1935.
98:e årgången.
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Årsberättelse i flygväsende 1934.
Avgiven av ledamoten Mghl.

I närmast föregående årsberättelse i flygväcsendet lämnades en ingående redogörelse för de moderna krigsflygplanens
egenskaper samt deras användbarhet för olika uppgifter. Utvecklingen av det militära flyget har under de Slistförflutna
åren emellertid gått framåt med raska steg, varför en komplettering av föregående årsberätteLse i detta avseende måhända
får anses vara önskvärd. Då det emellertid icke varit möjligt
aU inom den av sällskapet angivna ramen lämna en ingående
redogörelse för alla de olika flygplantyperna jämväl innefal ·
tande ett bedömande av det relativa värde, som de hava i förhållande till varandra, har denna komplettering måst inskl'änkas till att i tabellform sammanföra uppgifteT beträffande de
modernruste typerna, samt till några allmänna synptmkter på
utvecklingen.
Frågan om de marinsamverkande flyg:s tnidskrafteTnas or ganisation är ett spÖI,smål, som under de senaste åren varit
livligt omdiskuterat såväl härhemma som i utlandet. Att en
marin för sin operativa verksamhet är i behov av eU, efter dess
styrka avpassat, antal torped-, bomb- och spanings- och måhända även jaktfö1<band, däi'Om synas alla vara ense. Hur
detta marinfilyg skall vara organ~serat, däron1 gå åsikterna
däremot isär. Under det många anse, att marinen är bäst
betjänt av elt eget - ehuru till det övriga flygvapnet tekniskt
Tidskrift i Sjäväsendet.
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anslutet flygväsende, - finnes det även flera förespråk are
för den åsikten, att ett lands samtliga flygstr·i dskrafter bör'\
organiseras till ett funt självständigt flygvapen, från vilket i
sin tur vissa flygförband detacheras för samverkan med m arinstridskrafterna. En tredje organisa lionsform är, att landets flygstridskrafter uppdelas mellan armen och marinen.
Den förvaltningstekniska ledningen kan då antingen vara förlagd till den försvarsgren , som förfogar över största antalet
flygstridskrafter, eller till respektive försvarsgrenar. Samtliga organisationsformer hava sina för- och nackdelar. D el
torde icke ligga inom. ramen för en årsberättelse att taga ställning till den ena eller andra organisationsfonnens företräd e,
särskilt som ett dylikt ställningstagande av lättför·s tådda skäl
knappast kan undgå att få en subjektiv betoning. Denna fr åga sammanhänger för övrigt intimt med arten av de allmämu
försvarsuppgifter, som med hänsyn till det strategiska läget
kunna beräknas tillkomma de olika vapengrenarna, ävensom
med storleken av landets försvarskrafter.

Till underlättande av ett bedömande av denna fråga h ar
emellertid föredraganden ansett sig i denna årsberättelse böra
lämna en kortare redogörelse för det marina flygvapnets oraanisation
och stvrka
i vissa främmande länder.
be
·
..,
.
I årsberättelsen har vidare inrym.ts en expose över trafik och sportflygets nuvarande ställning. Det förra, som. nu upp levt sin fÖl'sta tioårsperiod, har hiiruncler lyckats förskaffa sig
en trygg plats i konkurrensen med de övriga kommunikatiom ·
medlen. Av många tecken att döma torde den snabba utveck ling, som särskild karaktäriserar denna gren av flygväsendeL
komma att fortsätta i samma takt även under den närmas te
tioårsperioden. Det förefaller icke otroligt, att trafikflyget vid
periodens utgång kommer att hava övertagit en stor del av
elen post- och passagerartrafik, som nu ombesörjes av farty g
och järnvägar. I sin kamp om passagerartrafiken, vars fr ekvens bl. a. betingas av det allmänna intresset för flygningen
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bar den säkerligen en god hjälp av sportflyget, som på sina
håll omfattas med ett oerhört intresse, särskilt av ungdomen,
och p å allt sätt omhuldas av statsmakterna. I Tyskland , Eng
land och Italien är man i färd med att hos elen uppväxande
ungdom en ingjuta en flygaranda , som säkerligen kommer att
sätta spår efter sig i flygets historia.
En under året tillkommen teknisk nyhet, som sannolikt
torde komma att medföra en betydande omvälvning i den nuvarande lufttrafiken , är införandet av råoljemotorn som flyg motor. l årsberättelsen har därför slutligen även inrymts några data beträffamir vissa dieselmotortyper, avsedda för flygplan samt en jämförande undersökning av en modern dieselresp. explosionsmolors egenskaper.

A.

Några allmänna synpunkter på det militära flyg=
väsendets utveckling.

I tab. l och ~3 ~~ terfinnes en översikt över moderna lan t .
och sjöflygplans egenskaper. Begränsningen av rustningarna
i luften torde varit elen fråga , som framför andra bidragit till
att komplicera hela nedruslningsproblem.et. Vissa av de forna allierade staterna, i första hand Frankrike, ägde i sin;1.
resp . luftvapen en trumf gentemot det avrustade Tyskland,
som de uneler inga omständigheter voro villiga att låta gå sig
ur händerna. Från fransk sida framställdes därför bl. a . en
fordr an p~L att ett avskaffande eller betydande minskning av
bombflyget skulle åtfö,Jj as av en internationalisering av d en
civila luftfarten; en åtgärd som i första hand avsåg att förhindra , att d et tyska civilflyget i händelse av krig skulle kunna militariseras. Ett elylikt ingrepp på ett viktigt kommuni kationsmedel ville emellertid majoriteten av konferensdeltagarna icke vara med om. Överhuvud taget visade s.i g åsikter .
na beträffande sättet att :begränsa luftrustningarna ganska
oförenliga. Blott i en fråga syntes enighet råda , nämligen
däri , att den av Tyskland påyrkade och av konferensen efter

-
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många strider äntligen erkända likstäUighetsprinci pen icke
skulle äga tillämpning ifråga om flygvapnet. .
I oktober i 933 lämnade Tyskland avrustnmgskonfere nsen ,
san<tidigt som del amnälde sitt utträde ur Natio1~er~~a:s För bund. Tyska statsmän hava därefter vid flera til:fallen
tonat, att den tyska regeringen vore nödsakad v1dtaga for
landets säkerhel erforderliga säkerhetsåtgärder. Detta t~;rdl'
i själva verket innebära en första avis om att man verkst~l:er
en viss utökning av de genom fredstraktatens del V ytterligt
Tysk
begränsade tyska försvarsn<edlen. I betraktande av
land hitintills varit fullkomlig t värnlöst mot anfall fr~n l~ften
enligt nänu1da traktat får Tyskland varken _b es l tta Jaktsynes det an tagli gt, att d ess
flvo· eller luftvärnsartiller1i st~·~van i första hand går ut på att sk apa ett, efter det stra
teaiska läget anpassat, aktivt och passivt luftföpsvar; en up r~ 
fa~tning som återspeglas i de ledande militär'l.nakternas nu pa
.
«ående omfattande luftrustningar .
Man märker inom de stora m ilitärmakterna en tenden s
t>
att söka stegra luftvapnets offensivkraft bl. a. genom ~nföran 
de av mycket tunga, kraftigt bestyckade, snabba stnds- ~ch
bombflygplan och genom åtgärder, som möjligg~ra flygstr~ds.
krafternas snabba 01ngruppering och koncentrermg mot vtssLt
områden och anfallsmål. Genom anhopning av reservmateriel, genom flygindustrins av säkerhets~ä~1syn m?dandragna
1
gruppering och dess inställning för senehllverknn~~ ' .. ~en~l~
massutbildning av flygar e och genon1. ungdom ens nu:1tar a. f o~ ·
utbildning m . m., vill 1nan möta de med en offensiv kngfo."
. o".
.. . . .
ring ofrånkomliga stora förl~ster~1a.
Det vill synas, som om Jaktflygets moJhghet att t>_ora s1<"
,;ällande mot moderna bombflygplan avsevärt förnunskats .
Dessa senares byggnadssätt och till desamma använt l~!ggnads 
materiel, stål, duraluminium eller annan n~etall --:- g~r,. att d e
bliva tämligen okänsliga för träffverkan fran .smakahbnga vapen i synnerhet i framtiden, då på denna fly~plantyp sannolikt råoljemotorn kommer att få ersätta explos1o~rsmo~orn, o.ch
därmed risken för ben.sinbrand, föranledd av traffar 1 bensm-

b:-
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tankarna , avlägsnats. Någon övergång till råoljemotorer för
jaktflygplan kan man p å grund av viktshänsyn ännu knappast
räkna med. De moderna mycket tunga och tunga (de senare
benämnas nwnera ofta stridsflygplan) bombflygplanens bestyckning, bestående av lätta automatkanoner och grovkalibriga kul sprutor, är des,s utom såväl beträffande eldkraft på långa
stridsavstånd - 1,000 m., som uppställning så beskaffad, att
lätta jaktflygplan kunna hållas på b etryggande avstånd. Jakt flygplanens bestyckning måste tydligtvis numera medgiva dels
eldöppning på långt håll, dels avsevärd träffverkan. Detta
kräver emellertid en kaliberstorlek av minst 20 mm., den minsta kaliber, som m edgiver användande av sprängladdad projektiL
De lätta spanings- och dagbombplanens mindre kraftiga
bestyckning uppväges delvis av deras högre fart och i övrigt
mycket goda flygegenskaper.
Framtiden får utvisa huruvida jaktplankonstruktö rerna
sk ola kunna återvinna den erforderliga överlägsenheten i här
nämnda avseenden. I Frankrike pågår försök med att å jakt·
fly gplan installera en lätt automatkanon, som skjuter genom
propelleraxeln. Sommaren 1934 hade dessa försök , enligt vad
luftministern meddelade i deputeradek::unmar en, ännu icke lett
till önskat resultat. Huru än dessa och andra försök , gående
ut p å att öka jaktflygets effektivitet, utfalla, torde man våga
påstå, att denna kategori av de milihira flygstridskrafterna på
grund av den korta aktionstid, som kan tillmätas jaktflygplanen, alltmer tenderar till att bliva uteslutande ett vapen i det
lok ala luftförsvarets tjänst.
Erfarenhe lerna från de stora utländska luftmanövrarna
synas bestyrka riktigheten av här framförda synpunkter. Så
avser man exempelvis enligt i pressen synliga uppgifter, att
vid krig'Sfall utrymma Paris. Detta synes ju tyda på att erfarenheterna från den senaste stora franska luftmanövern visat, att man ieke räknar med att kunna förhindra luftangrepp mot markmål med stor ulstrrickning. Å andra siclan
bör det i detta sammanhang påpekas att - så långt som av
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enbart fredsförsök kan dömas --- luftvärnsartilleriet, såväl lwträffandc materiel som skjutmctoder, hållit fullt jämna s k~
med flygmaterielens utveckling. Risken för begränsade, ay
ett effektivt artilleri försvarade, marionål som exempelvis f artyg , militära etablissement m. m. får därför ick e anses h av,,
ökats. Jinruvida bombfällning enligt den i föregående årsbC'rättelse omnämnda störlbombfällnings mclodcn skall medföra
ändring i detta förhållande är ännu för tidigt att yltra sig om.
Metoden har sin stora begrä111sning p[t grund av nu befintliga
störtbombplans korta aktionstid och relativt ringa lastkap acitet. Att döma a v utländska makters byggnadspolitik synPs
man f. n. icke hava för avsikt att för denna metod uppgiva
hittills använda bombfällningsprinc iper.
I dc för marinsamverkan avsedda flyg stridskrafterna intaga torpedflygförbande n en framträdande plats. Dylika fö rband ing ~t numera i de flesta utländ~ka mariner, vilket visar
att de förmått hävda sin ställning som ett taktiskt sett bcty
delsefullt sjökrigsvapen. Beträffande flygegenskaper likn ar
torpedplanet n~irmast det medeltunga bombplanet. Det är oft a
försett med anordningar, som möjliggöra torpedens utbytand t'
mot bomber eller extra bränsletankar.
Då på 1931 år.s avrustningskonfere ns frågan om den kom
mersiella lufttrafikens in ternationaliser:ing var aktuell, fram hölls företrädesvis från amerikans-kt och tyskt h åll, att fö r
civiltrafik avsedda flygplan på grund av sitt byggnadssätt och
sina flygegenskaper icke vore lämp ade för krigsbruk; ett påstående, som numera knappast torde vara hållbart. Tvärtont
får man väl anse, att dc moderna post- och cxpressflygplan e11
av typ ~orthrop , H E 70 m. fl., lack vare sin fart, som endas!
obetydligt understiger - i vissa fall t. o. m. överstiger -- jaklöverhuvudtaget sina u tflygplanens och sin lastdryghet märkta flygegenskaper - lätt kunna förvandlas tm utomordentligt effektiva spanings- och lätta dagbombplan. De större
flermotoriga passagerarplanens användbarh e t som nattbomh plan kan icke heller betvivLas; huruvida de även lämpa sig
som >> stridsflygplan >> (tunga dagbombplan) beror givetvis p ä.
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deras byggnadssätt medgiver en, artilleritekniskt sett, tillfredsställande uppställning av kanoner och kulsprutor. Men
även de lätla sportflygplanen , av vilka tack Vlare statligt understöd i vissa stater kunnat igångsiittas en Inassproduktion,
komma att under krig tagas i anspråk för förbindelsetjänsten .
Beträffande dessa senare säger den förre franske luftmi-·
11 istern i en intervju: »Dessa flygplan skola i händelse av krig
mobili seras liksom lastautomobilerna, de komma att utgöra ett
värdefullt förbindelsemedel >> .
För a tt möjliggöra ett planmässigt inordnande i krigsorganisati on en av den civila luftfarten är denna numera flerstädes underställd flygministeriet. Man får därför räkna med
att i den mån detta låter sig förenas med god driftsekonomi,
för kommersiellt och privat bruk avsedda flygplan konuna
att konstrueras så, att de hastigt kunna tagas i anspråk för
krigstjänst.

0 111

Oliht system j'ör konstnzldion av flygplan.

Ifråga om byggnadsmateriel för militära flygplan synas
de ledande luftmaktcrna, med undantag n1öjligtvis för England, övergå till h elmetallplan, vilka anse.s betydligt okänsligare såväl för beskjutning som för förvaring utomhus under
längre tid. De moderna vingkonstruktioner na äro ägnade att
avsevär t förminska skottverkan. Den förut vanligaste s. k.
normala balkkonstruklionen , som har den olägenheten, att en
träff i en balk kan medföra vingbrott, får numera ofta vika
för nya konstruktionsmeto der.

