1933.
96:e årgången.

Häfte N:r 4
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Årsberättelse i flygväsende.
Avgi ven av ledamoten T oTnb erg.

(Forts. från h. 3, sid. 169.)

Jaktflygplan.
Jaktflygpl::tn indelas i ensitsiga och tvåsitsiga. Deras karakteristiska äro fart , stigförmåga och manöverförmåga.
Det ensitsiga jaktflygplan el har genom sina samtliga andr a flygplantyper överlägsna flygegenskaper ansetts såsom det
m es t effektiva vapnet i luftstrid. Då det endast är försett
m ed fasta kulsprutor , skjutande i flygplanets län gdriktning,
är det dock endast lämpat för offensiv strid. Vid defensiv
stri d är det h änvisat till sin manöverförmåga och fart men
m åste härvid alltid manövrer a mot fienden för att få sin beväpning att bära. Det ensitsiga jaktflygplanet är sålunda en
så utpräglat offensiv flygplantyp , att den icke utan svårighet
k an avbryta eller försöka draga sig undan strid m ed andra
j aktfl~· gplan.
I frå ga om b es tycknin g iir det under själva
anfall et »vid inflygningen >> överlägset i bestyckning e tt fler siisigt flygplnn 2- 4 fasta kulsprutor mot l - 2 rörliga . I
det ögonblick , det avbryter anfallet, är det emeller tid utsatt
för d et förras eld utan att kunna besvara densamma förrän
det åter är i posi tion för anfall. Å andra sidan kan det genom sin överlägsna fart och sligförmåga aybryta striden, när
så erfordras .
T idslCTift i Sjöväsendet.
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Det tvåsitsiga jaktflygplan et är under lika förutsä llnin g·1 1•
underlägset del ensitsiga i flygegenska per men i:iger i släll!'l
genom den rörliga kulspruta n billtre skju lvinklar. Det h ar i
stort sel t samma La k tik som det en sitsiga jaktflygplan et m 1·n
har för vissa uppdrag fördel ar i förh ållande till detta , såsom
t. ex. an vändbarh et för eskorttjänst och möjligh et att utk ä tnpa rcträtlstrid. I anfall kan de t fortsätta eldgivninge n, n iir
de fasta kulsprutorn a ej längre bära .
I »Royal Air Force Quarlcrly >> , jul i Hl30 , har \Vi ngCommande r H end erson verkslä1ll följand e synnerligen k la rläggand e granskning av d c båda jaldflygplan lypernas för d,·lar och olägenheter v id lösandet av olika uppgifter.
» Fr ~tgan om ensitsigt eller tv åsitsigt jaktflygplan kan h ä~l
gransk as med hänsyn till deras användbarh et dels för ortfö r
svar (»Home dcfcncc ») och dels för samverkan m ed lau dstriclsl<rafter.
Vid ortförsvar m ås te jaktflygplan et främst vara konst r uerat för att kunna bekämpa bombflygpl an och det måste ih agkommas. att dess n-:töjlighct att lösa denna uppgift till stor tl{ l
beror på faktorn tiden. Tidsförlopp et fr ån det fienden p asserar kust- eller fronllinjen , tills han befinner sig över m åk L
kommer nämligen att bliva myck et lwrt, och det är nöclv~i n
digt, alt han anfallet och ncdk ~impas så snarl och så l ån ~l
från målet som möjligt.
För att kunna fylla d essa fordringar måste de t för ortfö rsvar avsedda jaktflygplan et vara i slånd att på kortaste tid
a) uppnå fiendens flyghöjd och
b) kunna utveckla överlägsen koncentrera d eld .
Uppnående t et u fiend ens flyghöJd .

Det ensitsiga jaktflygplan et är i detta avseende övcrlägsrl
det tvåsitsiga tack vare sin mindre fl ygvikt och därav följande
bättre flyg egenskaper. Det kan icke endast snabbare uppna
denna höjd utan även efter verkställt anfall hastigare åt ertaga lämplig anfallshöjcl.
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Utuccklmzd et cw överlägse n koncentr emcl eld .

