ett flertal förband - på anfall i svärmar, om utitycket tillå
tes. Vid mobilisering erfordras alltså anskaffning av ett stort 
an tal båtar, desslikes utbildning av förhållandevis talrik per
sonal. Huru skall nu detta åstadkommas? 

Det är möjligt men ingalunda säkert, att konfliktläget med
giver såväl inköp av båtar i utlandet som h emtransport där
av. Blir så icke fallet , mås te inhemsk ·tillverkning igång
~ättas . Med allt beaktande av de svenska varvs- och motor
industriernas höga ståndpunkt lärer det ej kunna förnekas , att 
härför fordras både erfarenhet av denna speciella båttyp och 
av lämpliga motorer med hög effekt samt - till undvikande av 
fördröjning - förberedelser. För utbildning av besättning
arna erfordras vidare vid mobilisering tillgång på en kärn;l 
av redan utbildad , med dessa båtar förtrogen personal. 

För erhållande a v denna erfarenhet, förberedelse och för
utbildnina hänvisar kommissionen till flottans nuvarande båda b 

motortorpedbåtar. l\:[en dessa äro beklaglgtvis nu mer än 1 O 
år gamla, utvecklingen har gått hastigt inom detta fartygsslag , 
och de representera ett för länge seelan passerat stadium. Någ
ra »mönsterbåtao äro de verkligen icke och bli det väl i om 
möjligt än mindre grad , därest dc, såsom kommissionen före
slår, genom nedflyttning till 3 :e linjen förläggas i materiel
reserv. 

Kort efter världskriget hade förf . tillfälle att i motortor
pedbåtarnas hemland, Italien, direkt från såväl befälhavare 
som konstruktörer få del av erfarenheter från denna båttyps 
uppkomst och utveckling. Viigen fram till ett användbart mo 
tortorpedhåtsvapen gick över åtskilliga förluster - frånsett 
stdderna __ av liv och materiel, över m ånga misslyckanden 
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och bittra erfarenheter såväl i fråga om konstruktion som 

manövrerande. Detta torde visa, även vad nutid och svenska 

förhållanden vidkommer, att om motortorpedJ)åtvapnet över 

huvud taget i krigslid skall ingå i flottan - vilket för visso 

hör bliva fallet - - så måste grundvalen härtill uppbyggas i 

fredstid. 
Ett mindre antal i rimlig mån tidsenliga båtar, dock minst 

två grupper och allts{t förslagsvis 6 a 8 enheter, måste dnrför 

finnas i fred, givas ett betryggande underhållsanslag samt an

vändas och prövas, så att konstruktörer och instruktionsper

sonal vid behov stå redo för vapnets utvidgning. 

* 
Med tillfredsställelse bör uppmärksammas kommissionen -; 

förslag i syfte att säkerställa kvalificerad bemanning till hjiilt'

fartygen. Detta går huvudsak ut på att i .så stor utsträck

ning som möjligt utnyttja fartygens ordinarie besättningar och 

är utan tvivel ändamålsenligt. I fråga om materielen uttalar 

kommissionen bl. a. , aH »utrustningen bör, åtminstone delvis. 

firn1as klargjord i fred för att fartygen utan tidsspillan skola 

kunna rustas som hjälpfartyg. )) Riktigheten av detta uttalan

de är obestridlig, tyvärr åtföljes det emellertid icke ay tillräck

lig an~isning av medel för utrustningens anskaffande. Visser

ligen upptager kommssionen (Del III: sid. 189) ett anslag a 

400,000: - för )) övrig teknisk materieb, vilket jämväl (sid. 

200) skall komma hjälpfartygen till godo. Men av anslaget 

skola även kostnaderna för anskaffande av luftvärnsmateriel 

för fm·tvo· samt av radio- och minmateriel bestridas, varför 
v t> 

någon nämnvärd del därav knappast lär bli tillgänglig för 

hjälpfartygen. Ett särskilt engångsanslag, avseende dessas u t 

rustning, är således erforderligt. 

Uneler senaste [tr hava marinmyndigheterna vidtagit en se · 

rie åtgärder för hjälpfartygsorganisationens effektivisering, och 

såsom ovan nämnts föreslår kommissionen en rationell lösnin g 

av bemanningsspörsmålet, vilken för övrigt läU kan Yidarcul

vecklas uch fullständigas. Vissa ylledigare åtgärder syw1" 
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emellertid erforderliga för att undvika rubbning, fördröjning 

och ojämnhet i denna del av mobiliseringsarbetet En före

teelse, som på detta område bör uppmärksammas, är elen ita

lienska handelsflottans organisation i krigstid, varom ett of

fentligt lagdekret utfärdats senhösten l 935. Bl. a. enär dess 

bestämmelser i åtskilliga fall innebära väl långt gående krav 

på fartygens redare , kan det italienska systemet givetvis icke 

obeskuret förordas för vårt vidkommande. Såsom beaktans

värda framstå dock dess organisationsprincip samt grundbe

stämm elserna rörande fartygsmaterielen: på befintliga, )) uttag

na)) fartyg skola sådana förstärkningar och andra stö·rre, för 

fartygets krigstjänst behövliga arbeten, vilka icke äro till hin

ders för fartygets ordinarie tjänst, utföras redan i fredstid; 

vid nybyggnad skola samma arbeten enligt myndigheternas 

närmare anvisningar och på enahanda, ehuru något snävare 

villkor planeras och utföras, under det fartyget bygges. 

C. F. F. 

(Forts.\ 
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Uppgifter angående främmande mariner 
(U F M n:r 2/1936) 

hämtade ur fack- och dagspress av Marinstabens pres,cletalj 
1l januari-lO februari 1936. 

Aktuella spörsmål. 

östersjöfrågor. 

östersjöbäckenets mångahanda problem hava i den utländskct 
pressen under den senaste tiden livligt diskuterats. I den tyska 
pressen varnas mångenstäclei! för ryska expansionssträvanden m ot 
norra Skandinavien. Det har bl. a. :framhållits, att en rysk erövring 
av Finland och de norclliga delarna av Sverige och Norge icke endast 
öppnar vägen till Atlanten utan även skulle orsaka, att Rysslan1l 
skulle komma att behärska Emopas järn-, trä- och pappe,rsproduktion. 

Det har även från tyskt håll framhåll its, att Danmarks gamla 
roll som väktare av portarna till Östersjön numera näppeligen kan 
uppfyllas av det svagt rustade landet ; m1ligt tysk åsikt böra vägarn a 
till och från Östersjön vara öppna. 

Aven på andra håll hava östersjöfrågor behandlats och därvid 
främst Rysslands hållning till dessa frågor; i starkt sammandrag 
återgivas därför hiir nedan några sådana yttranden. 

Hm•udstadsbladet (Helsingfors) återger don 17 januari 1936 en 
del yttranden inför exekutiva centralkommitMm av folkkommissarien 
för försvaret, marskalk Tukatsjcvski, vari denne angående' Sovjei 
ryss] an els flottplaner u t tal a de: 

>>Vi skapa on stark högsjö:f'lotta och rikta framför allt uppmärk
samhet. på ubåtsflottan. Men vid siclan av ubåtsflottan komma även 
våra övriga sjöstridskrafter att utvecklas. Vår flotta måste obe
tingat bli stark och mäktig». 