Vingar.
Normal balkkonstruklion: Två (undantagsvis en eller
fl era) balkar med ex. I--sektion, lådsektion eller vid större flygplan ofta fackverkskonstrukt ion. Spryglar, vanligen fackverks ·
konstruktion. Beklädnad tyg, undantagsvis trä (faner) eller
metall (tunn , slät plåt). Beklädnaden upptar närmast belastningen, överför den till spryglarna, som punktvis överföra
l.

-
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belastningen till balkarna. Vingstommen av trä, stål eller lättmetall.
Ex. Dc flesta biplan, de flesta engelska fpl.
2. Junkers system (fackverk med balkrör): Balkarna äro
ersatta med ett flertal, tätt innanför vingens över-, resp. undersida gående rör (balkrör), sinsemellan förbundna m ed
5trävor till ett fackverk. Spryglar saknas. Ytterbeklädnaden
(korrugerad lättmetallplåt) ersätter spryglarna och överför belastningen direkt till balkrören kontlinuerligt längs vingen hela längd.
3. Skalkonstruktion (bärande ytterbeklädnad) : Ytterbeklädnaden övertager helt eller delvis spryglars och balkar,
funktion. Inre förstyvningar finnas, mer eller nhlndre tydligt
utbildade som balkar och spryglar, för att giva beklädnaden
lokal styvhet och förhindra buckling. Beklädnaden som regel
av slät, rel. tjock lättmetallplåt, undantagsvis trä (faner ).
Franska: revetcment travaillant (= arbetande beklädnad) .
tragende Anssenhaut (= bärande ytterbeklädnad).
Tyska:
Ex. Douglas, Northrop.

Flygkroppar.
Normal dukklädd: Närmast rektangulär sektion, stontmen ett fackverk av trä, stål eller lättmetall.
2. Junkers system: Spant finnas för formgivning . Ytterbeklädnad (korrugerad lättmetallplåt) deltager som bärand•'
konstruktionsdeL
Anm. Junkers använder även monocoque med slät plåt, ex. K 41.
3. Skalkonstruktion (monocoque): Trä (faner) eller n u
mera oftast lättmetall. Beklädnaden upptager huvuddelen a,·
belastningen. Spant mer eller mindre tydligt utbildade, fö r
formgivning och lokal styvhet.
Franska och engelska: monocoque (= ett skal).
Ex. Douglas, Northrop, Lockheed, vanlig å franska fpl. Hein
kel He 70 A.
Det kan i detta sammanhang påpekas, aH monoplanet nu l.
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m er a nästan fullständigt undanträngt biplanet i de flesta land
utom· England. Men även här börjar man alltmera övergå till
att bygga monoplan. T. o. m. i jaktplanklassen, där biplanet
på grund av sina bättre manöveregenskape r hitintills varit dominerande, möter man numera monoplankonstruk tioner.

Autogiron.
En flygmaskinstyp av säregen konstruktion har p å sistone
fått användning inom det militära flygväsendeL Ernåendet
av en låg landningshastighet , liten strrrtsträcka samt möjlighet
att variera flyghastigheten äro problem, med vilka flygtekniken ständigt haft att brottas. De la Cierva har med sin autogiro lyckats skapa en flygmaskinstyp , som i dessa avseenden
står idealet nära. En dylik maskin kan landa i praktiskt taget vertikal riktning; den rullar efter landningen endast några
få meter samt erfordrar, beroende på storleken, en startsträcka
på endast 10--40 meter. Ha:stigheten i horisontalflykt kan
varieras från 25- 200 km./tim. Som au togiron därtill är särdeles lättflugen - för att föra densamma anses vanlig flygutbildning överflödig - och billig i anskaffning, synes den
hava utsikt alt bliva en populär sport- och turistmaskin även
som att få avsevärd betydelse för den kommer siella trafiken.
.i\ven inom den militära luftfarten har säkerligen denna
flygmaskins-typ vissa speciella uppgifter att fylla. I samverkan med marinstridskrafter synes den kunna få användning
vid b evakning , ubåtsjakt och eldledning (i f. h. för kustartilleriet). Genom att au togiron kan hålla sig flytande på mycket
lågt varvantal blir bränsleekonomien bättre än på ett vanligt
flygplan, vilket för att överhuvudtaget kunna hålla sig i luften
behöver använda en större d el av tillgänglig motoreffekt. Härigenom blir antogiron i stånd att under längre tid uppehålla
sig över ett visst område än vad som skulle vara möjligt för
ett vanligt flygplan av motsvarande prestationsförmåga . En
viss differentiering av typen är emellertid nödvändig om den
skall kunna anpassas för skilda uppgifter och baseringsförhål-1

Översikt över moderna lantflygpla ns egenskape r.
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landen. Bevaknings- och ubåtsjwkltjänsten kräver en maskin
med avsevärd lastkapacite t (den bör kunna medföra 2 m an
och 2- 4 s't. 50 kg. bomb er) och aktionstid. För eldledninat>
synes man däremot kunna nöja sig m ed en b etydligt mindre,
ensitsig typ.
Autogirons största svaghet synes vara, att den icke k an
förses med rörlig kulspruta och således kommer att vara re
lativt försvarslös mot fientlig stridsverksamhet i luften. Di
den emellertid avses operera i omedelb ar närhet av egen k u st
eller egna sjöstyrkor, får detta anses erbjuda tillräckligt skyclcl.

B.

De marina flygstridskrafternas organisation och styrka
i vissa europeiska stormakter och våra skandi•
naviska grannländer.
England.

Dc engelsk a marina luftstridskrafterna omfatta the Fled
Air Arm och the Coastal Area.
The F leet A ir Arm (flottornas flygvapen) skall tillgodose
de olika sjöstyrkornas direkta behov av flygstridskrafter.
detsamma ingående förband äro i r egel embarkerade på h an
garfartygen och på de katapultförsedela stridsfartygen.
The Coastal Area omfattar:

kustbaserade flygstridskrafter i hemlandet, avsedda
att kunna användas för marina uppdrag och i samverkan m ed
flottan;
2. depå · och utbildningsförband i hemlandet för T he
Fleet Air Arm;
3. utbildningsanstalter i h emlandet för flygpersonal ur
Royal Air Force (icke ingående i The Fleet Air Arm), som
avses för samverkan med flottan;
4. flygförband ur The Air Arm, som, då flygplanbärall
de fartyg befinna sig i egen örlogshamn i hemlandet, tillfälligt
debarkera till flygbas , lydande uneler the Coastal Area.

-
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Personal.
Th e Fle et A.ir Ann tillhöriga förband bemannas dels med
personal från Hoyal Air Force : f. n. 30 % av förarna , och samtliga mekaniker och dels med personal från flottan :
a) övriga 70 % av förarna , - sjöofficerare, vilka för specialtjänst vid flottan blivit uttagna t'iH denna befattning och
för visst antal år överförda till flygvapnet, där de erhålla tillfällig a fullmakter med viss officerstjänstegrad, ehuru tjänsteställning i övrigt liksom avlöning utgår efter tjänstegrad och
tjänsteålder vid flottan;
b) samtliga Nygspanare, radiomän och kulspr uteskyttar
samt handräckningsmanskapet för tjänsten ombord. Dessa
pemonalkategorier kvarstå i flottan under fly.gtjänstgöring .
Vid sidan av flygtjänsten förrättar p ersonal ur flottan vid The
Fleet Air Arm ombord ordinarie fartygstjänst , även vakttjänst.
Handräckningspersonal för landflygbaserna lämnas av flyg vapnet.
Utbildning.

Den grundläggande fl ygu tbildningen bedrives vid H.oyal
Air Force underställda utbildningsanstalter , medan special- och
tillämpningsutbildning omhänderhaves av amiralitetet och
flottan s befälhavare.

l.

Be j'iilsförhållund en .

Embarkerade fö rband ur The F lee t Air Arm äro helt under'S tällda vederbörande h cfäiha vare ur flottan .
Till flygbaser tillhör,i ga Coastal Area förlagda förband ur
The F leet Air Arm ly da un der befälhavaren för Th e Coastal
Area , men är denne skyldig följa av bcHillhavare från flottan
givna direktiv beträffande viss utbildning , embarkering m. m .
Den försvaTSpolitiska ledningen av the Fleet Air Arm utövas
av Amiralitete t, som inför pariamen t et för detta vapens talan.

-

-
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För handläggning av flygfrågor inom Amiralitetet finnes ma rinstabens flygavclelning, vilken äger följa flygväsendels u tveckling och på grund härav avgiva förslag till förändrin g,11•
inom The Fleet Air Arm.

Sommansättning och fördelning av flygförband tillhörande
T he Fleet .4ir Arm och The Coastal Area (April 1934).
The :Fleet Air Arm.
Couragcous

H omefleet.

Buclgetteknil.: m. m.
Anskaffningen av materiel för the Fleet Air Arm amiwsörjes i enlighet med Amiralitetets önskemål av luflministerit'l.
Medel hiirför upptagas under särskild titel i flottans buclgd.
Flygvapnets anslag bekostar däremot alla landetablissemen t
och därvarande personal, som hava förbindelse med the Fled
Air Ann, i land förlagd utbildning av förare, spanare och
manskap samt all försöksverksamhet . Flygvapnets andel i
kostnaderna för The Fleet Air Arm är f. n. något större ;in
flottans . Denna andel är emellertid väsentligen beroende <lY
The Fleet Air Arms av parlamentet efter Amiralitetels försla~
fastställda storlek.

Av det sagda framgår allLså, alt ehuru The Fleet Air An ll
är att betrakta som en del av H.oyal Air Force, äro luftmin i
steriets befogenheter över denna del begränsade till huvudsal\ ligen tekniska och administrativa frågor.
The Coastal Area utgör däremot en integrerande del av
Hoyal Air Force. I detsamma i11gående förband liksom Hoy al
Air Forces i kolonierna förlagda bomb- och torpedflygförban d
bemannas uteslutande från flygvapnet. Dessa förbands m 1·
vändbarhet för marina uppdrag och sanwerkan med sjöstri d ~
krafter anses av Amiralitetet vara ganska begränsad på grun d
av att spanarpersonalen icke utgöres av sjöofficerare. Likaledes anses ock , att till flygbåtsförare böra uttagas sjöoffic<'·
rare, enär personal från flygvapnet icke anses inom rimlig
tid hinna förvärva den, för denna materiels handhavande, n ödvändiga sjömanskapen.
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Furious

Nimrode Osprey
l div. jfpl
Fairy Seal
2 div. sfpl
l di v. tfpl (bfpl) Dart
Nimrod Osprey
l div. jfpl
Fairy Seal
l div. sfpl
l di v. tfpl (bfpl) Ripan

2. kryssareska- l förb. jfpl.
dern och slag·
1
. skeppen

Osprey

Nimrode Osprey
Fairy Seal
l di v . tfpl (bfpl) B a ffiu
Fairy 3, F
l. kryssareska- l förb. sfpl
dern och slagskeppen

JVI ecliten·anean Fleet ! Glorious

div. jfpl

l. div. sfpl

Ostincliska stcttion en.

4. kryssareska- l förb . jfpl
dern

Flycatch er

China.

E ag le

l div. jfpl
l div. sfpl
5. kryssareska- l förb. jfpl
dern

Osprey
Fairy Seal

Arne1·ilca och Väst - 8. kryssareska- l förb. sfpl
Inclien.
dern

Pairy 3, F

o,prey

The (;oastal Area.
Hemlanclet.

4 div. sfbåt
J niv. bfpl
l div. sfbåt

Southampton
Blac kburn
Vild ebeest

M eclelhavet.
I operativt hänseende underställt
H. B . Medelhavsflottan .

Ymq.
FetT East. Commancl

*) Tillhör Royal Air Force.

Rangoon
l div. sfbåt
Southampton
l div. sfbåt
l div. tfpl (bfpl) Hawker Horsley*)
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Under 1933 har en omorganisation av de för flygplanb ~i
rarna avsedela förbanden ägt rum, så tillvida som den gam la
organisationens grupper om 6 fpl omändrats till divisioner o 111
9- 12 plan. Proportionen mellan jakt-, spanings- och bomb
(torped)flygplan var ung. 9: 11: 7.
Th e Fleet Air Arms flygplanb es tånd, som under den n är ..
mast e tiden skall modernisera s, omfattar:
å 5 hangarfartyg (varav 3 i hemlande t) :

å 19 stridsfartyg (3 slagskepp o. 16 kryssare) :

42
54
36
37

jfpl
sfpl
tfpl
sfpl
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sedda för försvar av örlogsbaserna och andra viktiga kustarter,
samt aY ett mindre antal bomb- och to,r pedflygförb and .
De båda förstnämnda kategorierna äro uteslutande bemannade m ed personal från marinen och underställda marinministern. De självständiga marinflygstnidskrafterna, som bemannas merl p ersonal fr ån flygvapnet, äro underställda lu nministern och utgöra en del av luftarmen. Då de ick e utnyttjas av högsta krigsledningen , avses de att ställas till marinens
förfogande.
Den grundläggande flygutbildningen för samtlig personal
n!glcras av flygministeriet. Övrig utbildr~ing för under p •.mld
1 och 2 nämnd a peliSonalkategorier faHer tmder marin.ministern.

Summa 159 fpl.
Härtill kommer 21 kustba scrade flygbåtar.
Samlliga kustbaserade spaningsförband skola förses m ed
flygb åtar av ny typ: Blackburn Perth, Short Singapore 3 och
Supermarine Scapa.
1

Frankrike.
Genom elen 1933 fastställda nyorganisationen av det fra n s
ka flygvapnet blevo de marinsamverkande flygstridskrafternn
uppdelade i tre olika kaiegoder:
1. De embarkerade marinflyg'S tridskrafterna (L'aviation
embarquee), vilka medföras ombord å slagskepp, kryssar"
flygpl anbärare och flygtran.spo-rtfartyg.

2. De sa1nverk ande kustbaserade Jn,a rinflygstridskraftcr
na (L'aeronautique mm1itime de cooperation navale non em ·
barquee) stationerade i Cherbourg, Brest, Hyeres, Saint-Mand rier, Bizerte, Ajaccio och Aspretto.