Det tvåsitsiga jaktflygplan et äger icke endast överlägse n
eldkraft utan även bet y dligt s törre sk jutvinklar iin det ensitsiga jaktflygplan et, viik el endast k an skj uta i flygriklning cn .
Härav följer , att clt tvås itsi gt jaktflygplan i ett anfall kan avgiva eld väsentligt längre tid än clt ensitsigt, enär det vid undanman övern efter angreppet m ed d e fasta kulsprutorn a kan
fortsätta eldgivninge n mot fienden m ed elen rörliga kulsprutan. Det cn'iitsiga jaktflygplan et däremot m åst e vända för alt
åter få sina kulsprutor att biira.
De t framgår av ovanståend e, att ingend era av dessa fl ygplantyp er är avgjort överlägse t del andra i båda dc nämnda
fordringarn a.
Sr mn ol il>rl m otståndmes st ridsur'ird e.

Vid ett bedömande av den sannolik a m o tståndaren s, nämligen dagbombfly gplancls, stridsvärde bör h eaktas , att ett sådant flygplan kommer :<lt söka föra stör~ta möjliga las t bomber. Det blir h ärigenom jiimförclsev is lå ngsa mgående och
tun gvänt m en k an b criikna s vara väl b es tyck a t. Sannolikt
konuner det att uppträda ulan jaktskyd d i väl slutet förband .
Det bör vara jämförelsev is lätt för ctl tv åsitsigt jaktflygplan ,
som är mindre tu ngl lastat , a tt uppn å f iendens höjd , samtidigt
som dess i förrutiland e till ensitsigt jaktflygplan öv erlägsna
eldkraft kommer att vara av stort värde Yicl anfall mot väl
bes tyckade bombflygpl an.
Det mest omtyckta anfallssällc t mol e tt Lo lttLförband är
som b ekant , all jaktflygplan en genom anfall från sicla n eller
bakifrån söka erh[tlla överlägsen koncentrera d eld mot del
fientliga förbandel eller del d ära v. U n der IeJ ella m omen t
stöta sålunda flera flygp lan på konvergera nde kurser samti digt mot fi enden. Då dc fasta kulsprutorn a slutat att bära ,
11låste undanmanö vern göras åt olika h åll och återsam ling
göra s, för 3lt 3nfallet ska ll kunn3 fiirnvas.
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Ulföres ett s~tdant anfall av ensitsiga flygplan , upphör
dessas eldgivning samtidigt som undanmanöve rn påbörjas, nn.
der det att fienden kan ostört fortsätta eldgivningen.
Om samma anfall däremot skulle utföras med tvåsitsiga
jaktflygplan, kunna kulspruleskytt arna fo~~ts.ä tta eldgivningen
intill max. skjutaYstånd. Anfallet kan hangenom oavbru tet
fortsättas, tills skju tavsl<'mdct blir för stort eller tills jaklfiirbandet åter .sammanslutit s .för förnyat frontangrepp. Del
fientliga förbandet är sålunda oavbrutet beskjutet.

Anfall mot bom/Jj'örbcmd, som är eskorterat au jaktflyg plun.
Det gives emellertid tillfällen, då de fientliga bombflygpla nen kunna erhålla eskort av jaktflygplan, och i dessa fall ii.r
det nödvändigt att kunna möta med jaktflygplan, som iiga
minst lika goda flygegenskape r och eldkraft som jakteskorkm.
Det är berättigat att antaga, att eskort utföres av ty a-,itsiO'a jaktflygplan. Deras huvuduppgift är att utföra »rc arrr~arcl»-strid. för vilken stridsform det ensitsiga jaktflygplanet
:enom sin ]~rist på eldkraft bak~tt är fullständigt olämpligt.
De eskorterade jaktflygplanen måste hava större brämleförråd än de försvarande, vilka uppträda i någorlunda n ärl el
av sina flygplatser , under det att de förstnämnda under s:ör'l.a
delen av flygningen komma att vara långt avlägsna fran SIna baser.
Det förefaller sålunda, som om även vid anfall m ot d l
av jaktflygplan eskorterat bombförband det tvåsitsig~t jaktfi' gplanet skulle hava !'n otvivelaktig överlägsenhet.
Sannolikt skulle det vid ortförsvar vara allrn hlmpli ;.: •!>t
att hava till förfogande båd e ensitsiga och tvåsitsiga jaktflygplan; det ensitsiga för att engagera och driva unJan j.aldcskorten och d et tvåsitsiga för alt anfall~ själva bombflygplanen.
En m åno·falld typer är emellertid icke önskvärd :1\' fkra
t:>
• l .
'
skäl, av vilka ökade kostnader, komplicerad flygulbllc
nuq.,.