Åbo Underrättet5er el en 22 januari 1936 framhåller i anslutning 
till det ovan angivna ~'ttranclet, att li.yssland, anslutet till Frank -
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rike, hör till clP stator, som motsätt,a sig en revision av frcdsbestäm
melserna, och avslutar sin artikel sålunda: 

>>Utan C'n högsjöflotta, avsedel och skickad att verka offensivt 
i öste rsjöu, kan Sovjet icke spela elen roll, staten anförtros och över
tager för dot direkta oGb det indirekta västgränsskyddets skull, men 
en rysk marinst rategisk uppma rsch nyskapar också den situation, 
.som karaktäriser ade å ren före 1914. Jämviktspolitik har sina konse
kvenser också för stater, vilka icke direkt äro engagerade. staterna 
];:ring OstNsjön ha skäl att erinra sig faktum att en rysk stormakts
ilotta aldrig kan verka aktivt e ll er överhuvud taget ut,göra en makt
faktor i europeisk stormaktspolitik, om don tvingas till basering p:'t 
Finska vikens innersta deL Sjömän p läga bygga fartyg inne i 
±laskor, stormalder göra det icke. Dc framskjutna basernas problem 
träder 5.tC'I.' i förgrunden ». 

Nanl and Military Record elen 16 januari 1936 beklagar sig över 
att inga uppgiftPr lämnas av Rys.3lancl ifråga om maritima rustningar. 
Tidningen, so m synes mycket tveksam. ang·åencle det verkliga tillstån
det, anser aH li.ysslancl är betj>int av att andra makter tilltro landet 
större maritim styrka än det i verklighetC'n äger, men tror dock att 
·det arbde, som ticligarP påståtts hava utförts på ryska varv av tyska 
ingenjörer m. fl., ej varit av större omfattning. 

I »French Navy Notes» i nyssnämnd tidning för den 23 januari 
anför M. G aut reau uneler hän visning t ill elen officiella franska ma
rinkal c>ndern >>Flottes de Combat>>, att elen ryska flottans materiel och 
person al synes bdinna sig i ett bekymmersamt ineffektivt tillstånd, 
samt att clc>nsamma ondast kan spela en mycket blygsam roll gent
emot dc>n kraftiga, moderna och välövade t,yska flottan. 

(Som c•n jäm:lörolso med chm ovan litergivna franska uppfatt
Eingen :il' en aHmii.rl.;ning i »TascltenL uch der Kriegsflottan 1936» 
av intre.~SP. Där säges: >> Uppgifterna ang. ryska flottan böra, i brist 
på säkra underrättelser, upptagas med försiktighet. KännedomPn om 
den nyare fartygsmatericlen, sär8kilt ubåtar och smärre fartyg, är 
ofull ständig. Det i verkligheten befintliga beståndet är betydligt 
större än det angivna >> . Pressdet:s anm.) 

Försvarsledningen i Storbritannien. 

Mr. Baldwin har i parlamentet framhållit det önskvärda att få 
till stånd on debatt om samordnandet av försvarets ledning. Upp
.slaget att sammanföra de tre försvarsgrenarna förefaller att vara 
€nkelt och tilltalande>, men är en gammal ide, som vid flera tidigare 
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till:fällcn tagits uneler noggrant övervägande utan att därav f ramgått 
några rcsulta1. Den största svå righeten J1 ar alltid bes t ått i uppdr a
gandet av ansvarsgränserna i ör en sådan myndighet, vi i kR måste bli
va o lika uneler krigstid och freclsticl. Bl and dem, som 1riingt in i 
detta komplicerade spörsmål, är nog den tan kon mest popul>ir att fö r
vandla ck n nu ,.A ra nek »l'ommi ttee o t TmJJ<'r i a l Dcfen cC>> J' rå n d t r åd 
givande organ till ett vcrksttili ancle sådant med en i kabindtet in
gående minis ter so m cles3 pe rmanente orLlfö ranck. 

(Naval and J\[iJitary H.cco rd, 2 januari 19:36.) 

}'lygbomber och artilleriprojektiler. 

Då en JlygoHiccr (Air-Commoclore Fo llo\\·es) påstått, att fyr:t 
välplacerade t unga fl ygbombor kunna sänka ett slagskepp, J ramhålle~ 
att det kan tänkas vara fa ll et även med >> vä lplacerade>> art illeripro
jektil er. Frågan är emellertid icke orn elen individuelLa kapaciteten 
hos den »välplnccraclc» bomben el ler proj ektilen, utan om fl.vgare än1 
i stånd att fäll a s ina bomber m ed större tr äffsäkerhet än artilleristeu 
kan u tsk ju ta sina projektiler. Bombfällning under fr edsförhållanden 
ä r endast en demonstration av effektiviteten hos optiska instrument 
och annan utrustning sarnt skicklighoten hos den m ed denna mat e
riel väl övade personalen. Kri gsmässiga förhållanden äro n ågot helt 
annat. Ett s lagskepp manövrerande m ed 20 knops fart i di.s och rök 
uneler utspyonde a,, luftvärnsp roj ektiler är något helt annat än ett 
stationärt och passivt mål. 

Såväl bomb som proj ektil kunna fyllas med sprängämnen. Bom
ben erh åller s in anslagshastighet uteslutande genom tyngdkraften . 
Bombfällning :från f lygplan kan med utsikt till framgång mot f ar
tygsmål icke utfö ras på stö rre höjd än 600-700· m ; def1 hastighet 
som bom ben från denna höjd up1Jnår är ingalunda densamma som en 
p rojektil på normalt striclsavstäncl. Artill eriproj ektilen få r därför 
mycket större inträngningsfönnågr. än bomben. Faran vid flyganf all 
skall ingalunda unclcrskai<ta s, men det centrala i elen anförda pro
blomställningen är vem so m :lörst erhåll er det erforderliga antal et 
>> välplacerade» träffar. 

(Nava l and Military R ecord, 23 januari 1936.) 
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l<'lygplankryssar!'n Gotland. 

Fart~.'gets beoök i hl"ittiska hamnar har föranlett en cleL uttalan
den av smickrande ad, om detsa mma. Anny, Navy and Air Force Ga
~ette anser, att det i p arl amont;ot borde riktas en f råga t ill amirali
tetet, huruvida det avser att för dc brittåska utlandsstationcrna bygga 
fartyg av denna intressanta och c-gena rtadc typ. I deplacement liknar 
,Gotland >> elen engelska :> Arc thus a» och har ungei:flr samma bestyck
ning; den senares J.art, iir dock m od 64,000 hkr. 32 knop i ställ et för 
"Gotlands>> '2.7 knop metl 33,000 hkr. Då >> Gotland >> dessutom icke ]w.· 

hövor samma aktion,;r aclio (1'2.,000 distansminuter) som elen en gelska 
kryssaren, har cl c·n i st ä llet kunnat fö rses med sex f lygplan (bör vara 
s. Pressdct:s anm .) gentenwt >> Arcthusa>> ett flygplRn. I stort sett 
anses i England, att >> Gotlaml» ät' en lyckad konstruktion; inom de 
stö'rre marinerna har dock typen ingen användning annat än möjli
gen v id do avlägsna uti andssta1 ioJt orn a. 

(Ki elcr 1\€'uestu Nachrichton, 18 januari 1936.) 

'l'ysklan!ls Yaruförsörjning i krig. 

I >> Doutschu ·w c,lu· ; har Hans Steinbf'r gor i en artikel berört 
bl. a. anvä ndningen av handelsubåtar i krig. 

Han fastslår lörst och fr ämst, att i nuvarande s tund ingen tänk
bar kombination av europcisk:l makter ],an helt isolera T.rsklancl, om 
icke England deltager. Skullc den senare si tuationen inträda, räk
nar man med t illförsol från tro ncutralR stater, nämJigen Sverige, 
Pol en och N or ge. Sverige kan förse Tyskland med mineral och trä, 
Polen med miner al, zink och utsäde samt Norge med mineral, kis 
och utsäde. Denna import är emollert~cl icke tillräcklig. För att 
möjliggöra ytterligare import f r ån andra lände r finnas tre trans
portmedel som kunn a undgå en blockad: l uftskepp, fl ygplan och 
framförallt ubåtar. Ta ck vare donna senare utväg är importproble
met lösligt. Tyskland är i stånd att i ständigt ökad tald bygga ubå· 
tar om 4,000 tons mod on aktionsr adie av 25,000 nautiska mil och 
med en lastkapacitet av 500 nettotons. 