Jfräga om materielen gälla följ a nde bestämm.elser:
l. På grundval av ett av marinministeriet uppgjort program låter luftflygministern utarbeta fö-rslag till flygplantyper ,
avsedda såväl för de embarkerade som de kustbaserade flyg str,i dskrafterna, samt ombesörjer, dock först sedan dessa för·
slag vunnit marinministerns godkännande, materielens all!Skaffning. Anskaffnjngs- liksom även undet·hållskostnaderna upp föras å marinens budget. Luftministern bestän1:mer däremot
själv, efter mnrinministe rns hörande, över för d e självständiga
marinflygstridskrafterna avsedd flygmateriel. Kostnaderna för
denna materiel bestridas av flygvapnet.
2. Flygbaser, depåer, försöksanstalter o. d. avsedda för
de embarkerade och de kustbaser:ade flygstridskrafterna utses ,
anordnas och utrustas av marinen ; anläggningen och underhållet av desamma ombesörjes däremot av luftministeriet.

3. De självständiga marinflygstridskrafterna (L'aeronau
tique maritime autonome). De'Ssa, som icke äro avseelda för
perman ent samverkan med marinen , bestå av jaklförbancl , avTidskrift

Sjöväsendet.

11

-
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Sommansättning och för deln ing av marina flygstridskmft cmn.

l
l

l

Fartyg

Antal

l

l

l
Bearn

De emba1·kerade flygst1·iclsk?'afterna.

Efter l
gen omförd nyorganisatio n

l lfl-33

l

l div. jfpl

l

l div. sfpl
l div. tfpl

Commandant l div. sfpl
Tes te
l div. tfpl

l

De smnverkancle knstbaserade (lygst1·idslcraftm·n a.

di v. sfpl
di v. sfpl (fjärrspaning)
di v. tf p l (b fp l)

l

lO kryssare
7 avisoftg 33 fpl
l ubåt

l

l

l

l

l
'

11

Summa

5
7

3
5
3

4

l

16

l
De självständiga marinfly gst1·ids krafterna.
6

(jakt- och bombdiv.)

l

lO

Divis.i onerna hava följande sammansättning:
Spaningsdivision:
Fjärrspaningsdivision:
Torped (bomb) division:
Jaktdivision:

12 eller 8 fp l
8 eller 6 fp l
fp l
12
fp l
10

3 resp. 2
2

3
5

reserv .
reserv.
resen .
resen

Flygmaterielen, som i avsevärd utsträckning är omoden 1.
kommer under den närmaste tiden att förnyas.

Italien.
De marinsamverkande flygstridskrafterna omfatta:
1.

kustbaserade marinflygstridskrafter: 4 kommand on.

1110 tsvarande

regementen, tillsammans

14 spaningsdivisioner

om 0 fpl.
2. Flygplan avsedda alt mecUöras å slagskepp och kryssare: 3 divisioner om 9 fp l. samt
3. l självständiga flygvapnet ingående marinflygstrids kvafter avsedda att i vissa fall underställas vederbörande marinkommandon: ett jaktregemente om 6 divisioner om 12 fpl.
samt ett torped- och bombregemente om 10 divisioner om
6 fpl.
Dc under punkt l och 2 nämnda flygstridskraflerna äro 1
tekniskt avseende samt beträffande personalens flygutbildning
und erställda luftministerie t och chefen för luftflottans generalstab . l alla andra avseenden lyda d e under marinens mynd~gh etcr.
Dc bemannas - n'led undantag av spanare, vilka
uttagas från marinen - med personal från det självständiga
flygva pnet. Flygspanare meddelas flygutbildning i m [m av
anlag och tid. De räknas under sin tjänstgöring vid flygvapnet till flygande personal i tillfällig tjänst.

Anskaffningen av flygmateriel ombesörjes av flygmini steriet, som för detta ändamål har till sitt förfogande en teknisk konunitte , i vilken förutom cheferna för flygvapnets för söksanstalter bl. a . ingår personal från marinen. Kostnaderna
för de marinsamverkande förbanden bestridas från det självständiga flygvapnets budget.

Polen.
De polska flygstridskraft erna äro ick e organiserade
en självständig försvarsgren utan äro uppdelade i arm.ens
m arinens flygstridskrafter ; de senare lyda i förvaltningstekniskt avseende under det till krigsn"linisteriet hörande

som
och
och
un-

-

-
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Sammansättni ng och fördelning av de marina
flygstridskraft erna.

dersekreteriate t för luftfart men i operativt hänseende under
marinmyndigh eterna.

=--

Marinens flygstridskraft er omfatta:
Marcinflygeskaclcrn (P utzig) :
3 spaningsdivisi oner om 16 fpl
l torped-bom.b division om 12 fpl ·
l jaktdivisrian om 16 fpl
Sjöflygavdelni ngen (Pinsk)

48
12
16
6

fpl.
fpl.
fpl.
fpl.
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Tilldelade

Flygförband

l
l
2
2
l
2

Östersjö(lottan.

-------- =-fpl.

l

s (b-) flj
s ( b.) div.
s div.
jflj
jdiv

Summa 82

l

Antal fpl
32
22
22
32
22
130

Summa

l
Personalens grundläggande flyg- och tekniska utbildning
äger rum vid armens flygvapen tillhöriga skolor. Flygvapnet
har f. n. sin egen officer:skola, men avsikten lär vara att i
framliclen rekrytera officerskåren från armens och flottans
officerskårer, i likhet med vad nu äger rum beträffande spanare.
Flygmaterielen anses vara fullt modern. Polen har lyckah
göra sig oberoende av utlandet ifråga om såväl tillverkning av
fpl och motorer som annan för flygs tridskrafterna erforderlig
materiel.

Svat·ta havsflottan.

l
l

l

l

39
44
33

Summa

l

116

Totalsumma

l

246

3 bflj
4 s div.
3 j div.

ll

'

l

Fjät-mn Östern.
} Antalet flygförband icke bekant.
Ishavet.

Flygförbanden s gruppering och styrka uppgivas vara underkastade ofta inträffade förändringar .

Norge.
Sovielunionen .
Uppgifterna i fråga om Sovjetunionen s fl ygstridskraftt'r
organisation äro mycket svävande. De marina flyg
deras
och
stridskrafterna äro i tekniskt aVIseende samt beträffande p er
sonalens grundläggande flygu tbildning underställda den under
folkkommissa rien för försvaret av SSSR direkt lydande styrelsen för flyg'Stridskraf terna , vilken myudighet även ombesörjer
anskaffningen av flygmateriel. l operativt och administratht
avseende lyda de marina flygstridskraft erna under marinens
myndigheter.

De nwrina flygstridskr aftern a äro organiserade såsom ett
till marinen helt anslutet flygväsencle. Chefen för n1.arinens
flygväs ende, som utövar elen militära, administrativa och t ek niska ledningen av flygväsendet, lyder i si'Stnämnda hänseenden närmast under försvarsdepart ementets m arinstyrelse och
i militärt avseende närmas,t under befälhavaren för första ma rindistriktet. Under chefen för marinens flygväsende lyda:
marinens flygstation er och flyg'Skolor samt marinens flygbåt fabl.'ik.
Den flygande personalen består till övervägande delen av
värnpliktiga. För utbildning i flygtjänst kmma antagas värn-

-
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p liktiga sjöo fficera r e samt män i ;tld crn 18- 25 år, vilk a in.
n ehava styrmans- eller sjökap terrs - ccrt~fik at , studentexanw ll
eller högre teknisk utbildning. Vär npliktig fl ygar e är efter
avslutad kurs skyldig a tt i fyra år fullgöra en årlig rcp cli
tionskurs.
Till marinspanare uttagas värnpliktige styrmän och sjökaptener med r adiocertifik at. Torpedflyggr upperna äro b (·mannadc m ed stamofficerare.
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MEDDELANDE FRÅN MARINHABENS SJÖHISTORISKA AVDELNING
N:r 7.

--============================================

Dc m arina fl ygs tridskrafterna bcsta av följande enh eter:

Amiralgeneral eller generalamiral?

4 ja ktgrupper om vardera 5 flygplan.

4 spaningsgrupper om varel er a (j fl ygplan.
4 torpedgrupp er om vardera 5 flygplan.
Flygmaterielen tillverkas av marinens flygbåtfab rik.

Danmark.
Mar inens flygv äsende ingår som en del i flottan . Ch efen
för marinens flygväsende lyder närmas t under marinministeriel.
Till flygförare utbildas dels aktiva sjöofficerare, dels u nga
män, som avlagt s tyrmans - eller studentexan-uen eller fått en
motsvarande utbildning. Efter avlagt avgångsprov utnämn e
flygkael e tt till fl yglöjtnant i reserven , och ä r därefter sk yldi g
att tjänstgöra tv å å r vid sjiivärne t. Till fl ygspanare utbildas
aktiva sjöofficera r e.
Omedelb art under chef en för marinens flygväsende lyd a
sjöflygsta ti onen i Köpcnhanm. fl ygstationen i Rungsted sam t
sjöflygskolan i Avnö.
De för marinsamverkan med flottan avsedda flygstridskrafterna bestå av en spaningselivision och en jaktelivision om
vardera 9 flygplan. På försök h a anskaffats två torpedflygplan . F lygmateri elen är av utländsk tillverkning.
(Forts.)

Av Ert! Rt B e1·g man.
Unelerlöjtnant i K. F. R

Då Karl X l :s förtroendeman p å det sjönrili tära om rådet,
s \V a c h t m e i s t c r, av sin sam tid omväxland e titulen
a
H
r ades Ammirol General och General A.mmiral h ar fråga m er
än en gång uppstå tt vilken av dessa titlar rätteligen hör tillkO'lnm a honom.
Före granskandet av originaldokumente t för utnämningen
till sagda höga ämbete skall h är - i a Ysikt att söka svaret
på denna fråga - i största korthet redogöras d els för dessa
titlars ursprun g och dels för deras tidigare förekmnst inom
svenska flottan .
Di rek t , respektive indirekt, leda dessa titlar sitt ur sprung
till baka till den holländska värdigheten Admirael Genewel .
Redan på 1400 talet förekomnta i de nederländska provinserna
ti tlarn a LuiteHont Generacl voor den 001·log te wafer och
Kctpitein Genemel en Aclmirael van de Zce . Prins Morils av
Orani cn tilld elades 1588 värdigheten Aclm irct el Gen erctel vem
ol d e veteinigte Gewesten. 1 ) Titeln Admirael Gencrael blev
Dessa förrnacl e l andamär0n (de Yereinigte Gewesten ) ut gjo r)
des av !) p rovinser , vilka i sjömilit ä rt a vseend e r epr0senter acles av 5
koll rgirr eller amiralitet.
1
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sedermera ärftlig och bar'S av ståthållarue av huset Oran ien.
l sitt befäl över de 5 amiralileten företräddes ståthållaren av
5 flaggmän , ~ilka buro titeln Luitenant Admirael. Den främ ste
bland dessa var den holländska flottans verkl,i ga chef eller
Opperbefelhebber van Lands Vloot. Som sådan verkade Jacob von \Va,s senaer van Opdam under perioden 1653- 65 och
efter honom Michiel de Ruyter, vilken emellerliid år 1673 tilldelades äretiteln Lllilenant Admirael Generael. Denna titel har
även burits av Cornelis Tromp från 1679 och av engelsmannen Arthur Herbert (Earl of Tmrington) under den tid d enne
var anställd i holländsk tjänst (1688-89). Stundom förkor
lades Luitenant Admirael Gen erael - dock aldrig officiellt -till Adn"lirael Generael.
I Danmark infördes titeln Geneml Admiml år 1663, da
den uppdrogs åt den förut i venetiansk tjänst b erömde, norskfödde , Corl Adeler. Sedermera förlänades titeln åt förenänmde Cornelis Tromp, vilken i dansk tjänst uppbar dens amma
under krigsåren 1676 - 78 . Dennes efterträdare i befälet över
den sjögående flottan blev Niels Juel, som 1679 utnämnde'>
till General Admiral Lieutencmt. Att bägge dessa titlar endast
äro fördanskning av motsvar ande holländska ligger i öpp en
dag. Enligt den danska rangordningen av den 30 december
1680 1 ) var generalamiralen placerad i 2 :dra klassen vid sidan
av generalfältmarskalken, under det att generalamirallöjtnanten givits plats mellan fältmarskalklöjtnant och general.
Förhållandena i Sverige hava utvecklats på följande sätt.
Då fältmarskalken Hem1ik I-Im·n på våren 1677 uppdrogs b efälet över d en mot Danmark utgående flottan, förklarade koningen genom nådigt brev av den 2 maj 2 ) att >> såsom Vi f örmena att I nu kommenderen flottan e n c h e f bör till så m y cket större distinktion av de andre amirale!l·ne och att kunn a
guvernera verket m ed så m ycken mer auktoritet med en andra
1
)
Riksarkivet. Rangordnin gar.
före ligger i ej vidimerad avskrift.
2
R iksarkivet. Riksregistratur.
)

Den danska rango rdnin geJl
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karaktär förses, så hava Vi, i kraft av detta, Eder velat uppdraga titeln A.mmiral General>>.1 ) Som bekant blev Horns sjö tåg olyckligt, och r edan den 4 augusti s. å. lämnade h an befälet och den därmed förbundna för honom så tyngande titeln.
Den 7 december 1679 2 ) förlänade konungen dåvarande amiralen Hans vVachtmeister >> Ammiral General Lieutenants titel
och wärde medh dhe förmåhner som samma Careeter competera >> . I den svenska rangordningen av den 9 december
1680 3 ) likställdes innehavaren av denna flaggmansgrad med
generallöjtnant.
(Jämför härmed generalmnirallöjtn:mten s
ställning enligt den danska rangordningen.) Som titeln genom
sin längd var n å got ohanlcrlig förkortades den ofta till Ammi ral General, vilket framg~tr av protokoll och ankomna skrivelser i flottans arkiv.
Då konungen i seplember 1681 hade för avsikt dels att
utnämna vVachtmeister till riksråd") dels alt giva honom en
bättre karaktär vid amiralitetet' o. G) , var titeln amiralgeneral
sålunda delvis usurperad och devalverad, varför det är möj ligt alt d enna omständighe t påverkat konungen , då han elen
8 september förklarade sig h ava
>> den E der härtill förunt e Ammiml Generctl LieHt enonts karaktär •u ti General Ammirctls titel ändra och förbättra velat, varigenom Er så m yck et
större auktoritet hos Vårt amiralitet tillväxer och
så myck et större estime hos fränunande, som vid
örlogsflottorna haver alltid det namnet med själva överkommandot sammanfogat, vartill Eder
1)
Anmärkningsvärt är ett nådigt brev till Horn, avf attat på
tyska, av den 16 juni 1677, i vars adress titeln !General Admiral förekommer. J ohannishus arkiv.
2
Riksarkivet. F lottans arkiv, kungliga brev.
)
3
Riksarkivet. Rangordningar.
)
•) Riksarkivet. Hiksregistratur 10 september 1681.
5
)
Riksarkiv et. Riksregistratur 8 september 1681.
6)
Kungabrevet i original fö rvaras i Johannishus' arkiv.
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egen särdeles merit och nit för Vårt och del gelnena bästa kon1er». 1 )
Eller är det må h ä n da den danska generalamiralstitelns h ög:.t
placering i rangordningen, som föranlelt denna åtgärd? Vil ka
skäl som faktiskt förelegat , har ick e kunnat utrönas, vurfi ir
man fnr nöja sig med ovanstående hypoteser. Det naturligasic
synes hava varit att tillägga \Vachtmcister d en titeJ, som logiskt anslutit sig till den av honom dittills burna: del är den
jämväl tidigare använda titeln a m i r a l g e n e r a l.
Alt den ('Il gång givna generalamiralstiteln även sku lle
komma till användning var otvivelaktigt konungens meni ng.
vilket bl. a. framgar av tillämpad titulatur i såväl amiralitetshuvudböckerna som statskontorets personalstater under 16ROtalet. Men i själva verket ville benämningen generalami ml
aldrig slå igenom ens inom den högre adn1inislra tionen . S('rien kungliga brev inom flottans arkiv räknar under åren
1681- 1714 elt antal av i det närmaste 2,300. Under dc förs ta
1O åren 1681-1690 förekommer i dessa titeln generalamind
70 ganger på 880, under nä:;;la 10-årsperiod blott lre gånger
och sedan användes uteslutande titeln amiralgenera L Konungen själv använder i egenhändiga brev till vVachtmeister titclu
generalamiral 1682, men 168:3 och 1686 skriver han amiralgeneral. I huvudböckerna utb y ttes general am-iral mot amira lgeneral 1686 samt i personalstaterna 1692 .