reservdelar och reservpersonal äro de mest framtri.ldande.
Härav synes logiskt följa, att ett tvåsitsigt jaktflygplan mxl
goda flygegenskape r och medelstor flygsträcka är det mest
lämpade för ortförsvar.
Innan fordringarna på }'ur samverl<cm med lanclstntlskrafter avsedda jaktflygplan fastställas , är det nödvändigt att
närmare undersöka krigets karaktär, i vad mån det berör
jaktstridskraft erna. Vi förutsätta , att det icke är ett europeiskt krig, d. v. s. alt det icke utb.mpas i l\Iellan- eller Vtisl europa och ej heller mot en i luften överlägsen fiende. Från
detta anlagande finnes det endast elt tänkbart undantag , näm ligen ett » Locarno >>-krig, d. v. s. ett krig, där vi genom. våra
fördragsenliga förpliktelser enligt Locarno-fördr agct måste deltaga i skyddandet av en signatärmakt. Det är sannolikt, aU
vårt f1ygvapen i ett sådant krig endast kommer att erhålla
sekundära uppgifter och huvudsakligen får tillgodose arme
och flotla med erforderliga flygstridskraft er.
Det för oss mest sannolika krigsfallet är ett rörligt krig i
mellersta eller bortre Asien, vilket innebär elt överskeppsnin gsför etag och anordnande av operationsbas. En ganska lång
tid kan diirför anses erforderlig, innan större operationer mellan landstridskraf terna äro möjliga eller ett avgörande till
lands kan uppnås.
Flygvapnets uppgifter vid krigets början äro att '>kydda
de landsall a trupperna och att fördröja den fientliga upp marschen. Dessa uppgifter kunna antingen utföras av flygstridskrafter , som redan äro baserade därstädes , eller ock av
flottans flygstridskraft er. Landstignings styrkans egna fly gförband kunna först insättas, när landstigningen ~ir genomförd
och flygplatser i land hava anordnats.
Sedan landstigningen avslutats, tillkornmer operalionsbasens luftförsvar i första hand de medförda luftvärnsforma tionerna, enär insättandel av luftstridskraft er för rent defensiva
uppgifter är oekonomiskt. Dc till förfogande ställd a flygförbanden måste sammanhållas för bombanfall mot fiendens sårbara förbindelser och viktiga platser.
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Jukl/örbundcn s upJ;giiter vid denna Lidpunkt äro att s k~· d
da dc egna bombförelagen mot ficnlliga jaktanfalL Detta !ordc påfordra , alt jaktförbande n fa uppsöka dc fientliga i Hii rhclen av deras baser, varesl utsikterna alt kunna p [ltrMfa L1L•n 1
äro störst.
Dessa flygba-;er iiro sanllolikl helägna på avsevärd a :tY ~'>I ~md fr å n dc egna baserna och juktförbanden mrtsl c d ärfiir
hava stor aktioDsradie och va ra i stånd alt uneler återflyg nin gen utkämpa långvuriga strider. 1 manga fall komma d (·~s a
strider alt få karaktLiren ~tv rcträttstrider. Goda skjutvinkla r
och framför allt god eldkrull bakat iiro därför av avgörande
hclydclsc Jör vara jaktflygplans stridsvärdc. God stigfärm aga
och hög fart iiro visserligen önskviirda men dock icke av
samma vikt som lång flygsträcka och stor eldkraft.

]äm!'örnnde swnnwnfullnin g rw en- och lv äsitsigu jnl.:tJ'ly gplan.s
förrlelm och na ckdelur.

Av ovanslående framgar. att en }'ör niimnda
Wmplia jnJ..:tflygplanty p skall äga i första hand:

c) största möjliga skjutvinklar,
samt i andra hand:
c)

a) Fördelar :

hög fart ,
god st igförmåga .