(B.evue Maritime, docem ber 1935.) 
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Utdrag ur tvenne artiklar av Hector Bywater i Daily Telegraph 
den 3 och 4 februari ang. flottans och flygets ställning 

inför de , ·äntade brittiska rustningsökningarna. 

»Den väntade Hottbudgeten förmodas komma att visa en kraft i g
ökning i jämJörelse med fjolårets och konliner troligen att uppta ga 
anslag för clc• nya slagskepp och kryssare, som äro nödväneliga fii r 
att bringa upp flottan t ill erforderlig stor lek. 

Då utsikterna till en all män överenskommelse om reducering <l v 
örlogsfartygen..; stor lek synas ytterst små, ser det ut, som om våra 
nya slags k ep p och kryssare skulle bliva mycket dyrbara. De föna 
komma förmodligen att kosta inte mindre än 7,000,000 pund och ci0 
senare lägst 1,ö00,000 pund per fartyg. 

Stäl ld inför så betyclanele utgifter för materiel till flottan är 
det .bara naturligt, att a llmänhoten önskar bliva övertygad om a H 
pengarna an vän el as på rätt sätt. 

Särskilt ä r det c·n Jråga som oroar elen allmänna opinionen. 
Kommer återuppbyggandet av Jlottan att betyda en motsvarandf) 
ökning av vår säke rhPt med hänsyn t ill flygvapnPts vtixandc bety
de·lse och flottans antagna oförmåga att Wlbakaslå luftanfall? Elle,· 
för att uttrycka problemet på ett annat sätt: Kommer låt oss säga 
1,000,000 pund :för sjöförsvar e!-, att giva sa mma valuta som en lik <1 
stor surnmn fö r Jlygvapnet? 

Flottan och flyget. 

Dessa trågor äro inte lätta att besvara, men en hel del fakta 
stå fullkomligt klara. .Med unel2utag av ett fåtal ytterlighetsmäH, 
för vilka :flygvapnet har blivit elet allena saliggö,rande, är den all 
männa meningr>n, att sjö- och l u l'tstriclskrafterna komplettera va r
andra i vårt lanels och imperiets försvarssystem. 

Den ena vapeng t· c~ncn kräver den andra, det verk lig >~ problemd 
ligger i att Jinna den rhtta avviigningen mellan dem. 

Från hedenhös har det va rit flottans uppgift att säkr a herr a
väldet över vissa för vårt land vit•ala områden t i ll sjöss, dels h Dr 
dcet gällt att hindra invasion dels att skydela vår sjöfarts rörelsefrih e t. 
På grund av många orsake.r, av vil ka flygvapnet är en av de vikti
gaste, är i våra dagar en in vas i on i vårt land nästan omöjlig; flo t
tans 11rincipiella uppgift {ör f<amticlen iir att göTa havet något sä 
när säkert :för elen sjöfart, som impo·rten av livsmedel och ancl n1 
nödvändiga vac·or fordrar , och utan vilken nationen inte skulle k un
na existera mer än någTa veckor. 
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Frågor och motfrågor. 

En fråga, som målsmännen för en helt flygbetonad försvarspoli
tik inte upphöra att framställa, är denna: »Vad tjänar det till att 
skydela vå ra haneleJsfartyg ute på vär ldshaven, när de ändå bliva 
förstörda vid ankomsten till hemfarvattnen, och deras destinations · 
hamnar ligga ödelagda efter anfall från luften?,, 

På detta behöver det endast svaras: >>Vad tjänar det till att 
fullända 1wmortens luftförsvar, om hnaclclsfartygen bliva förstörda 
innan dc nå sitt mål?>> 

Det logiska svaret, på bi'cda frågorna är, att samarbete m ellan 
luft- och sjöstridskrafter är absolut nödvändigt för rikets säkerhet. 
Det onda, som måste bekämpas och utrctas var det dyker upp, är 
·den osunda konkurrensen om allmänhetens gunst mellan olika va
pengrenar. 

För den C'ivi!c medborgaren spelar det ingen roll på vilket sätt 
målet, ett pålitligt :försvar, uppnås. I-lans sak är det att hetala pre
mierna för det, som han i sin optimism hoppas vara en fullständig, 
absolut garanti mot krig. 

I forts>ittningen a v första artikeln f ramhåller fö r f. a t t elen 
brittiska flottan i fråga om luftvärn är sänue rustad än vissa övriga 
.stormakter, men att amiralitetet, som tidigare visat minch·e intresse 
för dessa frågor, numera har full förståelse såväl härför som för 
i ly g vapnets betydelse. 

I elen andra artikeln framhåller han bl. a.: 
>>Hur komrna krigsfartyg att förfara vid anfall av flygplan? 

Svaret på denna fråga kon11ner att inverka på vårt bedömande av 
de yrkanden, som framställas av flottan och flyget på ökade andelar 
i imperiets försvarsutgifter. I svaret härpå vill jag· unelersöka det 
;sannolika inflytandet av flyghotet på sjöstrategien. 

Otvivelaktigt komma i framtidens sjöstrider fartyg att anfallas 
av bomb- och torpcdflygplan. De ~tyngsta nu använda i'l ygbombern a 
(c:a 1,000 kg.), vilka äro för tunga för att kunna nyttjas· vid flyg
ning på längre distanser, äro Hittare än p rojektilPn till en 40,6 cm. 
kanon. En di.rckt träff från en sådan bomb från stor höjd kan en· · 
saka alh·arliga skador även på ett slagskepp, dock icke farligare än 
en träff från en 40,6 cm. kanon. 

Den verkliga faran. 

Bombor fällda från t ill låg hö jd dykand<; flygplan triiffa ett 
skeppsdäck uwd bety dligt mindre hastighet än en projektil. Dess 
genomträng1iingsförmåga är följaktligen mycket mindre än en pro
jektils av samma vikt, varför följaktligen pansarskydel mot projek-
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1iler iir ett cin nwrn effektivt skydd mot bomber. Det är möjligt att 
våra äldre slagskepp kur.na ska das, ehuru icke sänkas av mycb·t 
iunga bombct.· Jrån stor höjd. De äro emellertid lika mottagliga för 
skador gonom salvor :f:r:'\n svåra kanoner; unde r det att bomberna~ 
träffsäkerhet Jrån t. ex. i3,000 m. är problematisk, har dc~ svåra ka
nonens träUsitkcrhct även på mycket långa håll bestyrkts av krigs
(•r.fa rcuhetcr. Den Ycrkl:iga l::tran, sådan flottans män se den, kom
Iller från medelt unga Sj)räng- <'!ler gasbomlll'r, fällda f rån störtbom L
plnn. Dem1n nn:fa llsform, som icke kan skada skeppens vitn la del ar, 
kan clärernot törs töra clcllcdningsanordningar och luftvärnsartill eri 
på däck, varigenom Jurtyget kan bliva dt lätt mål för vidare an
J all av J:Jygj~ Ja n eller torpcclJ:ar!yg. 

Däcksskyddet. 

FJ yghoid Jramkallar påtagligen radikala ändringar i krigsfar
tygens hmstruktion. Piln.3a rdäckcn m åste stä rkas och utvidgas, bryg
gor, Plclledningsplatser, luHvärnsbattcri cr, radio- och signalplat.ser 
måste alla skyddns mot bomber och gas. Hela konstruktionen av 
fartygen ovan Lliick måste omläggas efter helt nya pri nciper. Tek
niskt går detta ganska enkelt ntt lösa, i varje fall är det betydligt 
mindre rc l·olutioncrande, än nä r de gamla träfartygen skulle byggas 
om till >: iron-clads» . Flottans konstruktörer äro övertygade om sin 
rörmåga ntt åsta(lkomma slagskepp och kryssa re, som kunna överleva 
även det vålclsanl:mastc flyganfalL Vad beträffar torpeder från fly g

plan äro dessa icke larligare än sådana från jagare eller ubåtar, e tt 
hot som redan ii r n0utraliserat genom undervattenskroppens indel
ning i vattentäta avdelningar m. m. 