-
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n eral. Jag tackar Herr General Amiralen för sitt skepp . . .
Berr Gen er al Amiralens väl villige Carolus >> .
Av vad som ovan anförts fra1ngår,
alt \Vachtrneister den 8 september 1681 visserligen av ko111mgcn tilldelats genernlamirals titel , men
att denna redan från första stund ej fått någon allmännare användning utan i övervi.ig a nde utsträckning blivit ersatt
av den likvärdiga benämningen omiralgeneral.')
Med hänsyn till förstnämnda titels - i förhållande till
den senare - obetydliga frekvens är det befogat, att eftervärlden givit företräde åt titeln amiralgeneraL
Att \Vachtmeister å det till hans åminnelse i Karlskrona
resta monumentet såsom sådan betecknats står o0kså i överensstämmelse nved resultatet av föreliggande utredning.

Att til1arna kunna betraktas såsom fullt likvärdiga, fram går bl. a. av 1685 års sjöurliklar, varest de omväxlande an
vändas för att beteckna den närmast under översteamiralen
stående befälspersonen, unders tundom t. o. m. i en och sam
ma artikel såsom i den 127 :dc. Ett annat vitLuesbörd är elt
brev 1689") från den 7-årige pdn s J\.arl till \Vachtmcistcr. i
utdrag lydande: >> Välborne Greve, Kongl. Håcl och Amiral Ge1
Titeln amiralgeneral för e komml'r i utanskrifte n till. origi)
nalbrevet och förefinnes jiimväl i riksregistraturets översk rift till
i1"rågavaranclc utnäm n ing.
Johannishus' ;ukiv.
~)

1) Denna titel kommer tilL Hlt\·~inclniug- i en av vVac htlnt>istcr:;
änka och nwncliga barn unelertecknad s kiftes handling av den 3 rlecemlwr 17:14. Johannishus · arki v.

-
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jaktplan eller luftvärnskanoner kc.mmer majoriteten utan tvekan att
sv-ara j a till luftvärnskanonerna.
Till dess att de stor a flygbåtarna, som kunna följa flottan även
längre t id, i framtiden måhända bliva en verldighet, torde hangarfartyg var a nödväneliga för de större marinerna, enär antalet å övriga fartyg medförda flygplan är för litet för att motsvara behovet.
(Naval and JVIilitary Recorcl den 7 februari 1935.)

Uppgifter angående främmande mariner

Flyget som handelsskydd.

n:r 3/1935
hämtade ur fack- och dagspress av Marinstabens pressdetalj
mars 1935.

Aktuella spörsmål.
.Nedan åte rgives i sammaniattni ng det väsentliga av vissa
tressanta artiklar i den utländsk a pr esse n.
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Fl ygpl an äro otvivelaktigt värdefulla för skydel av handelssjötarten genom att vid samverkan med konvoj av örlogsfartyg avskräcka ubåtar och upptäcka övervattensfartyg, men att deras möjligheter här utinnan äro begränsade inse bäst flygarna själva. Amiral M ark Kerr (som på basis av egna erfarenheter från världskriget
livligt fö'rfäktat flygpl anens betydelse fö r handelssky ddet. Pressclet:s anm.) har i sin kampanj tydl igen anfört en subjekti v åsikt,
vilken icke styrkts av fakta . Amiralitetet svarar på en förfrågan
härvidlag, att under kiget knappast några konvojer esko rterades av
fl ygpl an. I on del anfö rda fall sänktes fartyg av ubåtar trots närvaro n av flygplan. Detta >ir icke en pol emisk slutsats utan ett
enkelt kons tater a nde av fakta .

·Flygplan på örlogsfartyg.

Det är enelast en tidsfrågA när alla brittiska slagfal't.)-g och kr y~·
s are komma att medföra flygplan. Alla sjöofficerare önska gi V<' l·
vis flyg ombord men endast Jå t~inka på det utrymme, som kräyr-A
Jör att b~lrbärgera dem. Umlel· drabbning bör a dc givetvis var a i
luften, men vid fartygens konstru ktion måste man dock taga hänsyll
till att flygplanen skola kunna Järvaras och startas owbord, vilket
inkräktar på :fartygets övriga striclsml'Lld. Det ifrågasättes däd iir
om sådana typer som den svt'nska fly gplankryssaren »Gotlanch ;i'"·)
lämplig a. (Artikeln i sin h elhet berör endast förhållandena ino 1
brittiska flottan, som har tillgång til l b angarfa rtyg, och ingår ir J.<'
på frågan om fartygets lämplighet fö r s' ensk a flottan. Pressdet s
anm.)
Beträffande de typer av flygplan, som lämpligen böra medföl.Ja
en sjögående flotta -- vare sig å l1 angad artyg dler andra - fra m·
hålles det, att härför böra huvudsakligen spaningsplan i[ r ågakomm a.
(Eldledning, dimbildning m . m. ,o mnämnes icl.;:e. Pressdct :s anm .)
Jaktplan kunna även tänkas e rfor der li gR för anfall mot bombpl n ' ·
men det bäst,a värn et häremot är dol:k luftvärnsartilleri. Om m nn
frågar sjöofficerarna om de fö r avvärjande av flygbombanfall önskar

}'a kta om Yissa bombförsök.
I ngalunda vilj a vi unelerkänna dc r es ultat, som kun na ernås
med :tlygbom.ber Jllot fa r tyg. F ör det vä Lmenande ändamålet att påvisa flygv apnets m öjligheter meddelas för icke länge sedan, att det
tyska slagskeppet >> OsM rieslanch (använt för bombförsök efter kriget) , »Som ansågs vara osänkb art, sänktes på sex sekunder av en
flygbomb ».
Hä r komma fakta i frågan.
Uneler loppet av två dagar anfölls »Ostf rieslancl» av flygplan.
Den förs ta dagen f älldes 50 bombor av c:a 300 kg:s vikt varav 13
träff ade u tan att orsaka all va rligare skador. Den andra dagen fäll
des av fem sto r a fl ygplan l ika m å nga bomber på c:a 500 kg., vilka
följ des av sex äno u större bombvlan, som fällde bomber av c :a 1,000
kg: s vikt. Att efter vad som hän t sluta sig t ill att den sist,a av
dessa bomber »sänk te fa r tyget rå se:~ sek undel'» syn es oss vara motsatsen till sk arpsinne.
(Naval and :Military RL'corcl de n 28 februari 1935.)
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Flotta och flyg.
U r tvenne artikla r av Mr Hertor Dywater med rubrikerna >>::;.iiimakt elle r lu ftmakb och »Styrka i luften och på havet», vi lka ar i ikJ>,r avse att orientera den engelska opinic:nen om flottans och J:ly gr·is
n ·sp. uppgifter, må anföras följande utdrag:
>1 Den kommande marinbuclgctPn >i r redan inhöljd i dl'u ener giska ilygpropaganrlans moln. Intet skulle vara att säga om denna p ro> paganda om elen påyrkade ett ti llräckligt skydd mot flygangn•pp,
vilka törvisso komma att utöva e11 nedslående effekt på den allm ti '1n a opnuon en. Olyckl igtvi3 gå luftmaldens vropagandistcr myc l"·t
läng n ). Dc hävda att praktiskt taget ull a nationaHörsvarots u ['llgiftPr kunna utföras av deras favoritvapen 11åyrkande uppbygganc], t
av ett gigantiskt flygvapen huvudsakligen på bekostnad av flott an,
so m de vilja reducera t ill en samling av vad som vagt betecknas nwd
liitta fartyg och uhåtar.
Slagskepp och högsjökryssare aviöres helt cnL:elt såsom odugli L': :l.
\'i anmodas i vcrkl igheien att slopa flott.an och lita till fl ygvi nn
icke endast för skyddet av våra kuster och våra hem utan ävL'n l'i ir
säkerställanclet av vår Jivsmcclelstillförseh.
FödattarPn påvisar scclnmcra omöjligheten av Rtt lita på Jly ~
l dan för hanclelsskydclet samt koloniernas bevarande. Han fortsiitt <T
seeler m er a:
>> En nv de 1uesi beklaglig:'! rcsultalcD av Hygvropaganclan iit·
elen underförståelda slutsatsen att :tlottan skul le vara för gammahw
dig för att fatta clet växa nde inriytandet av Hygstriclskraftcrna p 1
sjöoperationerna. Ingenting kan vara mer avlägsPt från sanninge11 .
Födattaren påpekar därefte,r , vilkPt intresse och vilka kostnack r
som av Amiralitetet nedlagts på de marina :llygst riclsk rait,erna.
>>~.1. allllra sicla n ha sjöofficera r na ögaDen :fullt öppna för flyg ets
begränsning. Det kan icke operera i öpprn sjö samt en elast i lw
gränsad tli.st.räckning clå låga moln, dimma, snösto rmar eller mörk" r
iir för handen. Flygplan hava ringa eller ingen förmåga till sjiih
s kyeld vid basc·r på land eller sjön utan måste bava skydd av ancln1
styrkor. De kunna icke operera utan br>tnslc, fönåcl, proviant, ver kstäder och anordning a r för personale D. örlogsrartyg föra i motsat:o
härtill allt detta mccl sig. De äro sj älvJ'örsörjanch~ för månader, dc•
kunna gå vart som helst i nmn vida gränser efter kort varn ing. Flygvapnets större rörlighet i förhållande till sjöstriclskraiterna är, sasom det hävelas av många flygentu s iaster, ett bedrägeri. Lanclb n~ eracle flygplan i1ro rörliga enclllst pi\ jämförelsevis korta distanse •·
När sjä lvstämliga flyg1•skaLlrar edordras vid avlägsna delar av I ll t
pc· rif't, Jödlytta s ck vanligen elit ombord på fartyg. En bombeslw1Jl·c
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]l ar rnellnn 2 och 3 hundra man, i\hkillig3 hundra ton av ·förråd och
ammunition sa mt vanligen eu stor uppsiiitning av motorfordon.
Bland de många falska bugrepp som hava Jötts av f l:;'g propaganclan ha inget f unnit större Sp!iclning än örlogsfartygens påsHtdcla
försvarslösh et gentemot bombaJlgrepp. Det har l1åståtts, au, Cll bomb,
som clctonPrar m i\nga yards "lrån sidan av ett örlogsfartyg, skulle
iJstadkomnta. allvarlig sk alla . Dett,a >ir fullkomligt osant. En kraftig
detonation omedelbart intill en fart:vgssida skull e uta11 tv r kan me, lföra allvarliga resultat dock icke större än vad som kan orsakas av
en modern torped. Det har också födäktats att Hwcleltung a flygbomber lätt genomtränga lHickcn på våra största s lags kepp och fö rstör dess a. Den t;<' ng sta i bruk va rande bomben väge r om kring 2,000
lb (c:a 900 kg.) , vilket är fö r mycket :lör praktisk Dnvämlning Jl CL
tänkbara avstånd och i varje• Jall är elen hi.ttare än projektilen till 40,G
cm:s kano11. Alla vå r a slagtartyg och många kryssa re hava särskilda skyddsdäck nr o t projektiler nwd stor nedslagsvin kel. Varför
skulle dc frukta bomb(']' mrr än dylika projektiler.
Vid störtbomMällning träffa bomberna i verklighC'tPn icke nwrl
större anslagsahstighet än 2i5 % av elensamma för Pn projektil. IJc ..
räkningar v isa därtör att de r as anslagsenergi endast är 1 fw a v e u
kanonprojektils; fartyg är dessutom byggcia :[ör att stå Pmot träLt:ar.
Ett ödogsfartyg.s skydel fir id;:1· lwller enbart passivt. I en modern flotta Lommer det att finnas över :200 luftvärnskanoner för
fjärreld , var och en i stånd att imprc•gnera luften m ed 500 lb (c :a
225 kg.) av högexplosiva projektiler i mi.nuten. Om :vttc rligar e några
år kornmer anta let av sådana kanoner fö rmodligen att vara det
dubbla. Härtill skall Higgas, atc det f inns otaliga automatkanoner
och kulsprutor, vilka var och en på koriarc avstånd l.;umw vidmaldhålla en kontinuerlig str åle av projektiler och kulor.
I san ning, flygplan, som. anfalla en Jlotta, ställas i11för en konrentration av artilleridel av en storl eksordn ing, som är svår att föreställa sig. Flottan har viclm·co si na egnn Jlygplan, som grnom anfaLl
på fiPndens hangarfartyg och flygbaser samt genom dco"l:ensivt jaktflyg tillsamman bilcla ett starkt värn moL .flygangrepp.
DPi Pnda riktiga sättet att bedöma :l:lygets värclv ur s jömilitiir
synpunkt är att inrangera det som ett nytt st ridsmedel användbad
för såväl anfall som försvar. Flygplan behöva nu1nera icke frukta s
mera än ubåtarna, vilka en del männis].;or för 20 år se elan vlintade
skola driva hart slagskeppet från havet. Ticlen och lnigsedarenhe ·
terna hava nu alstxat en hestämd uppfaitning om ubåtens star],a
och svaga sidor. Och det J'inns ingen anledning att antaga att historien icli:r kommer att. uppr eva sig s jälv även Där det gäller flyg·

-
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planet. Sanningen synes va r a, att J:lygvapnet i
sätter något av försva r ets vapen. Det är endast
terligare kompliccri ng a v en r 0dan komplicerad
(Daily Telegraph den 6 och 7

sig självt icke Proch allenast en Yt m ekanism ».
februari 1935.)