Den typ , som bäst uppfyller dessa fordringar , synes Yara
de t tv ~tsilsiga jaktflygplanet av samma typ, som föresla ;..ils
för ortförsvar, men försett med större bränsleförråd. För :t ll
kunna erhålla tillriic kligl stora skjulvinklar iir de t nöch:indigt atl välja en tvåsitsig flygplanlyp. Det för ortförsYar :•Y sedda jaktflygplanet kan med mindre konstruktiva förä ndringar förses med större bränsleförråd på bekostnad aY en
obetydlig minskning a v fart och stigförmåga )) .

T\ii.sits igt jaktHygplan.

a) Fördelar :

l . Högre fart.
2.
stigförmåga .
3.
>>
manövrerbarh e t.
4. l\lindre och därför billigurc i anskaffning.
5. Erfordrus mindre b em anning.
6. Erfordras mindre utbildning av personal.

ändamul

a ) l ång flygslräcka ,
b ) förmåga atl under en luftstrids olika moment slii ndigt kuna prestera stor eldkraft,

d)

:Ensitsigt j aktflY gpl an.

b)

Olägenheter:

l. S tör r e eldkraft.
2.
skjutfält.
3. Möjli ghet alt kunna er hålla enh etlig t yp för
jakt- och dagbombupp gifter.

b)

1. Kan icke samtidigt av giva eld i olika rikt ningar.
2. Kan icke genomföra en
eldstrid utan a vbrott.
3. Vid undanmanöve r kan
det icke besvara den
fien tliga elden.

Olägenheter :
l. Lägre stigförm å ga.

2.
fart.
3. Mindre vändbarhet .
+. StöJTe och därför dyrare i anskaffning.
5. Slörre personalbehov .
6. Erfordras mer utbildning av p ersonal.

l

Fordringar pä jul.:t[lygplan, avsedda för samuerkan med
s jästrid skut fl er.

De uppgifter, som tillkomma för sam.vcrkan med sjöstridskrafter avseelda kustbaserade jaktflygplan, kunna uppdelas i
dels skyeld för egna sjöstrids krafter till ankars eller uneler
gång i skärgård och dels skyeld för egna flyg- och sjöstrielskrafter till sjöss .

-

192-

För elen förstnämnda uppgiften kunna de av Henderson
uppställda fordringarna för jaktflygplan , avseelda för ortförsvar, anses direkt tillämpliga . Den tid , som. åtgår från del
fienden passerat yttre skärgånlsbandet, tills han befinner sig
över sjöstyrkan, kommer dock att bliva ytterst ringa, heroett
de på det korta avstånd, fienden i reg el här har att tillryg ga
lägga. Kraven på god stigförmåga och möjlighet till snabb
samling i luften komma därför att växa i betydelse. Dc flyg
anfall , som för en flotta till ankars anses farligast , äro dock
torpedanfall och bombanfall från lägre höjder än 3,000 m
Från större höjder äro bombanfallen mindre farlig a, heroen
dc p å den ringa träffprocenten mot fartygsmåL För nämnett
jaktflygplantyp äro därför s ligförmåga till 3,000 m. höjd och
hög fart på låga höjder av sä r skild betydelse, under d et att
fordringarna p å go d stigförmåga p å stora höjder och stOJ
topphöjd kunna eftersättas.
Problemet a lt kuna möjliggöra en snabb samling i luften
är synnerligen svårlöst. Landflygplan äga en väsentligt högr1
star tber edskap än sjöflygplan, m en landflygplatser kunna näp pelig en anordnas vid flottan'> alla olika ankarplatser. J akl flygplanen måste därför vara monterade å flottörer och dera s
basering så anordnad, att start kan sk e omeddbart, d . v. s
jaktflygplanen skola b efinna sig på startplatsen. En flytande.
flyttbar bas är därför nödvändig. Innan denna basering '-> fråga är tillfredsställande löst, kunna jaktflygplanen icke fyll a
sina uppgifter vid skydd av sjöstridskrafter.
Ett skydel av egna sjöflygstridskrafter till sjöss med kusl
baserade jaktflygplan är med hänsyn till operationsområdet ,
storlek och operationslinjernas längd o tänkbart och i regel c.i
heller erforderligt. Vid spaning över fientligt basomri\.dc eJ
ler över områden, där fientligt jaktflyg kan förväntas , m åsl<
spaningsflygplanen kunna förlita sig p å sin egen dt>fensiva
styrka . Skydd av sjöstyrka till sjöss m ed jaktflygplan torcl P
enelas t kunna förekomma, då med flygdäck förs ett hangar -fartyg ingår i sjöstyrkan, samt möjli gen vid sjöslag å innan hav. För att kust- eller fartygsbaserade jaktflygplan härvid
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skola. kunna vara till nytta , är det nödvändigt att d c äga stor
uthålligh et, d. v. s. lang flygtid .
Av ovanstäende framgår, a tt fordring arna å en för sa m verkan med sjöstridskrafter lämplig typ jaktflygplan överensstänuna m ed de för sa mverkan med lands trid skrafter anförda ,
dock att vid den förra särskild vikt m ås te lägg as p å hög fart
å låga höjder, unel er det att topphöjd och sligförmåga till stora höjder äro av mindre betydelse.