Kort sagt, n ii r det säges, att det största slagskepp kan sänkas 
med flygbomb,•t·, d t :an Lletta med samma om icke större rätt sägas 
beträHancle den svå ra kanm1en, torpeden och minan - vapen, gent
emot vilka det sc·dan länge varit &keppskonstruktörens sak att åstad
komma effektivt skydcl. 

Bombsäkra fartyg. 

Den brittiska Dottan av i dag består emellertid till stor del av 
föråldrade fartyg, byggda innan flyghotet ännu fanns. I morgon
dagens flotta lG~iver beaktanclet av flygskyddet, såväl det aktiva som 
det passiva, elen uppmärksamhet det förtjänar. Dessa tekniska pro
blem hava nu :ingående studerats, och ritningar till bombsäkra ör
logsfartyg äro uneler utarbetande. 
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Yltnc\a Yi oss nu till elen strategiska sidan aY f rågan, så skola 

vi fö rst granska åsikterna hos dem, som hävda , att fl.Yf','l'apnet redan 
trängt ut flottan som vår första försvarslin je eller, rent av gjort 
sjöstridskrafter helt överflödiga. Om man med fö rsta försvarslinje 
menar skyddet av hem och härd i Brittiska riket bchöYer det endast 
påpekas, alt ing-en vapeng ren iir i s tånd att helt an·ärja >1nfall däre
mot. Flottr.n Jörklar a r öp]wt sin oförmåga härtill, och premiärmini
stern hat· Jörklarat, aH ii ven aldrig så sto r·a flygstyrko r icke kunna ga
r antera lanclcis säkerhet mot :f lygraider. AU :t: rukta n tö r repressalie r 
- föruts~dtanck britt isk likYi.inligliC't i ltdton med en angripare -
skulle rädda oss för s>tdana raider är en bekväm men, än så länge, 
oprövad teori. Faran för hungNsnöcl, Yars skugga vilade tung över 
vårt land lll17-18, iir däremot icke endast ett antagande.>> 

FörL påvisar darc'-l'kt· nödv~inclighcten av att med örlogsfart:vp· 
skydel a elen ocenna sjöhandeln samt opcmtioncr på stort avstånd :f:råc1 
baserna och aY.slutar s ina håLla ndiklar med följande reflexioner: 

>> Lägger man samma n ovan anföreJa fakta och argument, s.''nes 
slutsatsen hl iva, att mPclan J:l ygYa]lnc t i Yissa hänseenden omgestaltat 
fartrgeu s Yerksamhct. så fallPr däremot påståc·nclet, att flygc·t kan 
ersätta floHan d]Pr övertaga dess viktigaste funktioner platt till 
marken. Andrat taktiskt uppt:rädamlo, nya vapen och särskild a bjälp
medcl samt kanske framförallt ll111gt gående förändringar i fartygs
konstruktionerna kommer att h å lla den nya faran inom gränser, 
vilka Jörr u]lpr senn n' komma att närma re klarl>iggas. Desstörinnan 
äro hets iga yrkilndcn från den ena eller andra va11eng rrncn enelast 
ägnade att för virrrr drn allmänna opinionen. För ungdär tvi\ å>· 

sedan sk r('\' Jag i Dail.\· Telegraph med anledning av vissa uppscende
väckanclP kraY a,· flyge ntusiasterna följande ord, so m synas lika 

tillämpliga i clag : 
Med anlccln i1rg U': sakens vitala bcLydelse böra alla frågor ri:·

r ande förs,·aret bedötna ' lugnt och snnsat utan att, såvitt dot står i. 
mänsklig maLt, JtctVL' t· kas av fiirdomar, speciella vurmer ell(•r vissa 
nornwr. Dr· .som föd'tikta YHcrlighctsåsiktrr höra stanna i begrun
dan a,· Lk konsPl~YL'nscr, som skul le följa a\· ett omsättande i prakti
ken av (~l'ras idc·n, och som, om något oförutsett inträffade, m:1-
hända ickr' skullP hålla streck. Det låter sig antagas, att ('il a1· 
alla l1iinsyn obundon, viljekraftig entusiast kan med fullt medvet,an
cle störia landet i fördärv. Doktrinärt tänkande fantaster och miin, 
som brsatts PV en enda ide kunnn , om (],, utrustas med myndighet, 
visa s ig !llcra farliga än främmandP motstånclnre». 
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Kanal genom Malakka-hahön. 

:Med hjälp av jHpimsJ,a ingcn,iön·l" kanuner en kanal att bygga!> 
genom .Malakkahalvöns nordliga del vid Kra, vilken 1;Ja~s liggel" pi\. 
siamesiskt område icke långt fl" ån gränsen till clf't bnt,tlska Bu l" ma . 
Dessutom är en au tost rad a Jör tunga automobiler under anläggning 
utefter Malakkah alvöns öst l" a kust. Betydande penningsummor upp
givas vara an visade oclt öO,OOO siamesiska kulis i arbete med de båda 
företagen. Det anses i. ltollänclsk press, _ att Singapol"o .. efter l~analens 
Järcligsb ll andc·, som ]J('rl1knas till 1940, kommer att foc lora saval siQ 
strategiska beiyclcl.>r so!ll hetyd:wck tull.in komstcr. 

(Hignsehr Runclschau, 30 januari 1936.) 

Byggnadsprogram och budgete~, uppgifter angående 
personal och mater1el m. m. 

Storbritannien. 

Dc ökade rustningarna. 

Dc Yäntade rustningsJörslagen hava utlöst många rykten ; h ä,· 
nedan återgivas ni'tgrn ;v ck i engelska ticlningar fö rekomm ande 

uppgiftl'rna. 

Uneler t iden docentber 19:3:5 - januari 19:36 har det bri.ttiska 
:försvarsp roblcmet ingåonde granskats av en särs:;.ilcl k:•.mmls.swn, 

t·t f]e 1·t ~ l et a\· reg·eringens ledamöter Jan1.te Jmans1ella, sa1nmans a ,, av - " - -
industri f'lla och militära experter . 

I{esuHatc t har hlivit, att flottan i :l'ramticlon l iksom hittills skall 
vara elen straiegiska gr un dvalen för krigsmakten. En omfattan de 
reorganisation av förs vm-d föreslås, vi lken innebär: 

iö r flottan: ersättningsbyggnad för alla slag av fartyg, slag
skepp, kryssare, jagare, ubåtar m. m . och dessutom ökning av an
talet lätta farty g jämte först,ä rkning av flottans flygvapen~ 

för armen: fortsatt mekanisering och :f:örbättrad matenelut:·ust
nino- samt cffektivarP och modernare lu:ftvärn. Armens uppg1f.ter 
ino; England angivas i J'ör sta hand var a försvaret av hamnar orh 

fl ottans baser; . .. . 
0 

. .,-_ 

för flyget: våskynclad ut b;,- ggnad c·nllgt nu gallande ~y by"' "'. 
uadsprogram jämto en förbät trin.g av cle_resm ser , so~11 stå t111 bu :l,: 
vid flygplanstillverkni 11 g i krigshcl. Danamto plane1as en vasontll , 

utökning av flottans flygvapen. 
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Flygets uppgift angi ves vara att för st och frä mst biträda vid 
försvaret av Lonelon och de viktig aste industricentJ·a uti l andet. 

slutligen s kall industrien organisor as mod tanko på omläggning 
Jör krigsdrift och överhuvud taget den industriella krigsiörberedelseu 
fortgå, uneler det att via det permanenta fö rsvarsr å det intim kon· 
takt upprätthålles med de olika försva rsgrenarna. 