Autoghon.
:M:cd anledning av dc uppseendeväckande fö rsö,k , som i Itali"n
ägt rum med start och landning av a.utogiro på under gång varand8
fartyg (jmfr >>Uppgifter ang. främmande mariner n: r 1/1935: Italien.
Pressdet :s anm.), lur int resset för denna flygplantyp starkt tilltagit i sjömilitära kretsar icke en dast i Storbritanni en, även en del
andra länder visa tecken till begynnande intr esse.
Hittills har antogi ron an.s·ctts besiita för låg :[a rt och lastförmåga; på senaste tiden hava em ellertid en del anneer bör jat använda
dem fö r särskilda ändarnåL Typens förmåga att kunna starta och
landa på mycket små y tor är, sjömilitärt sett, elen st örsta fördel en.
Okning av fa r t och l astfö rmåga torde icke vara omöjligt; en autogiro
med en marschfart av c:a 260 km./tim. och mc·cl betydan de l astförmåga håller r edan på att fö rsö.k as.
(N a val Chronicle elen 8 mars 1935.)

Vi d ett sammantr äde med l~oyal Aeronautical Society den n
mar s 1.\l35 meddelade autogirons uppfin nare, senor de la Cierva, alt
det nu lyckats honom att konstruera en sådan maskin, som icke be·
häve r någon sta r tbana utan k.an stiga rätt upp även i alldeles lugnt
väder.
(Morning Post elen 1.6 mars 1935.)

Samverkan mellan flotta och flyg.
Vid öve rlämnandet av marinbuclgett>n påpekade engelska mariuministern i parlamentet bl. a. det har moniska samarb ete, som rådN
mellan f loHan och flygvapnet, varefter anfördes:
>> Jag måste begagna detta tilfällc att säga hur m ycket jag beklagar elen mycket i Ila underrii t ta dc presspropaganda, som bedrives
bland allmänh eten och vilken söke r att sprida elen meningen att
Hottan och f lyget iiro mots t ånda re i stil il et fö r varandras m edhjäl par e. En sådan falsk htJ a, sk u li e, ou1 elen Lli r t: rodd, all varligt ska•l:t

163-

och t . o. m. h elt spoliera Imperiets försvar . Användningen av flygpla.n i flottans tjänst är det viktigaste spörsmålet för det moderna
sjöförsvaret. Fl yget har skänkt flottan icke endast ett mäktigt vapen utan även ökad synvidd, varigenom horisonten flyttats många
mil bortåt.
tThe Times elen 15 mars 1935.)
Fl;ygbomber mot fa.r tyg i grekiska upproret.
De raider, som efter flygang r eppen mot de vid Kr eta förankrade upproriska grekiska örlogsfartygen, av desamma utförts visa att
bombanfallen torde hava bekommit dem mycket litet. De arrföllos
av minst 20 fl,v gpl an som fäl!clG 3-4 bomber var mot fartygen . Privata meddelanden från Athen meddela, att 11- 12 ton bomber fälldes
under dessa anfall. Inga verkliga skador orsakades på fa r tygen,
två officerare och tre man sårades på Aweroff. Målen voro merendels stillaliggande och illa utrustade med luftvärnsartill eri: Aweroffs
grövsta luftvärnspjäs är 76 mm. (2 st. dylika finnas. Pressclet:s an m.).
Detta fa rtyg har dessutom mycket klent skyeld mot anfall från luften;
pansardäcket är ingenstädes mer än 45 mm..
Allting var därför till flygplanens fördel och deras oförmåga
att nå avgörande r esultat kommenteras naturligtvis livligt i sjömilitära kretsar Ehuru omstänclighetema ingalunda berättiga till att
dr aga några definitiva slutsatser h ar dock händelsen visat, at.t örlogsfartyg icke äro så värnlösa mot flyganfall, som allmänheten förmåtts att t r o. Teoretiskt borde det. gamla och illa skydelade Eartyget
h ava helt förstöds av dc många 115 kg:s bomber, som k astats nwt
detsamma, men tydligen är hon f ull t sjö- och kampduglig.
För två år sedan, när det upproriska holländska pansarskeppet
De Zeven .P r ovincien tvingades t ill underkastelse genom bombexplosion i förskeppet, ansågs det i vissa kretsar som en sto'l' triumf för
flygvap net. Det konstaterades emellertid sedermer a att det anfallande fl ygplanet haft order fä lla sina bomber c:a 400 m. för om
far tyget som en v arning. Den bomb, som YNkligen träffade fartyget, måste därför anses som. ett rlå ligt exempel på god träffsäkerhet.
(Daily Telegraph elen 8 mars 1.905.)

Högs ta krigsledningen.
Den ena efter den andra av världens stater, Storbritannien inräkn ad, g ri pas av föres tällningen att a tt tir alitetot och krigsminister ium samt flygvapen, diir såclnnt finn es, skola sa lllmanföras till
Tidskrift i Sjöväsendet.
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ett försvarsmiriisterium; talesmän för de olika förslagen blunLla
emellertid vanligen för att iden ingalunda är ny och att t,idig are
försök vanligen utfallit ganska olyckligt.
Det senaste fö·rslaget på området kommer från Förenta StatcrJJa
där en kongressledamot framlagt ett lagförslag, varigen Presiden t<'n
skulle bemyndigas att utse fem arme- och fem sjöofficerar e att gp.
mensamt bilda en försvarskommitte (Board of National Defencc), i
vilken krigsministern skulle vara ordförande och marinministern vi<'e
ordförande. Förslaget är icke olikt den brittiska »Committee of Imperial Defence», men till synes med vidg ad befogenhet för att lwlt
sammanföra dc b:\da fö rsvarsgrenarna.
(~aval Chroniclc den 8 mars 1935.)

Begränsning aT fartygens storlek.
I sitt anförande den 14 mars vid 0verlämnandet av marinb udgeten 1935-36 anförde förste :1miralitetslorden, sir B. Eyres-:M:onscll ,
bl. a. följande ang. engelska amiralite·t ets ståndpunkt i fråga om
begränsning av fartyg och fartygstyper under förhoppning att d, t
kommande året skall få uppleva en ny flottkonferens:
»Vi önska hava 25,000-tons slagfartyg, vilket innebär en kraftig
reduktion från 35,000 tons, bestyckade med 30,5 cm. kanoner i ställPt
för 40,6 cm. Vi skulle· gärna se att de med 20,3 cm. kanoner bestyrkade kryssarna, liksom även de stora kryssarna (på c:a 10,000 standardton) med 15 cm. kanoner, försvunna och ersattes av 7,000 t o11s
kryssor e med 15 cm. kanoner. Vi önska vidare begränsa tonna gd
på hangarfart1y g till 22,000 tons 15 cm. kanonm och önska vidan'
slopa _ubåtarna eller, om detta icke lyckas, kraftigt reducera der as
antal och storlek. (Dessa åsikter hävdades utan framgång av Storbritannien vid de förbeTeclaude flottförhand lingarna i London hösh •n
1934. Pressdeks anm.).
(Times den 15 n1.ars 1935.)

UTDRAG
ur brittiska. regeringens »White pa.per» om ltehovet a.v rustningsökning,
överlämnat av premierministern till parlamentet i anslutning t ill
den försvarsdebatt, som skall äga rum i underhuset den 11 mars 19 il~J .
Utdraget omfattar endast de delar, som beröra elen engelska fö r
svarspolitiken.

IV.
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FLOTTAN.

Lhsmedelstillförsel och Impe1·iets försörjning.
I händelse av fredsbrott blir flott;m som alltid don försvarsgren, som kommer i främsta rummet vid upprätthållandet av de· för
oss livsviktiga sjöförhinclelserna. Våra speciella försvarsproblem be tingas för det första cliirav, att dc livsmedel och råvaror, som vårt
land behöver för sitt uppehälle måste tillföras det samma sjöledes,
och för det andra att det brittiska imperiets säregna beskaffenhet
och den omständigheten, att dess samt liga delar i större· eller minelre utstr äckning för sin välfärd och i några fall t. o. m. för sin hela
existens är beroende av maritima förbindelser; i sista hand lita dess utom imperiets olika delar på att edorderliga styrkor och förråd
skola överskeppas till dem, då det gäller att motstå angrepp och att
skydela sina intressen och sitt områdes integritet. Alltså utgör säkerheten hos sjöförbindelserna till vårt land samt till och från imperiets alla delar de·n grund varpå vårt Jörsvarssystem bygger, va r förutan alla andra åtgärder enelast kunna vara av föga gagn.
Så l änge flottan är stark nog att f ullgör a denna uppgift och dc
andra försvarsgrenarna äro ru,;tude Jör samarbete vid försvaret av
hamnar och :fa rleder, kommer vår tillförsel av livsmedel att kunna
fortg å obehindrat; imperiets olika delar komma att kunna ömsesidig t unelerstödja varandra i den utsträckning de själva anse för gott
och handeln dem emellan och med den övriga världen kommer att
kunna u pp rätthållas. Uraktlåter man n u att vidtaga tillräcldiga anstalter för flottan och de övriga försvarBgrenarna skulle detta i hä n delse av krig medföra att tillförseln av livsmedel reducerades till
svältgränsen, omöjliggöra att imperiets olika delar understödde varandra, leda till handelns fästannande och tillfoga samhället oberäknelig skada.
Luft och haY.

Utvecklingen av flygvapnets effektivitet och räckvidd har ökat
vårt lanels sårb arhet. Detta utgör ytterligare en försvarsbörcla, men
då man påtagit sig denna, kvarstår ändå att skyelda sjöförbindelserna
till de Brittisl\a öama, såväl som till imperiet i övrigt. Flygvapnets
ökade effektivitet har - även om den kommit att förändra andra
områden av krigföringen - likväl fortfarande lämnat vår a handelsfartyg på de stora värlrlshavens videler lika utsatta för flottangrepp
som förut. Nödvändigheten av ett 8jöförsvar kvarstår därför oförändrad.
Huvudflottan är elen bas på vilken vår sjöstrategi vilar, men
det skyeld denna kan Nbjucla är sällan fullkomligt . Don möjligbeten
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finns alltid att enstaka fientliga förband lyckas undvika hu vu cL~t\- 1._
kan och verkställa anfall på Jandområden och sjöhandel. F ör
kämpandet av sådana angrepp kräves ett betydande antal krys~a r e
utöver dem som ingå i huvud±lottan.
I huvudstyrkan är slagskeppet elen grundbeståndsdel på Yilke u
hela vår sjöstrategi är uppbyggd. Aldern på våra slagskepp gör det
nödvändigt att tidigt p åbörja deras ersättande, men nybyggnadens utsträckning kommer att vara underkastad de beslut,, som fattas p å den
instundande flottkonfcrcns en. När våra nuvarande slagskepp byggdes
räknade man i eke med luftanfall i den form dc nu ha va få t t, llle~
deras luftvärnsartilleri håller på att ökas för att de skola vara i sUmd
att utföra sina grundläggande uppgifter.

i)e-

Erforderlig maritim st.yrka.
Flottans styrka är, som förut nämnts, f. n. fastslag·en gcnum
\Vasl1ington- och Londonförclragen. Meningsskiljaktigheter h a up pstått mcl.lan nationerna sedan clessa fördrag avsl ötos, vilket fra mgår
de ls därav att Japan uyligen tillkännngav, att det ~imnade frå nträda Washingtonfördragct, dels också av dc nyLyggnadsprogram,
som genomförts eller planer ats av en del europeiska makter.
Engelska regeringen hoppas att kunna komma till en si't<lan
uppgörelse att kapprustningar till sjöss undvikas, m edan det lämnas
(ISS fritt att hålla vår flotta vid elen styrka, som motsvarar vår t absoluta behov. Härvid måste en beräkning gö ras öve r ant.alet t ill
varje typ hörande fartyg som tillsammans konstituera flottan, och det
är av största vikt att det ur dessa beräkningar framgångna minimiantalet vidmakthålles. Lika viktigt är det oekså att vår flotta hålles up
to date i alla avseenden, att den är försedd med tillräcklig och välövad
personal, tillräckliga flygstridskrafter (vilka bliva av allt större betydelse i:ör flottan), vapen av modernaste slag, reparationsanordni ng-tu
samt erforderliga reservförråd av br äusle, ammunition m. m., Hirdelade på lämpliga hasor. Utan dessa möjligheter, elle r om våra UHtyg äro mindre väl utrustade än en eventuell fiendes, komma ,,J b
de pengar som givits ut att vara bortkastade, eftersom fart;ygP JJ rj
kunna fullgöra sin försvarsuppgift "Ett ineffrldiv t fö rs\·ar bdy<le r
ej blott ett slöseri utan neclPrlag.
V.

ARMEN.

Hamnskydtl och moderniserad materiel.
Flottans baser ocl1 förrådskompletteringsstationer, samt, de h:ll llnar, där handelsfartyg lasta och lossn, kräva försvarsanordningar w ot
anfall från sjön och från luften, krav som växla med deras geogrn ·
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fska lägP och övriga förhållanden i varje enskild hamn. Utan sådana försvarsanordningar skulle dockorna, reparationsanstalterna,
bränsleförråd och i hamnen liggande ilan.delsfart.yg vara utsatta :.ör
att förstöras eller tagas och flottans aktJOnskraft skulle kunna forJamas.
För närvarande· behöva :försvarsano1dningarna i våra h·a mnar
moderniseras. Uneler nu rådande :[örhållanden är försvarandet av
hamnar byggt på samverkan mellan de' tre :försvarsgrenarna. Men
det huvudsakliga ansvaret faller på krigsministeriet,
Armebudgeten upptager, jämte i efter behovsprincipen noggrannt avpassad ordning upptagna anslag till förbättringar och n yanskaffningar för kustförsvaret, även åtgärder för en betydande ut vidgning av luftvärnet. Därjämte kräver armen modernisering genom att :förses med efter tidens krav anpassad utrustning, mekaniserin g, transportmöjligheter och reservförråd av alla slags krigsmateriel, som nu hos oss påtagligt står under erforderlig standard. Om
dessa förnödenheter icke anskaffas skulle vår arme, för elen händelse dess tjänster hchövclo tagas i anspråk, finna sig utrustad vå
ett otillfredsställande sätt., med otillräckliga ammunitionsreserver och
utsatt för svåra förluster, lidanden och eventuellt undergång, vi.lket
allt kunde ha fö r ebyggts genom 'förutseende och nödig anslagsbevillning.
VI.

FLYGVAl'NE'l'.

Sannerkan vid kustskyddet.
The Hcyal Air Force har (i samverkan med markfö1·svarct) som
sin förnämsta uppgift att skydela det förenade konunga1-iket och i
främsta rummet Lonelon mot anfall Ir:ln luften. Det st~illcr också
fly gstridskrafter till födagande J ör al.! män n a försvarsuppgifter i Mellersta östern, Indien och :Fjärran östern, såväl som :[ör samvorkan
vid kustförsYaret (en uppgift som L n. noga studeras av dc tre försvarsgrenarna tillsammans); och dess u tom uppställer det special trä··
nade och -utrustade eskadrar för samverkan med armen och en del
av personal för flottans flygvapen. Lufteskadrarna i hemlandet utgöra dessutom en resen ay luftstridskrafter, son1 i nödfall kunna
användas i vilken del av världen som helst.
Den tekniska utvecklingen i luften går rnyckPt snabbt med avseende 11å cxe m J:, el vis hastig h et, stighöj el, a ktionsr a di e, l astka paci te t
och potentiell fö rstörelsekraft. Omfattningen av det område på europeiska fastlandet, varifrån luftangrepp skulle kunna riktas mot oss,
växer ständigt och kommer att fortsätta att växa: och om, 1 händelse
av krig, en 1'icnde vore i besittn ing av dc till Engelska kanalen grän-
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sando länderna, skulle det område av St:orbritam,ien, som vore ut~att
för hans angrepp ytte rligare ökas. Angreppets tyngd skull e öka ~ pi\
gmnd av bombplanens förmåga till täta anfall och elen stö rr e bomhlast de kunde medför a på kortare sträcl.;:or. Okningen av hastiglwt,
aktionsradie ceh stighöjd understryker sYårigheten att få varning i
tid och att sätta försva rsluftsstridskrafter i aktion uneler förh åll anden, som äro gynnsamma för att slå tillbaka ett anfall. P å gTlllld
härav ter sig betydelsen av att vissa oJm:i,den på andra siclan Kan akn
och Nordsjön få behålla sin integritet, vi lket under sekler har varit
och fo rtfarande är av livsviktigt intresse tör vår t land ur sjöstr at,•gisk synpunkt, numera n1.ed hiinsyn till luftd'örsvaret större än nagonsin.
Fly g m inistcri et och andra departement, som beröras av de n Ha
f råga, ägna stor uppmärksamhet åt luftfö rsvarets problem. Emellc•rt id har clot hittill s förefallit son1 om dec enda, varigenom on bevilpnacl angripare kunde avskräckas vore, att man själv är i besittni ng
av fullgoda medel för en motattack. I L.etraktande av den tid, som
kräves för att anska:ffa de nödväneliga styrkorna och osäkerheten i
det internationella läget kan ingen r egering med ansvarskänsla f örsumma att fö rse landet mod sådana :l'örsvarsanordningar, som de11
anser nödvändiga för dess säkerhet.

Sont underhuset bPslöt den 30 juli 1934 ämna r enge lska re g•··
ringen att samtidigt med de defensiva fö rberedelserna av landet~
väpnade styrkor föranstalta om vissa försiktig hetsåtgarder särskil t
avsedela :Cör civilbefolkningens skydd och för säkerställarrdet av vil,
tiga sam hilllsJunktioner mot verkningarna av ett bombanfall fr ån
luften. Motsvarande åtgärder hava redan vidtagits av de fl est a
makter på kontinenten och alla de, som närmare sysselsatt sig med
denna fr åga, äro ense on1 att detta är ett nödvändigt komplement
till försvarsåtgärclerna, varigenom man så långt som möjligt sök•·
reducera do oundvikliga förlu.:;ter och lidanden, som följa på ett luf1angrepp. Rogeringen vill framhålla att nu föroslagna åtgärder äro
tänjbara. De komma att, efter hand unel erkastas granskning i belysning av då rådande förhållanden och i t;ambancl därmed korriger a~.
därest regeringen så anser påkallat.
Som sammanfattning m å sägas: Freden är elen brittiska utrikespo1itikens främsta mål. R egeringen ämna r att befrämja detta mål
icke blott genom de metoder, som tillämpats uneler de gångna åren
-- unelerstödjande av NF, säkerhetstraktater, internationella överen ,;kommelser och internationell reglering av rustningarna - utan ge
nom all a and ra till buds stående medeL Oaktat sin förtröstan p a
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reel l iga metodernas slutliga seger, inser den emellertid . att
tillståncl, som ~- n. härs lcs.r i världen, r~stnmgar. ICke
];:unna undvara s. De fordras for att bevara freden, uppratthålla trygghet•e1 och avvärja angrepp. Dc't planmässiga uppskjutande av våra
rustningar, som ingåt t i vår fredspolitik, har bragt dessa uneler den
nivå, som fordras för uppfyllandet av nämnda krav, i synnerhet med
hänsyn till det internationella lägets osakerhet och de ökade rustningarna i alla delar av världen. Man vågar icke längre taga riskerna av att uppsk juta beviljandet av ytterligare anslag till dc tro försvarsgrenarna.

Storb•·itannien.
M:ar: inbudgeten för 1!.135-36 röreslås till 60,050,000 pund st., vilket
inn ebär en ökning av 3,500,000 pund st. mot föregående år. F örslaget upptager:
3 kryssare av Southampton··klass,
J flottiljledare och 8 jagare,
3 ubåtar (en minläggancle, en fö•r »general servi ce» och en av
»patr oltype·>>),
1 uh-depåfartyg samt
12 st. >>sloopS>> m. fl. fartyg.
Tidningen, so1n påpekar att enligt flottfördragen ungefär det
dubbla kryssartonnaget kunnat begäras, anser att marinbudgeten illa
över ensstämmer med de i regeringens >>·w hi te P a per>> av den 4 mars
u ttalade försvarspolitiska åsikterna. Med skä.rpa understrykes vidare att d<" missfö rhållanden, som skapats av London-traktaten, bäst
belysas av att Amiralitetet nu ser sig nödsakat att begära c:a 2 1/2
mill. pund st. för modernisering av gamla slagskepp enär nya icke
fä byggas. Om regeringe·n går in för att finansiera de kommande
nybyggnaderna av slagskopp med et:t engångslån i stället för årliga
anslag så sparas dessa dyrbara »modernisering ar>> . Det är också bättr e att i tid göra unelan sådana arbeten, som t. ex. Singapore innan
nationen år 1937 ställes inför det då väntande stora nybyggnadsprogr a mm et.
(:Morning Post den 7 mars 1935.)

Flygbudgeten för 1935- 36 föreslås till en summa av 20,650,000
pund st., vilket innebär on ökning av c:a 3 milJ. pund st. mot föregående år.
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Budgl'tcn omf~tar bl . a. uppsättarrdet av 11 nya flygeskad rar
samt. 19 nya :flygplan för »ThP I•'J,oct Air Arm» .
(Daily T<'legraph clt'n 6 ma rs 1935.)

I år kommer handelsHottarr att spela en viktig roll i den samÖn iing mell an Rem- och Medelbavsflottorna, vilken börjar den 7
mars och fortgår till på kvällen den 1G mars. Operationsområ dd
kommer at,t omfatta ou del av Norra Atlantiska Oceanen och Ö\
ningcn avser helt att pröva handelsskyddct. Alla genom operation:;.
området under tiden passerand e brittiska handelsfartyg; c:a 400 ~·1.
varav '13 stora linjeångare, deltaga i krigsövningen. För att ick.•
störa handelssjöfarten skall varje örl ogsfartyg, som predar ett ha nllelsfartyg, följa eld senare under en halvtimme, motsvarande dP n
tid, som beräknas för krigsmässig visitation.
>>Recllanch, som är ett a v sin a sjö:förbindelser beroende, ute i
Atlanten konstruerat land, har på Azorcrn a bas för sina sjö- ocl1
flygstridskrafter , viJka bt>stå av 4 slagskepp, 2 slagluyssare, 4 svå n
och 1 lätt kryssare, 1C jagare, en ubåtsflottilj och 2 hangarfartyp :
dess flygstridskrafte r omfatta 95 flygplan.
>> B luelanch, som är eu fastlandsmakt med kust f:rån str ax no n
cm Lissabon till trakten av Casablanca (Gibraltar sund stängt), h ar
bas i Lagasbukten (innanför Rap. St. Vincent) för 5 slagskepp, ;~
svåra och 3 lätta kryssare, 27 jagare, en ubåtsflottilj och ett hangar
fartyg: dess flygstridskrafte r omfatta enelast 21 flygplan.
>> Redlands» sjöstyrkebefälha vare ii.r ställd inför on svår uppgift:
,,n med alltför få kryssare skydda de nödväneliga sjöföröbinde,l senw .
Han är visserligen överlägsen i flygstridskrafte r, men det måste bf'tänkas att alltför stor tillit till rapporter från flygp l an i händelse av
dåligt väder kan leda honom i en fälla . I krigstid komm a även ett
flertal faktorer att spela in, som under en fredsövning icke göra si!.!;
gällande, såsom t. ex. påfrestningen under långvariga operationer
öppen sjö, bristen på krigst'darna flygare samt den oundvildigt störr•
osäkerheten beträffande eget läge samt krigsläget i stort. Ovninge1
kommer emellertid att giva silväl örlogs som handelsflottan värd('
fulla erfarenheter för deras nödvändiga samverkan i krigstid.
(:Morning Post den 2 mars 1935.)

Ett nytt angrepJl mot amirali tetet i bränslefrågan d. v. s. k ol
eller olja har efterföljt tidigare sudana (av tidningens dåvarande sji.>
militära medarbrtan• captain Bernhard Acwoth. Prcssdet:s anm. ).
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Det påstås sålunda att de brittiskn fa r t,ygsinstruktörer na l evat
u ppfattn ingen, att andra makters f art(Yg konstruerades för
tan de oljeeldning under det att man nu konstaterat, att det
nh ·aste hä r vidlag är alternativ kol- eller oljeeldning. Som ett
va
'r '
. sultat härav skulle andra mariner nu l•esitta fartyg, som 1· stra t,ele
,
· · l
iskt och taktiskt a vseende vore betyd .ii gt överlägsna sin a bnttls
za
gelikar. Som exempel kan an:föras, att J'ransl.;:a kryssare av Suffren~lass, som med oljeeldning hava en aktionsradie av c:a 5,000 sjömil,
" enom att fylla de befintliga kolboxarna, om vilka man tidigare
icke ägt kännedom, ökar aktionsradien till c:a 8,500 sjömil. Aven
andr a franska kryssare och de kommande slagfartygen lära konstrueras på samma sätt, vilk et även lär vara fallet med japunska :fartyg.
Up penbara strategiska fördelar äro :[öronadc med att kunna använda
t,vå sor ters bränsle. Det påpekas att Förenta Staterna är elen enda
sjömakt, där olja är ett inhemskt bränsle. Taktiskt sett innebära
välpl acerade, fyllda kolboxar ett gott skydd; det framhålles att dc
fr anska fartygen även i fråga om pansar äro bättr e lottade än motsvar ande brittiska.
(Morning Post den 25 februari 1935.).
i
ut

I sitt tal vid avl ämnandct av mari n budgeten meddelade marinmi nistern bl. a. alt viktiga omflyttningar av s l agf~trt y g för att ernå
bättre homogenitet kommer ait äga rum, ehuru tidpunkt<'n ännu
icke är bestämd.
Quecn Elisabeth-klasse ns slagskepp komma att flyttas till Medelhavet och Hoval Sovcreign-klasse n till >>Home Fleet>>. Då emellertid Quecn Elisabeth-klasse n kommer att kraftigt ber öras av det
fö reslagna moderniseringsp rogrammet och l\icdo lhavsflottan genom
ombytet minskas med ett slagfartyg komma även sl agkryssarna att
stationeras i Mede lhavet.
Fyra av fartygen undergå f. n. r eparation: >> Royal Oak>> och
>>Malaya>> i Devonport samt »Warspite>> och >>Hcpulsc>> i Portsmouth.
(N a val Chronicle elen 15 mars 1935.)

Moderniseringen a v slagskeppet >> W ars pi te >> kommer att kosta
896,000 pund st. (17,4 mill. kr.), av »Rcpulse >> 586,000• (11,4 mill. kr.),
av >>Royal Oak>> 473,000 (9,2 rni ll. kr.) och av >> Malaya>> 423,000 (8,2
mill. kr.) cul. kurs 19,40.
(Le Temps elen 15 mars 1935.)
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Amiralitetet synes komma att slå m på en ny väg för att intresser a yngre officerare för kuttersegling. En 55 fots k etch, Illed
vilken fem s jöofficerare under föregående år gjorde en händelserik
segling från Kina till England, har nämligen inköpts och överlii.mnats till myndighete,r na vid örlogsstationen i Portsm.outh.
Sedan några år har inom Amiralitetet diskuterats frågan um
utbildning av y ngre officerare i r ent sjömansmässigt hänseende. DPn
Jörhärskande opinionen har varit, emot stora och dyrbara övnin gsskepp och i stället föredragit mindre seglande farkoster såsom va rande bättre för alstrande av god disciplin, snabbhet, påpasslighet och
vakenhet (alertness), initiativkraft och alla övriga egenskaper, vilka
tillsammans kunna hopsummeras i begreppet >>sea sense,. Denna
åsikt bygger på den kända satsen, att de kunskaper och den erfarenhet, som inhämtas under arbete på en mindre farkost är värdefullare än den, som förvärvas i egenskap av ett nummer i ett större
fartygs talrika besättning.
Avsikten är att kuttern i fråga skall följa "Home Fleet» och
att besättningeu huvudsakligen skall utgöras av yngre officer sre,
som tillfälligt lämna sina fart,y g. KetclJen avses årligen deltag a
några större kappseglingar.
(N a val and .Military Record elen 22 :[ebruari 1935.)