Kostnaderna :l'ör programmet (vars detaljm icke angivas) beräk
nas till c:a 200 milj. pund sterling (3,880 milj . kr. enl. kurs 19,40), 
vilka kostnader beräknas fö rclolaclo på G-6 år och ej skulle kräva 
upptagande a v något lå n . 

(.Morning Post , 3 :februari 1936.) 

Rustn ingsprogrammet kommer att under en t id av fem å r dr a
ga en kostnad av c:a 320 milj. pund sterling (6,208 milj. kr. enl. 
kurs 19,40). (Enl. andra uppgifter ~kulle kostnaderna s träcka sig 
upp till 3Ei0> milj. lJUJFl sterling. Pressdet: s anm.) För att täcka 
kostn aderna skull e event. upptagas ett lån på 20 år. 

A v kostnaderua sku lle c:a 200 milj. gå till f lottan, 100 milj . 
till f lygvapnet och 20 milj. till armen. 

.Flottans åter uppbyggnad skul io för don angivn a ticlen omiattR: 
1l slagsk epp, 25 kryssar e, 60 jagare, 30 ubåtar och 3 hangadartyg. 
Kostnaderna beräknas pr st. för slagskeppen till 7,5 milj. pund (145 
milj. kr.) , för kryssare till 3 milj. pund (58 milj . kr.), för jagarna t ill 
300,000 pund (5,8 milj. kr.) och hangarfartygen 4 milj. pur1cl (78 milj. 
kr.) ; ubåtarnas kostnader ej angivna. 

Flygva.pnct skulle under pe~ioden tilHöras 2,000 flygplan pr år 
och 

Armens ut rustning skulle förbättras genom nya tanks och ökat 
luftvärn. 

(Sunday Chronicle, 26 januari 1936.) 

Kryssa ren Newcastle sjösatLC'S den 23 januari. Fartyget, som är 
på 9,900 tons och beräknas göra 32 knop, kommer att kosta o:a 1,9 
milj. pund st erling (37 milj. kr.) och ä r bestyckat, m ed tolv 15 om . 
kan. i trippeltorn, vilket är första gången trippeltorn för denna kn
liber n y ttjas i Storbritannion, å ttn lO cm. l v.-kan., tjugotvå rni.nclre 
pjäser, åtta 5:1 cm. torpedtubel· samt katapult med två flygplan. 

Newcastle är den först sjösatta kryssaren av denna t yp , av vil
ken ytterligare följande äro under byggnad: Southampton , Shef:Eielcl, 
Birmingham, Glasgow, Liverpool , 1\IIanchester och Gloucester. 

(Dail y Telt'graph , 23 januari 1936.) 
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Lufhärnsartilleriet i engelska. flottan. 

Slagskep]wt Warspite sk3H förses med 8 st. 10 cm. lv.-kan. or h 

blir därmed det första av Queen Elisabeth och Royal Soverei gu

klasser na, som r.vviker från standardbestyckningen av 4 st. 10 <' ll t. 

Nelson och Hochwy hade redan något mera, 6 st. 12 ctn., och H ood 

2 st. 12 cm. och 4 st. 10 cm. Avsikten iir att öka även öv riga sla~

skepps och si agkryssa res luftvärnsartilleri ti ll 8 st. 10 cm. kan. och 

ett antal grov- och finkalibriga kulsprutor. 1Ioderniseringen ska ll 

c•ckså inneJai ta Jö rbiittrnt horisoJlta lpansa1'. 

15 cm. kRnonern a å dc nyo. kryssarna Southampton och New

castle äro avsedda fö r beskjutning av flygplan i moderata llöjdvinkl ar. 

(Hevista General de :Marina, januari 1936.) 

Det till Devonport fö·r.l agcla nya skeppsgosseeta.blissemeutet (Jfr 

UFM l /36) kommer att erhålla namnet »lmpregnablm>. 

(Naval and MiJitary R ecorcl, 16 januari 1936.) 

Admiral of the Fleet Earl :Ueatty har vid uppnåelda 65 års ålt le r 

den 17 januari 1936 överförts till »retired list». 

Amiral Beatty började sin sjömannabana vid 13 års ålder i >>Dri

tannia» år 1.884. Unelerlöjtnant 1890 bdordr acles han 1802 till l ii.]t

nant. Som sådan tjäns tgjordP han i Egypi.en och erhölL för tappt' r

het vid striderna därstädes >> Distinguished Service Order» och be

fordran till conm1ancler 1898. För skickl ighet och tappnhct vid s tr i· 

der i Kina bcfol'dracks han 1900 till captain. Konteramiralsgracbn 

nådde han 19:1.0 vid 3!) <'trs ålder. 3 augusti :1.914 be:[orclrades han till 

vice-amiral och Jö rcle som bekfwt s0dermcra s lagkryssa rna, till el '.os 

han 1916 övrdog bcfälrt Ön' r >> 1'1w Grand Fleet». 1 januari 1!l19 

blev han ami r al och redan den 3 april samma å r Aclmiral of the 

Fleet och tjänstgjorde 1910- 27 som First Sea Lord. 

(Nava l and Milit.a r.r Recorcl, 23 januari l93G.) 

Det första sp0ciaJ byggda irupptransportiart~·get, Di l war a, ttl l

möt<"sgå r de önskemål beträfiande far(,·get.s inredn ing, som framstä llt.s 

av Board ot Tracles sjötranspor tavclrlning. Uneler de ticler fartyget 

i<:ke nyt.tjr,s fö r trupptransportr r kommer clPt att uUöra kryssnin :.n1r 

med skolpojka r, varfö r truppinredningen då ick:e behöver änrlr:1o. 

(Enl. uppgift i svenska t idningar skulle si', clan kryss ning innevara ntl<' 

års sommar komma att >iga rum til l SV('nska och norska ltam nn r. 

Prcs3clct:s a11m.) Fart.vge1 , som utgör <'Il hC'I f l,da n dl' kasern Jlll' ·l 

]•lats för 1,1!50 man i hiingkojer och särskil(la h.dtcr för pi'r.somtl <'l lS 

~ustrur och fam il jer, är ett. fart~ - g 1•å 1 1.0.j0 tons. 

(Morning Post, 23 januari 193G.) 
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Som av tabellen framgår rör det sig huvudsakligen om lätLt 
:fartyg, vilket är synnerligen välbehövligt, då antalet överåriga så
dana fartyg är rnycket stort. I ameriJ.;:anska Hottan finnas endast 
!l icke överåriga mot 215 överåriga jagare, b land ubåtar är det bättre 
med 44 resp. 41 st. Ehuru man avvaktar flottförhandlingarnas a v
slutande, fi r .slagskeppsfrågan under diskussion. Det säges, att eit 
slagskepp på :36,000 tons kommer att stapelsättas undPr vart och ett 
av dc kommande 7 åren. 

(Marine llundscltau, januari 1936.) 

10,000-tons lz ryssarcn Quincy, vars ena lågtrycksturbin nyligen 
helt. förstöreles vid ett maskinprov, får sorn ersättning den för syster 
fartyget Yincennes levererade turbin en, varigenom leveransen en 
dast blir någon månad förs,enac1. En mutter hittades i det förstörd a 
turbinhuset, men sabotage (varom förmodan el en förekommit i dags
pressen) unses icke föreligga. 

Personalfrågan befinner sig i lT. S. A:s flotta i eH bekymmer
samt Lige. Antalet unelerofficerare och mans'kap har 193ö i medeHal 
varit 81.,500 man. 1.936 erfordras 88,000 och l!l37 1.00,000 man. Före 
gående år unelersteg tillgången a v sjöo:fficerare behovet med icke 
mindre än 2,400. Det marina flygväsendets snabba utbyggnad ha1· 
skapat ett personalproblem av första ordningen. Sjökrigsskolan kan 
icke ensam tillgodose behovet, enär av den närmast kommande fän 
rikskursen av 450 man endast 18 % äro användbara i flygtjänst. 

(Kielcr Neueste Nachrichten, 30 januari 1.936.) 

I sin årsrapport för 1935 har amerikanska statssekreter aren i'ö r 
flottan, Mr. Swanson, a nfört att flottans hjälp,fartyg omedelba rt be
höva ersättas med nya, huvudsakligrn därför att de gamla fartyge n 
göra alltför ringa fart. Frågan torde sammanhänga därmed, att 
japanerna nyligen tagit i bruk ett antal nya t,ankfartyg. som göra 
20 knop och möjligen ännu högre fart. För U. S. A. är denna frå 
ga av betydelse, därför att de äro i brsittning av världens största 
flotta av hjälpfartyg, varför ett törnyande av densamma kommer att 
draga stora kostnader. 

(Naval Chronicle, 1.7 januari. 1936. 

60 hjälpfartyg för örlogsflottan äro f. n. i bruk, nämligen: 19 
moderfartyg :för flyg, ubåtar och jagare, 12 forrådstransportfartyg, 
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20 olj et.ankångarc, 3 verkstadsfartyg, 2 lasareMsfartyg, 2 personal
och 2 ammuni.tionstransportfartyg. 

(Revista General de Marina, januari 1936.) 

Frankrike. 

Beträffande den franslm marinorganisationen må följande fram
hållas. 

Direkt under ma1·inministern står chefen för marinstaben (Vice
amiral Durancl-Viel). Under hcnom lyda två vice-amiral er, vilb1 
tjänstgöra som ,)Inspecteur general Lt<-'S forces maritim.cs du Nord" 
resp. ,, Inspectcur general des forccs ll1 a r i time s de la JYLicliterranee,. 
Dessa inspektö;·er, som ingå i högsta marinrådct, avses att i krigstid 
tjänstgöra som överbeffilhavarc på ))s jökrigsskådeplats norch resp. 
Medelhavet. l egenskap av sådana skola de föra befäl över såväl 
kustförsvarets fasta anstalter som även över de sjöstyrkor, sorn hava 
sin hemort inom resp. område. I fredstid träda dessa behttningar 
funktion endas t vi el krigsövningar och inspektioner. 

(JYhrin e Runclschau, januari 1.936.) 

Individuell räddningsapparat :tör v~uje man å ubåtarna skall 
enligt marinministerns beslut införas. Franska flottan kommer häri
genom att gå på samma linje som elen engelska, där man hade gynn
samma edarenhete r av elylika apparater vid ubåten Pos("idons unele!' 
gång i kinesiska farvatten. 

1iarinbudgeten 1936-37 
1,265 milj. föregående år. 
milj. föregående år. 

(Le Yacht, 4 januari 1936.) 

Italien. 

upptager 1,644 milj. lire jämfört med 
Flygvapnet erhi'tller 970 milj. mot 840 

(Le Yacht, 25 januari 1.936.) 

Vissa bestämmrlser hava utfärdats rörande den civila sjöfarten. 
M arinministeriPt har sålunda därvidlag e rh ålli t vittgående befogen
heter. 



- 122-

Till omedelbar samverkan med örlogsflottan upprättas »Statens 
hjälpflotta», vars fart.ygsmateriel uppdelas på fyra kategorier: 

1) fartyg för utläggning och svepning av minor; 
2) J'artyg som tilldelas örlogsflottans olika förband ; 
3) Jwnvojfartyg och 
4) hjälpkryssare. 
Redericrna äro skyldiga att på marinministeriets · anmodan ome

delbart taga fartyg från deras normala ·t,jänst. Vid ny- eller . om
byggnad skall vederbörlig hänsyn tagas till fartygets lämplighet för 
trupptransport; viss materiel häri'ör skall alltid finnas ombord. F ör 
säljning till utlandet av fart~g som äro yng re än 10 år är medgivet 
endast efter m urinministeriets t illstånd. 

(Dansk Tidskrift for Sovacsen, januari 1936.) 

Tyskland. 

Ur en intressant och innehållsTik redogörelse för tyska mari
nen under 193!) göres fö l jande utdrag. 

Efter de förändringar, som under 1935 vidtagits i den tyska flo t
tans organisat ion, har densam rna vid ingången av 1936 följande ge
staltning i huvuddrag. 

A. De tidigare beteckningarna >> Rcichswehrmini.s teriunl'> och 
däri ingående >>Mar ineleitung >> äro num era ersatta med betecknin g
arna ;Rcichskriegsmini.;;terium >> och »Oberkommando der Kriegsm a
rine >>; det senares cbc·f benämnes >> Oberbefehlshaber der Kriegsm a
rine >> . Uneler >> Der lleichskricgsministen> lyda även cheferna för 
hären och flygvapnet. 

B. U n der >> Oberbcfchlsha.ber der Kriegsmarinc>> (Amiral R ae
der) lyda direkt följande myndigheter (vilkas benämningar återgivas 
på originalspråket för a t t undvika even t. övers ä ttnings[cl): 
>>1. das Flottenkommando (Fiottcnchcf: Admiral Foerste r) 
2. das Kommando der :Marin<'station der Os tsee (Kiel) 

(Kommandicrendcr Admiral: Admiral Albrecht) 
3. das Kom m and o der Marinestation der N ordsee (Wilhrlmshafen l 

(Kommandierender Admiral: Vice-admiral Otto Schultzc) 
4. der Admiral der Kriegsnnrincclienststelle in Hamburg und di<J 

Marinedienststellen in Brrmen, Stettin und Königsberg 
5. die Marinowerit in 'vViJholmshafen, das Marinearsenal in .K iel, 

die Marine-Intendenturen in Wilholmshafen und Kiel, eini~te 

techniscl1e Behörden>>. 
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C. Under >> Flot.tenchef (flaggskepp: Admiral Graf Spee, vilken 
efter färdigställande i januari ingått i flottan) lyda: 

1. >> Befehlshaber der Linienschii:fe >> 
2. >> Befehlshaber der Aufklärungsstreitkräfte >> , vilka utom kryssar

na omfatt.a: >> Torpedobootsfl.ottilJ e,> ;under sin >> Fiihrer» samt 
»Fi.iluer der MinensuchbooLe>> med befäl över >> Geleitflottille>>, 
>>Mincnsuchflot.till e>> .och >> R äumbootsflottille>> samt vidare »Snell
boot.sfl ottille>> 

3. >> Unterscebootsflottille vVecldigcn» 
4. Flottentender >> H ela >> . 

(Den tidigare tyska benämningen >> Halbflottillc>> är numera er
satt med »Flottille>>. Prcssdet:s anm.) 

D. Uneler de båda »Kommando der Marinestation >> lyda inom 
resp. Ostcr- oeh f.<ordsjöområclena l'öljande myndigheter: 

1. Kustfö rsvaret och dess personal med >> Kommendantur>> i Kiel, 
Swinemi.indc och Pillan resp. l~orkmn, \Vesermi.inde, Cuxhafen 
och Wilhelmshafen . 

2. >> IL Admiral der OstseP>> resp. Nordsee med befäl över områdets 
personaldepåer (I\. i el och Stralsund resp. Wilhelmshafen och W e
sermi.inde) samt till området delade fartyg för specialändamåL 

3. Underrättelseväsendet inom resp. områden. 
4. Dessutom ],vela unel er: 

a) >>Marinestation der Ostsec>> : 
»Inspektion des Bildungswesens 
::- Inspektion des Torpedo- und :Minenwesens>> 
Hamnkaptenen i J{iol och 

b) >>Marinestation der Nordsee>l: 
>> I ns1-'e ktion der Ma rinea rti 11 er i e 
»Inspektion der Zeugämter 
, Schiffsm aschineninspektion >> samt 
det. sär skilda fy r- och lotsväsendet för J ad e. 

(Marine Runclschau, januari 1936.) 