U. S. A.
Den amerikanska marinbudgeten 1935-36 kommer att uppg å t ill
660 mill. dolla rs (2,640 rnill. kr.), vilket är den högsta summa, som
någonsin uppnåtts inom någon flotta.
Chefen för marinministeriets konstruktionsavdelning har m ed·
delat hur l ångt nybyggnaderna nu iortskridit.
16 fartyg (10 jagare, 5 lätta kryssare och en svår sådan) stapdsatta 1929 beräknas bliva färdiga 1935.
32 fartyg (2 hangarfartyg, 3 lätta och en svår kryssm·e, 20 jl1gare, 4 ubåtar, 2 patrullfartyg) vilka fartyg tillhöra byggnadsp rogrammet enl. National-Recovery Act av 1933, beräknas kunna träda
i tjänst 1.936.
20 fartyg (6 ubåtar och 14 jagare) av 1934 årsprogram un der
byggnad.
24 fartyg (l hangarfartyg, 2 lätta kryssare, 15 jagare och 8
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ingå i 1935 års progra:, som framlagts inför kongressen och
vill\'ct avser att upbringa flottan till full traktatsenlig styrka.
(Le Yacht den 16 mars 1935.)

-----~{ongr essen har den 28 februari 1935 beviljat 38 mill. dollars titl
reparationer och moderniseriugur av örlogsvarven på amerikanska
västkusten, Panama-zonen och Hawaii. Dessutom planeras en flytdocka i Pearl Harbour, som skulle kunna taga de stöi·sta örlogsfartyg.
(Rigaescher H.undschau den 28 februari 1935.).

Frankrike.
.Marinminister Pietri, som med hela sin själ går upp i sitt ansvarsfulla ämbete, är en arbetets man. Han strävar för att Frank·
rike skall bib9hålla sin prestige och sin ställning i världen; med
skepp kan detta vidmakthållas, men icke med ord och skrift.
Kamrarna komma inom kort att bevilja medel för två 35,000'tons slagfartyg till en kostnad av 800 mill. frcs. pr st. samt 4 jagare:
det ena slagskeppet skall beordras i år, det andra 1936. Högsta försvarsrådet säges hava beslutat en bestyckning av 12 st . 34 cm. kanoner (540 kg:s proje,k tiler) i kvadruppeltorn, varav två akterut, samt
med ökat sk ydel och större e ldhastighe t på de längsta användbara
avstånd. Det första av de båda slagskeppen, som kommer att erhålla namnet "France», torde komma att sättas på stapeln i dockor
i Brest instundande sommar i två delar, enär befintliga dockor äro
för korta att rymma hela fartyge,t . (Enl. en uppgift: i Daily Mail
den 7 mars 1935 skull e de båda slagfar tygen erhålla ett pansardäck
av 203 mm. och vattenlinjepansar av 406 mm. Bestyckningen skulle
komma att utgöras av b st. 40,6 cm. kanoner i dubbeltorn, maskinstyrkan 150,000 hkr. och farten minst 30 knop.
Enl. Dagspressen har la.g förslag om påbörjande under innevarande år av ett av ovannämnda slagskeppen och två jagare den 12
mars framlagts av marinministern. Därvid meddelades även avsikten att elen l januari 1937 påbörja ytterligare ett sådant slagfartyg. (Pr essdet :s anm.).
Jagarna av 1935, vilka komma att Prhålla namnen , Epee" och
"Fleureb (vapen, av vilka marinministern är en stor vän; han är
nämligen en i Frankrike mycket känd fäktare. Pressclet:s anm.), bli-
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va av 1,700 tons deplacement och med en bestyckning av antingen
4 st. 13,8 cm. kanoner el ler 6 st. 13 cm. knnoner i dubbellavettage.

När vår aktade marinstabschef, amiral Durand-Viel, kritiser ac[es av försiktighetens talesmän, som voro ängsliga för »Dunkerques,
förs,·arslösa akterskepil (på grund av bestyckningens placering), svarade han segervisst att om ett så kraftigt fartyg som »Dun kerque:.>
någonsin behövde vända akterskeppet mot f ienden och fly så skulle
det helria sig ur fienclt>ns händer genom att dölja sin väg med rök
och dimma. Seclan dess h av a intressanta experiment ägt rum m c•l
konstgjord dimma; tyskarna hava på sin >> Deutsehlanch-klass clesl'lltom fyra torpedtuber (och ut an tviv e,[ aven minor) som ytterligare
vapen mot en förföljande fiende.
I motsats till före och und t> r Yärldskriget är det nut11era t ill
r ördel att vara jagad i stället för att jaga. Den jagande, som gcnolll
sin övermakt t,v ingar fi enden atL lly, är emellertid numera starkt
hancliknpad. Den jagaLle har nämligen tre taktiska fördelar, minor ,
torpeder och konstgjord dimma, som den j agande icke kan nyttjc<
men som mot honom kunna brukas på avstånd, som motståndaren kan
välja; genom att den senare är fri från rök och dimma kan ha n~
artilleri brukas med större effekt än av motparten.
(Utdrag ur »French naV.)' notes» i Naval and Military Record den
28 februari 1935.)

Dc franska fl~' gstridskrafterna, varo1 n 0tt fl er t al olika uppgifter
tidigare fö rekommit har på basis av en lag av den 28 juni 1934 nu
mera :fått Jöljando organisation:
1. Uneler flygminist,ern lyder det egentliga fly gvapnet; ministern hnr »högsta luitförsvarsrådet)) som rådgivande organ i fråg o1·
om organisation, taktik, krigsförberedelser m. m. Landet är indelar
i 5 luftelistrikt (l\Ictz, Paris, Tours, Lyon, Nordafrika-Marocko).
Som självs tänd iga styrkor ttro dessutom organiserade. dels ar
mens och dels flottans flygväsen.
2. ]?ör omhänderhavande av flygf r ågor har i marinstaben in
rättats en 8ärskild avdelning »L e se<vice dc l 'Aeronautique maritime)) omfattande särskilda sektioner {ör administration, materiel och
persona l m. m.
Det marina Jlygcts materiel omfattar:
a) Det embarkerade flyget (A viation embarquee) = 6 eskadrn :
it 10 flygplan (jakt-, torped- och bomb- samt spaningsplan) på han ga r
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fa r tygen Bearn och Cummandant Testr s&mt å katapult:l:örsedda far
tyg (sp an ingspl anen av typ Go ur don Leseurre 81/2); til lsammans 100
pl an.
b) Det sam vedmnd e fl yget (Aviat.i on de CoopCI'a tio n) avsedd
för ku stskyeld = 14 (d ler 15) eskad rar av jakt-, torped-, bomb-, spani ngs- samt observationsplan) , W f vilka 11 c•skadr ar stat ionerade vi el
Med elhavet; tillsammans 160 fly gpl an.
c) Det f ristående marinflyget (Aviation a utonome) = ' 3 (eller
5) jakteskadrar och 3 (eller 4) J,ombeskachar ; tillsam.mans lOO :flyg
pl an.
D en sam lade marina flygstyrkan omfatta r sålunda 360 flygplan ;
elen unclPr c) upptagna materi8len kan dock i vissa fall efter regeri ngsbeslut stä ll as till J'lygministc rns förfogande.
(Dansk T idskri ft [or Sövcsen, ma rs 193G.)

Fö r a t t J:örb ä ttra sa nnerkan mellan flo ttan och de mari na flygstl·idskrafterna har marinmini 3tcr P ietr i hestämt att viss f lvgtjänst
skall inför as fö r dc o-ffice ra re, som på g 1·und av sin tjänst ickt> hatt
tillräckli g kontakt dä rmed. Så lu nda skola bl. a. ))capitaines clc vaisseau » och ;;capitaines de iregate)) iö re ti ll t rhclet av sjökom menderingar
genomgå viss flygtjä nstgöring; även sådana la n dkomn1cnclcr nde officerare skola årligen undergå en del prov i flygtjänst. Härigenom
skall vå r a m a rina stridskrafte r på, över och u neler vattnet med tiden samrnans lutas till 011 eHcktiv erl lret, vårt sjöförsvar.
(L a D&prche clc BrC'st den :2R !'0lmrari 1!):):).)

Utom )) Dunke r que>>, som väntas löpa av stapeln i juni l930, komm a un ele r imwva r ande !\ r att löpa, av stapeln: kryssarna ».Jean dc
Vienn e>> i Lor.icnt, >>111arsci llaisP)) och ))Gcorg0s Lcyg ues)) i St. Nazai re, )) Glo.i re ,> i Bn rdeaux och »:;\Ionl'ca ln1 )) i La St'yne vid Toulon.
Vidare ko n11ner l'll )) contre- torpi ll e ur», >> Yo lta » att sjösättas Yarjämte
ubåten Cnsabianca gått av ::;tapcln rNlan i janua ri.
(Kiell'r Nt·uestP Sr!chri clltC'n clP n 16 fC' hr ua r i 1983.)

Ombord J>å >> Dugully-T ro uin )) h ar på rNlclen i B rcst fö retagits
försök m ed kata.pultut.skjutuin g av flygpl an utan för are uneler hård
vind vinkelriltt mot skjut.r i ktn ingPrl. P lntwts motor \·ar in ställd för
att driva p lanet i t r e minuter med E>n l'art av l OD km. / t.i Jn. Efter
en ho rismd a lfly kt av c :n :200 n1. stannacli' t'll1C'llcri i d motorn plötsligt
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och flygplanet gick på näsan i vattnet. Proven komma att fortsättrts
efter några dagar.
(Le Yacht den 2 mars 1935.)

Genom moderniseringen av de båda slagskeppen >>Provence» oeh
»Bret.agne>> varvid bl. a. pansardäcken förstärkts och maskinanlägg.
ningen nydanats, har farton på dessa båda fartyg ökats till 22 resv .
23 knop. Det tredje fartyget av denna klass >>Lorraine>>, som nu b,,_
finner sig under ombyggnad i Brest, kommer att bliva berövat sitt
mellersta 34 cm. torn. Den härigenom vunna vikten kommer att
medgiva en ökning av maskinstyrkan till 60,000 hkr. (enl. Taschen
buch 1935 endast 2t,OOO) resulterande i en fart av 24,5 knop samt
väsentligt ökad aktionsradie.
(Ur French Navy Notes i Naval and Military Record den 7 mars 19iFi.)

Dröjsmålet med att iordningställa ''erkstäderna Yid varvet i Lnrient synes få ett slut instundande sommar. Lorient-varvet komnwr
därigenom att kunna reparera fartyg, som det ej tidigare har k unnat mottaga, och på så sätt övertaga e:1 del av Brest-varvets nuv8rancle åligganden.
(Lo Yacht den 2 mars 1935.)

Ovanståonde uppgift bör måhända sos mot bakgrunden av att
i den franska pressen f. n . livligt debatteras var vissa vapenfabriker
m. m. skola förläggas. Det hävdas därvid - i vissa fall sannolikt
av lmmunalpolitiska skäl - att de berörda anläggningarna, m ed
hänsyn till riskerna vid flygangrepp, icke böra koncentreras till ett
fåtal platser utan i stället givas spridning över landets olika dela ~·.
(Pressdet:s anm.)

Italien.
I en rapport till italienska parlamentet har meddelats följan de,
till största delen hittills iclw rmblicerade uppgifter angående byggnadsprogrammet 1934-35:
Slagskeppen >> Littorio>> och >> Vittario Veneto>>, varom ett fl ertal tidigare uppgifter lämnats ;
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jagare på t,600 tons, vilka stapelsättas i Livoi·no under 1935 ;
torpedbåtar på 615 tons, redan stapelsatta;
eskortfartyg på 908 tons och
minläggande ubåtar på 935 tons, vilka stapelsättas under 193il;
redan stapelsatt avisafartyg på 2,000 tons samt
i Pisa påbårjad motortorpedbåt.
(Figaro den 18 mars 1935.)

34 öl'1ogsfartyg äro under byggnad i Italien omfattande fartyg
från slagskeppen på 34,560 tons till en ny 46-tons motortorpedbåt.
Bland hjälpfartygen märkas fyra 900-tons eskortfartyg av jagartyp
men med lägre fart samt större sjövärdighet och aktionsradie. De
båda slagskeppen beräknas färdiga 1938.
(Morning Post elen 6 mars 1935.)

På Ansalelo-varvet i Genua sjösattes den 22 februari kryssaren
»Eugenio di Sayoia>>.
(Kieler Neueste Nachricl1ten elen 24 f ebruari 1935.)

De sma Jagarna "Astore" och >>Spica" på 600 tons deplacement,
de första i en serie på 10 st. stapelsatta dylika, är konstruerade speciellt med tanke på anfall under mörker och dåligt väder. Deras
rin ga övervattenskropp gör det lätt för dem att undandraga sig
fienden.
(La Revue Maritime, februari 1935.)

Inför en marinkommission har i Venedig prov utförts med en
ny motorbåt för ubåtsjakt. Data äro : Hmgd 17,5 m., bredd 3,56 m.,
19 tons, 43 knop vid 1,800 varv a två st. Diesel-Fiatmotorer V. 1616
på varandra 750 hkr. Aktionsradien är 260 sjömil vid ekonomisk fart.
(La Revue Maritime, februari 1935.)

Den italienska ungdomen hyser numera fö,r flottan en verklig
entusiasm. Uneler de 10 senaste månaderna av 1934 inkommo mera
än tO,OOO ansökningar till platser vid flottan, av vilka endast c:a
3,000 kunde placeras. Inflytandet av en person, Mussolini, är ingalunda främmande för denna entusiasm. Genom hans påverkan har den
italienska flottan fått ett värde, sonc elen aldrig tidigare ägt; elen
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kan nu gli iil1 strids med en materiel och en anda hos personale n,
om i allt är förstklassig.
(La Revue Maritime, februari 1935.)