Den tyska flottans förstärkande fortsk rider alltjämt. Från auk
l.oritaiiva kretsar i Borlin erfares, att inom den närmaste tiden kom
ma att stapelsättas ytterligare en del fartyg uöver tidigare påbörjade 
nybyggnader, bl. a. två slagskepp och ett hangarfartyg. De nya slag
skeppen komma att få större tonnage än dc 26,000 tons och grövre 
än de nio 28 cm. kanoner, som utmärka de nu unde·r byggnad va
rande "Scharnhorst» och >> Gneisenau >> . Hangadarty ge•t kommer icke 
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att bliva minch·c än 20,000 ton s. Andra Jartyg, son1 komm a at,t på 
börjas under 1936 bl iva två 10,000-tons kryssa re med 20 cm. kanoner, 
ett antal stora :jaga re- och stora ubåtar. 

Under dc närmas te sex månaderna ko unna de unele r byggnad 
varande fartyg, som i hem li g ltct påbä>rjats unde r tiden september 
1934 och våren 1933, att sjösättas nämligen 2 slagskepp, 2 kryssan>, 
lO jagare, 18 ubnta r och 10 ubåts jagare (Flottcnbcgleite r). 

Om denna byggnadstakt h åJle.s i fr amtiden, kommer den tysk a 
flottan att ha n å.tt sin maxim isty rl.;:a, d. Y. s. 35 % av dc'll enge lska 
år 1941 Pller .senast 1942. 

F loi.tar.s pe rsona l, som 1934 utgjorde' 15,000 man, ä r nu uppe i 
34,000 och växC'r alltjämt. 

Alla hPfiistninga r vie\ Nord- och Ostc rsjökustnna, som slopades 
genom VersaiJ \esfredrn, hava återupprättats: sä rskilt är ön B,orkum 
utanför Ems ånyo sta rkt be fäst. 

(Hector Tl:l'\,·atcr i Daily Tclegraplt, 25 januari 1936.) 

Enligt senaste unclC'rrä t.tc lsc r kom m a dc två un eler bygg n ad va
rande tyska 10,000-tons kryssarna att förses med nio 20 cm. kanoner 
i ställ et för det förut antagna anta lE't av åtta. Då man edarit ah 
dessa fa r tyg komma att hava ett omJ'attandc vattenlinjeskydel av 100 
mm. pansa r , Pn fart av 33 knop och stort bränsleförr åd synes dP 
tyska konstr uktö rcrua hava lyckats väl i a tt spara vikt, sannolik t 
genom fl itigt anviincla ndc av l'lc·ktrisk svc' ts ni11g, som nu trcl;s h '1 
l ämnat expe ri mentstad iet. 

(Naval Chronic\C', 17 januari l936.) 

Sovjetunionen. 

Rysk marinlloli t ik syftar nu , SPelan ve rksa mheten hi tti l ls hu vud
sakligen ägnats återuppbyggan ek aY van· och örlogsstatione r m. m., 
den befint liga :l' lytan dc och fasta Jnaterieil'ns iståndsättande och mo
den l isering samt pe rsona \organisationens åt e rupprättande, t,ill att 
llnyo utbygga en sj ögående örlogsflotta. Härom vittnar bl. a . eH 
yttrande av marskal k Tuchatsc hews ki: »Y i skola anskaff a en m.äktig 
sjögående f lotta och bygga i fö rsta hand C'll ubåtsflotta mPn komma 
,·id sidan dära v att oavhrutc·t förstärka våra övriga sjöst riclskraHer. 
Viir örlogsflotta rn[tstc .olwtingat vara kraftig, så att vi även till 
sjöss kunna mäta oss mC'd l 'll s t·onnakt». 
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U ba tsflott:ms utbyggande har redan kommit. så långt att So:·Y jet 
u, t.om tidigare bel"int li ga 25 ubå tar, har 50 nya elylika färdiga r•'IC'r 
under byggm1d, va rigeno m de redan intaga el en 3:c platsen i f. råga 
om inn ehav av ubåtar. 

De ryska s jös l-ri dskraJterna äro fö rdelade på fö l jande sittt (tyska 
uppgiftPr bdraHa11de anta l fa r tyg äro, jämförda med andra sådana 
uppgifte r, vanligen ganska högl tilltagna. Pressclet :s anm.) : 

Oste rsjön : 3 slagskepp, 2 kryssar e, 15 jagare, 40 ubåtar, 74 be
vaknin gs- och motorlJåtar , 21 minutläggare och minsvepare samt ett 
.stor t antal knaonb å tnr och h jälpf artyg av alla slag. 

Vita bayet: 24 bevakn ingsfar tyg och några ubåtar. 
Svarta hawt: l slagskepp, 4 kryssare, 7 jagare, 20 ubåtar. 
Fjänan ö st ern : 8 jagare, 23 ubåtar, 10 kanonb åtar, 30 flodka-

n onbåta r , övC'r lOO nl otorbåtar. 
P å ~t t rvskt va r v anses en 7,000-tm:skryssare och en 2,000-tons

jagarc samt p"å italienskt Ya rv en 7,000-t.ons kryssare var a uneler bygg
n ad. (I samband med marskalk Tucha tschewskis besök i London 
vid l.;:onung Georg V :s begravning har i dagspressen förekommit upp
gifter om undersö kninga r fråll dennes sida för att. placera fartygs
<•ch +Jygplansbcstäl lningar i Eng land. P ressdet :s anm.) 

(Kiele r Neues te Nachrich tcn, 18 och 23 januari 1936.) 

Den rvska flot tans kommande utveckling anses i franska och 
en gelska ti~ls k r i Hcr komma att bygga på följande uppgfter för olika 
f artygssl ag. 

1. U båtar anst•.s vara huvudangreppsmedlet vid strid med fient-
li g f lotta. 

2. Madtima f lygstyrkor räknns som första klassens vapen så
väl mot f ien tlig t \ otta som mot sjö handeln. 

3. Torpedfar tyg (lätta jaga re och motortorpedbåtar avses för 
deltagande i kamp mr llan huvudsty rkor. 

4. Slagskepp (pansrade fartyg) nyttjas för f ramförande till och 
Hamarhet e med andra fa rtyg samt luftfarkoster under strid. 

Dc taktiska principerna syita till samfält anfall med sä rskild 
vikt på to rpedanfa Il et (even t. massanvändning av minor) . Flygan
fall avses u tfö ras som >> anfs.ll i vågor>> dels syftande tillneutralise
ring av f iendens lv-artilleri, dels för torpedanfall. Ubåtstaktiken 
s t rävar i ill an g repp i formering i stället för individuella anfall. 

(Dansk Tidskrift i Sovaesen, januari 1936.) 
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Tre ryska slagskepp anses vara i bruk beträffande 
är man tveksam om detta beEi.nner sig und~r reparation. 
pen uppgivas hava katapult på det tredje tornet. 

det fjärde 
Slagskep-

(Naval Chronicle, 10 januari 1936.) 

Slagskcppet }dexieH, det sista kvarvarande fart.yget av elen i 
Bizerta internerade s. k. Wrangelflottan, har sålts för nedskrotning. 

(Le Journal, 29 januari 1936.) 