2) Minfartyget Fröya samt 3 stora torpedbåtar rustade 1 juli30 september 1935.
3) Under ticlen 1 april-30 juni 1936 skola vissa fartyg för rekryt- och minskolor hållas rustade.
4) ö vningar med ubåtar och flyg bedrives hela året.
(Norsk statsverksproposition n:r 1/1935.)

Tyskland.
De tyska förberedelserna mot flygangrepp omfatta dels flygva p.
ncts uppsättande, dels noggranna övningar med civilbefolkningen beträffande åtgärder vid sådana anfall.
På ö stersjökusten byggas sjöflygplatser; en betydande sådan
ligger vid Rostock nära Heinck:elverken, vilka f. n. äro centrum fö r
livlig vcrksan1het. Flygbas vid Königsberg skyddar denna sta d för
anfall från nordost.
(Morning Pest den 15 mars 1935.)

Sovjet-Ryssland.
Officiellt meddelas från Moskva att Leningrads-filialen av Ossoaviachim har medgivit bildandet av en frivillig kvinnlig marinkår
med sjöofficerare som instruktörer. Den första avdelningen härav
skall deltaga i årets marina övningar i Kronstadt. Bildandet av
kvinnoavdelningar i andra städer kommer att följa.
(Kieler Neueste Nachrichten den 12 mrs 1935.)

Norge.
A. U r den norska sta.tsve1·ksproposi tioneu fö r budgetåret 1933
- 36 må anfö ras fö ljande angående marinen:
3,496,000 kr.
1. Avlö ningar, skolor m. m.
')
M arincms övningar:
420,000 >>
a) Allmänna övningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
280,000 >>
b) Ubåtar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
235,000 >>
c) Flygväsendet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37,000 >>
el) D i vers c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-----------------972,000 kr.
S:a

l i nderhållsanslag ................................ . . 1,795,000 »
N_vbyggnadsanslag . . .... ............. . .... .. ..... . 2,640,000 »
Materialanskaffning i övrigt .... . . .. ........ . . . . . . 1,040,000 ))
''· örlogsstationer, sj ukvård m. m ... . ................ . 1,389,300 ,,
Marinbudgetens totalsumma . ........................ . 11,527,000 ))
]{ ustartilleriets totals u1111na ...... . ........ . ......... . 1,501,000 ))

3.
4.

Utrustningsplanen för 1935-36 omfattar:
Olav Tryggvason rustad hela året; halva året för övninga r
under sjögående expedition och andra hälften för bedrivande av slwlor för rekryter och stampe rsonal.

Spanien.
De som äro intresserade i 1\'ledelhavsfrågorna, skulle gärna vilja
veta vilken ställning elen spanska regeringen kommer att intaga härtill under de närmaste åren. Den spanske utrikesministern, som i
Cortes varit interpellerad härom, har avböjt att svara offentligt, men
ställt i utsikt r.tt inför minoritetspartiernas ledare lämna förklaring
häröver.
Med hänsvn till de fransk-italienska förhållandena i Medelhavet
anses det både .inom och utom 'Spanien och särskilt av dem, som hava
med den spanska flottan att göra, att ett spanskt ställningstagande
i denna fråga är beroende på be,f intligheten av en stark och effektiv
fl otta. Det nyligen påbörjade tunnelbygget under Gibraltar-sund
ökar väsentligt Spaniens strategiska betydelse på ett sätt, som nu
icke kan överblickas.
(N a val Chronicle elen 1 mars 1935.)

B.

l)

Ett flottbyggnadsprogram, som gå r löst på 447 milJ. pesetas (c :a
2670 rnill. kr.) har f r amlagts av mat'inministern i Cortes. Förslaget
anses nödvändigt för ett betryggnnclo Jörsva r av dc Baleariska öarna.
Tidskrift i Sjöväsendet.
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-180De fartyg, som omedelbart skola byggas eller inköpas, äro 10 ubåtar
om 400 tons, 12 jagare på 800 tons, 12 vedettbåtar på 200 tons, 12
motatorpedbåtar på 50 tons, 12 hjälpfartyg på 500' tons samt 15 minsvepare m. fl. småfartyg jämte betydande mängeler materiel. K ostnaderna skola fördelas över fem år; programmet anses vara ett m inimum för vad som är nödvändigt för ögruppens rörliga försvar.
Programmet är en direkt följd av Rom-mötet mellan Laval och
Mussolini, vilket riktat spanska regeringens uppmärksamhet på Mcdelhavspolitiken och vilket ledde till den spanske utrikesministerns
uppseendeväckande deklaration elen 29 januari i år, i vilken han
krävde rätt för Spanien att deltaga i alla nya avtal, som berör a
status quo i Medelhavet.
(Times elen 14 mars 1935.)

Portugal.
Enligt meddelande från Lissabon har portugisiska regeringen
infordrat anbud från brittiska och andra skeppsvarv på byggandet av
åtta örlogsfartyg. Det rör sig om fem jagare och tre undervatte nsbåtar, vilka skola levereras före· slutet av 1939. Därmed förve r klig as
den andra delen av det portugisiska flottbyggnaclsprogrammet, va rs
första, nu färdiga del omfattade 14 fartyg.
(Kiel er Neueste N achrichteu den 12 mars 1935.)
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Schnellboote in der Adl'ia 1916 bis 1918. Fregattenleutn. a. D. Wilhelm Pacher. M. R. sept., sid. 401-10. Redogörelse för båtarnas konstruktion och användning, särskilt de italienska. Förtydligas av skisser.
Minen an der amerikanischc IG.i8te. Korvettenkapitän Ruge. M. R.
sept., s. 393-400. Redogörelse fö r de mineringar som av tyska
ubåtar utlades vid amerikanska kusten uneler världskriget samt
verkan härav sam'G amerikanska motåtgärder. Läsvärd.
The german gunboat that became a yankee. Carlos C. Hanks. Proc.
sept., s. 1279-80. Redogörelse för tyska kanonbåten Geiers
öden under världskriget.
The technical aspects of Jutlancl. Licutenant cornm. Howard G.
Brownson U. S. Naval Reserve. Proc. sept., s. 1249-60. Behandlar de svnnunkter efter vilka engelska och tyska flottorna
hade utvecklat; före världskriget och därav följande resultat
uneler världskriget. Läsvärd.
Twenty Years Ago. Vice-Admiral J. E. T. Harper. The Navy okt.,
s. 300. Några minnen från september-oktober 1914.
GallipolirJ.irakl et. :Major Otto Welsch, Miinchen. D. T. S. okt., s.
478-514. 1<'0rfattaren, som var medlem av tyska militärkomm.
i Turkiet och major i turkiska armen, redogör för ententens möj ligheter att nå sitt mål och betecknar företaget som de försummade chansernas slag. Mycket läsvärd.
Neues aus britischen Nunde zur Skagcrak-Schlacht: Kapitän zur See
a. D. v. \Yaddey er-Hartz. 111. R. okt. 34, s. 449-54. Referat av
en engelsk bok, som utkom i Lonelon 1933: Past:Eielcl, New Light
on J utlanc1. Läsvärd.
The capture of the U-68. Li.eutcnant-commancler R. B. Carney, U.
S. Navy. Proc. okt. 34, s. 11101-4. Redogör else för tagarrdet av
tyska ubåten 68 under världskriget av amerikanska jagaren Fan
ning. Ubåten sjönk emellertid.
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The Operations on Lake Tanganyika in 1915. Commander G B.
Spicer-Simson. R. U. S. I. nov. n:r 316, s. 752. En spänn ande
berättelse om huru en h andfull män tack vare seg energi och
uppfinningsrikedom lyckades sätta sig i besittning av Tanganyika.
Minen im Kattegatt. Konteradmiral a. D. Ebcrhard vVolfram. M.
R. nov., s. 402-500. En r edogörelse :för dc engelska och tyska
mincringan1a i. Katteg-att samt dorns inverkan särskilt på uhåt~ 
krigct.
La campagne de Salonique. Yico:'-amiral Castex. La Revue :MaritiJn•'.
The Convoy Question. »Cachaloi». The Navy dec., s. 370. En kort
r edogörelse för konvojtjänsten und(•J' världskriget.
MiJJ.eutlcgningenc i Kattegatt under Yerdensk ri gen. E. Einang. N.
T. S. doc. 34, s. 456-65. Redogörelser i stora drag för en ar,ikel .i :!'l{arine-l{undschan's novomberbiftc 1.934.
Spreclte minner fra cle.n russi.ske flåtc uneler verdenskrigen. Doris
Arsk.v, f. el. ka]lten i Ryska flottan. N. T. S. JJ.OV. 34, s. 424-27.
Några synpunkter på Ryska flottans verksam.het under världs·
kriget. Minvapnets utnyttjande påpekas särskilt.

Sjiikrig.

ls defeat incvitablo. Lieutenant (J. G.) Ernest ni. Eller, U. S. Na·'"·
Proc. sept., s. 1201-13. En av tävlingsskrifterna 1934 behand·
lande några av Amerikas första sjök rig och deras betydelse i'ör
Amerika.
Den norske marine og rovorsta+ene. Premierleitnant R. Scheen. N.
T. S. okt., s. 343-57. Redogörelse för barbaresk-staternas anfal l
på norska fartyg och norska motåtgänler.
Eine norwogischc :B'orschungdaltrt auf dom Ozean im l1. Jaluhundert
Prov. Dr. R. Hennig Di.issclclorf. lvL R. no·v. 34, s. 510~13. Behandlar fOTsknings rcsore år 1065.
Planen av 1804 for org·anisasjon av N or ges sjeforsvar. F. Bentlirh.
N. T. S. dec. 34, s. 447-55. Redogörelse i anslutning till en artikel i föregående häfte, för re ultatet av »Den norske sjedofensj onskomm is j on s a v 1.801-1802» a rhecte.
Den norske sjeclefensjonskommis jon av l801-02 og ordningen av
NoTges sjeforsvar. F. Bentlich. N. T. S. nov. 34, s. 389-98.
Den norske marine og r0veQ·statcnc. Prcmierleitnant R. Scheen. N.
T. S. nov. 34, s. 399--408. Forts. och slut på en li.ka betitlad
artikel i föregående häfte.
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SjöfÖJ'SYaret.
,Gustaf IV 1'\.dolf och sjömakten. Ge11.-löjtn. H. Wrangel. Vår Flotta
nov., s. 168. Forts. från september-numret.
Marstrands fall i. 1719 - sett med samtidens oine. Olav Bergersen.
N. T. S. nov. 34, s. 408- -17. Kritisk gt·anskning av ett arbete
av Kapten Rochstroll.
SYenska krigsmaktens historia: allmänt.
"Bidrag til Den Store Nordiske Krigs Historie Xde Bind. Olav Bergersen. N. T. S. juli och september, s. 242-60, 295-310. Kritisk genomgång av detta verk, som utgivits av danska generalstaben.
K.arl XII :s krigföring och utrikespol i tik. G. Petri. Krigsvetenskaps-Akademiens handlingar n :r 8, s. 172. Redogörelse för professor Hartmans i. Abo forskningsresultat i frågan.
Utbildning.
Engelska och amerikanska planer för utbildning av handelsflottans
personal. Nautisk tids kr. dec. 34, s. 376.
Sjölagen.
Bemanningslagstiftni.J .1gen. Red.
Nautisk Ticlskr. nov. 34 n:r 11,
s. 346. Fartygsbefälsförening ens tillstyrkan av fö rslaget till
kommerskollegium.
SkeJlpsbyggnadsyerksamheten.
Ett nytt sjömätningsfartyg behövligt. Red. N a uti sk Tids kr. nov.
n :r 11, s. 339.
Handelssjöfarten: fartyg, sjöfa.rtspoli tik.
Die Welthandelsflotte Mitte 1914. Oberregierungsrat. Benster. M.
R. sept. 34, s. 410-12. Schematisk översikt.
Restriktioner och kolonisation. Red. Svensk Flagg 11 okt. 34 n:r
41., s. 5. Angående elen pågående sjöfartskrisen.
Japan's drive for world trade. Captain Duclley W. Knox, U. S. Na·
vy (Retirecl). Proc. okt. 34, s. l414-16. Reclogä.relse för Japans strävan att behärska världshandeln samt inverkan härav
på Englands handel. Läsvärd.
Subsidier till engelska trampfarten. Red. Nautisk tids kr. dec. 34,
s. 369.
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Sjömätning.
Litt av det norske merleevesens historie. Kommanclorkaptein Askim.
N. T. S. dec. 34, s. 465-73. No rsk a utprickningsväsendet s äldre
historik.
Sjökort.
Ett supplement till våra kystkarter. A. O. H. N. T. S. okt. 34, s.
372-75. Föreslår särskilda mindre kort omfattande lederna.
Fiskefyrar å svenska kusten och deras inlägg ande å sjökort. R<·rl.
Nautisk Tids kr. nov. n :r H, s. 363.
Kustsignal väsendet.
International Soafmaerkning. Fyrdirektor P. Sinding. D. T. S. m aj
34, s. 242-58. Redogörelse fö r försöken att ernå en internatinnellt enhetlig utprickning.
Förslag till genomgripande omorganisation av lots- och fyrväsendet.
Red. Nautisk Tidskr. dec. 34, s. 3H7. Fullständigt referat av
statens organisationsnämnds förslag ang. indragning vid lotsve rket.
Geddesyxan över lotsverket Red. Nautisk Tidskr. dec. 34, s. 373.
Flygvapnets förläggning och basering.
Some Problems of a Technical Service. Wing-Commander G. W.
Williamson. R. U. S. I. nov. 34 n:r 516, s. 780. Intressant attikel om den lämpliga organisationen fö r de »tekniska vapnen>>.
speciellt flygvapnet, och till hu r u materielanskaffning, repar a ·
tiansmöjligheter m. m. böra vara ordnade.
Flygvapnet i allmänhet.
Vändning till det bätt re fö r flygvapnet. Red.
tidn. 6 okt. n:r 40, s. 1.

Svensk Underbefäl s-

J.antföJ:svaJ:ets upplysningsYerksamhet.
Krigsmakten och nationen. B. G. G. Krigsvetenskapsale handlingar
n :r 8, s. 204. A ng. till u tryckande värnpliktige utlämnade bro·
schyrer om regementets historia.
Marin upplysningsverksamhet.
The promotion of good will for t he navy. Lieutenant George ·w.
Akers, U. S. Naval Rese rve. Proc. okt. 34, s. 1390-92. Några
synpunkter ang. åtgärder för populariserandet av flottan i fol k
meningen. Läsvärd.
(Forts.)