Danmark. 
Ur »Forslag till Fimmslov for finansaaret 1 april 1936-31 mars 

1937» (motsvarande den svenska statsverkspropositionen) må anföras 
följande utdrag (jmfr motsvarande uppgift i UFM 2/1935): 

Centralstyrelsen 
Avlöningar, flottan 

Flottan 

Förslag 
1936-37 

Ökning eller 
minskning 
från före
gående år 

2i:l3,000 + 
3,160,000 

8,000 

170,000 

Nybyggnad .......... ...................................... .. . 2,096,000 + 425,000 

610,000 Underhåll ............... .............. .. .. ........ .......... 
Övningar (ink!. utrustn.) 

llfa1·inens flyg väsen 

2,270,000 + 
2,390,000 + 955,000 

6,750,000 l + 1,990,000 

Nybyggnad och underhåll ....... ......... .. .... . .. .... . 660,000 + 10,000 
Drift............................................................ 425,000 + 80,000 

--~--~~~~~~ 
l ,085,000 l + 90,000 

Kystdefensionen 

Avlöningar................................................... 256,000 + 
Underhåll av byggnader m. m. ............ ...... ... 120,000 

8,000 

Drift ... .. .................. . ..... . .............................. i-~-~-~-::0--o+l-+ ____ ..;.:!.'.:.~..:..oo.:... l 
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Den nedsättnbg av avlöni.Jgsanslagct, som ovan angives, beror 
därpå att en del avlöningar numera bestridas av budgetens »civila» 
delar bl. a. fiskcriinspektionen; i själva verket föreslås en ökning av 
personal staterna med 12 officerare och 22 underofficerare. 

(F orslag till :F i nanslov 1936.) 

Polen. 

General Sosukowski, en av dc mest framstående männen kring 
framlidne m arskal k Pilsuds k i, h n r lJetr }i U ande polsk marinpolit-ik 
uttalat: 

»Vår avsikt är att skapa e tl stark örlogsflotta och en handels-
flotta, som kan skafta oss marknader. Detta är ingen utopi. Redan 
ha vi en örlogsflot1:,a med en bemanning av 370 officerare och 3,700 
man, vilket icke kan negligeras om man betänker att Tyskland 'icke 
hade mera 1870-71. Underlåta vi en positiv marinpolitik, kommer 
Polen snart att tjäna utländska intrPssen». 

Dc beviljade tre ubåtal'Jm skola byggas i Holland. 

Senaste budgetförslag upptager följande personalstyrka för flot
tan: 392 oHieerare, 803 underoHioera re samt 3,045 manskap. 

I Gdynia planeras 5 stapelb;iLldar, 4 flytande dockor, flera torr
dockor samt f'n inre hamn speciellt för örlogsflottan . 

(Revue Maritime, december 1935.) 

Norge. 

MarinbUllgeten 1036-37 är i statsverksp11opositionen uppförd 
med kr. 11,860,220 mot för innevarande budgetår anvisade 11,606,700 ; 
den föreslagna ökningen förklur&s dels av löneförbättring; för arbc· 
tare, dels vissa prisstegringar. 

För fartygsbyggnad avses 3,G mill. kr., varav dock 700,000 kr. 
anvisas på särskilt krisans la g. A v dc två torpedbåtar, vilka äro un-
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der byg~·uacl, be räknas den Pna leveransklar hösten 1936 och dc·n 

anLlra varen eller somJH2xPn 1937 ; ä ven två påbörjade bevakning~. 
fartyg avslutas uneler eld kommancll• huclglcOiåret. E uclgetförslao·et UI) _ 

t ål .. . b p 
ager P' )OrJanclc• av ytterlig-an~ 0n torpedbåt av samma typ, som dp 

uneler byggnad varanclr. 

Av en grafisk tablå framgilr beträffande nors ka flottan att a1· 

färdiga och under byggn&cl varande fartyg funnas: 

1914: G pansarfartyg, 4 störrl' torpeclfartyg, 29 torpedbåtar, 5 u
11

• 

clorvat~cnsbåtar och 2 kanonbåtar med ett sammanlagt tonnagp 

av 34,o00 tons och en projekl.ilvikt av 1 skott f rå n samtli ga 

kanoner av 3,32 tons samt 

1936: 2 _större :orprdfartyg, 3 torpedbåtar, G undervattensbåta r och :! 

sto rrr mm ut läggare lll cd en projektilvikt liksom ovan av O ·>·• 
tons. , ..... , 

(Norges .Sjöförsvar, januari 1.936.) 

Finland. 

DPu vid Crichton-Vu lcans \ ' 'D. I' " 1. A" ])o l o ' unu)r a ren 1931-33 bygg-

da 250-tons ubåton har i januari 1936 inköpts av f inska staten. 

(Dagspressen, januari 1936.) 

Enligt elen 10 :innwlri 1936 utfärdad förordning in r ättas vid fö r 

svarsministeriet eu kri gsekonomisk aydelning, varvid den hittill~va -

·
I.·ancle nt.ob.iliser ingsbyrån vid minis tPri.et.s avclelninbo· f.o .. t· · t· t .. nu1arn 
arenelen Inclrage& 

.. DeJ:. fl.)'a avclelningc•n hRndliigg(•r S<1.clana ärenden som röra åt

garder :for ,orclnandP och utvcc kl a ncll· a1· den Pko nomiska försvarslw

r:~kapen och därmed sa mmanhänga nde f rågor och tjänstgör sam 

t1d1gt so m S<'krdariat, fö r clet Pkonomiska försva rsrådet. 

(HunclstaclsiJlaclet, 11. januari 1936.) 

T urkiet. 

Det turkiska flott _ byg·gnad~programmet, som omfat tar 2 kryssare 

på 10:00~. :ons samt ·i Jagare och 4 ubåtar, anses komma att. realisr·
ras pa fo1Jancle siitt: 

Dc bada kryssarna, vil kas tonnage sannolikt kommer a t t min 

skas hll 8:000 _tons, samt 2 ul.•åtar komma att byggas i J apan mot 

kompensatton 1 var uutbyte '> t•båta r sl·ola byg·o-as · s · 
• • - ' ' ' b 1 panten so m 

byggnadsplats för jagarna uppgi ves såväl Spanien som Tyskl a~cl. 
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En uppgjord plan fCir Dardanellernas befästande omfattar anord

nande av kanon- och torpeclbatterier, två baser för ubå tar samt två 

.flygbaser. 
(B.cv ue Maritime, december 1.935.) 

Argentina. 

Den kt)•ssarc, som f. n. är uneler byggnad vid Vickers Armstrong 

för att ersätta det seglande övningsskep pet Presideute Sarmiento, 

synes bliva Pn god modem kryssare; man har sålunda helt slopat se

gel u t bildningen. 
Data bliva: 6,500 stanclardtons, längd 1.53 m., djupgående 4,9 m., 

n io 1.5 cm. kan. i trippcliorn, l y ra 1.() cm. lv-kan., 24 st. lätta luft

värnsmase r, sex G3 cm. torpedtu lw r i trippeluppställning, katapult 

med två flygplan; fy ra Yanow-pannor drivande Parsonturbiner m ed 

fyra propellrar ger fa r t;')·get en fa rt av 30 knop. 

Särskilda mii.ss- och Je.ktionsloka le r finnas för 60 k adetter. 

(N a val Ohronicle, 24 januari 1.936.) 

Siam. 

Adri&tico-varvet i Monfaleolle har nyligen färcligstidlt de två 

först a av nio bcstä lida torpedbåtar för Siam. Fartygen äro på 400 

t ons fullt rustade, hava en fart p:i 31. knop och en bestyckning av tre 

'75 mm. lv .. kanoner , två kulsp rutor och sex 45 cm. torpeder. 

Det it,alicnska varvet svarar för ritningar och byggnadsarbetet, 

1m cler det bcstycl.;:ningen levereras av Vickers. Man erfar nu att det 

italienska nnbuclet på dessa fartyg låg 33 % under det lägsta franska 

anbudet. 
(Naval Chronicle, 17 januari 1936.) 

Uruguay. 

Tre kanobåtar hava byggts i Ancona. Data äro: 180 tons, längd 

42 m., bredel 5 m., djupgående 1,6 m., DieseJ-Kr uppmotorer på 1,1.50 

hkr. ge fartygen en högsta fart av 1.7 k nop och en aktionsradie med 

10 knop av 4,000 nautiska mi l, oljeförr åcl 1.8 tons, två 75 mm. kano

ner och två kulsprutor, besättning 6 officer are och 45 man. 

(Le Yacht, 9 januari 1936.) 