Scclan dc Hitta dagbombfly gplanen numera uppnå tt farter.
vilka obetydligt und erstiga de en sitsiga jaktflygplanens av förut vanlig typ , framstår nödvändigheten av a tt ytt erligare söka
förbätt ra denna jaktflygplantyps fl ygcgcnskapcr. Delta h a r
kunnat ske genom en långt driven n edskärning av tillsalsvikten, särskilt br~insleförrådet. Flygplan av sådan t yp , s. k.
»interceplor fight ers » hava en tillsatsvikt av e ndast c:a ±00
kg. mot d en »äldre » typen s c:a 550 kg. Aktionstiden blir
följaktligen m yck e t kort c:a l % timme vid m arschfart . Flygplantypens användbarhet b egränsas härigenom lill huvudsa k ligen orlförsvar. Flygplan av denna typ Hawker »Fury » och
Vickers 151 (se tab ell IV) u tgör a typiska representanter för
detta fl ygplanslag.

Inom vissa länder, särskilt i Frankrike, har under dc senaste [u·cn utvecklats en för luftstrid avsedd j'lersitsig j'ly gplantyp (»multiplace comba t», »multi-seat fighten ) . Förutom bättre fl ygegens kaper än motsvarande s torlek sordnin g m edeltunga bombflygplan äga dessa fl ygplan en mycke t kraftig
bestyckning m ed goda skjutvinklar. De äro härigenom lhlt•
pade för anfall mot jaktflygpla n . I Frankrike har nyligen e l t
bombregemente tilld ela ts ett fö rband sådana flygplan , vi lket sålunda är avsett att eskortera bombflygplanen och upp taga sirielen vid jaktfl ygplanens anfall.
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SRsom cxempC'l pa cll fl ygpla n av denn a typ kan n ~im n as
Junker K - 3'7 . Delta är et! fl crsi lsigt monoplan, försett med
2 sl. 500 hkr . m otor er. Beviipninge n består av en 20 111 .111
fas t kulspruta , vilk en kan ut by tas m ol tv[t av mindre kali ber,
samt lvå dubbclkopp lade, rörliga kulspruto r å flygkropp<'I h
översida. Farlen uppga r t ill 27 5 km./ t im . p ii 5.000 m. flyghö jd
och topp höjd e n till 8,200 m . F lygp lanets tillsa tsv ikt utgör t't tdast J .7 00 kg ., varav framgår , att dess användbarh et son t
bombflygpl an är begriinsad. Bland dc franska fl ygpl a n en a\
denna t~· p kunna v idare' nämn as Brcguet 411 och Amiot I.J-0
l\I (se tab ell ll ). Huruvida denna flygplantyp kan kom ma
a Il ers ä tla det för sam verk a n med lnflstrids- och ma r k si rid skrafter avsedda en - ell er tvås itsiga jaktfl ygplanet är f. n. sva r!
atl bedöma. För ortförsvar ~iro dess flygegenska per emdll- r
tid ick e tillräckliga.
J u kf J' l y g pinnens stridsvärde.

Jaktflvgpla n ens viirde för bekämpand e av bombförban d
anses av m å nga förfallare vara betydligt överskaliat. Det a n
för es sålunda , att bombfl~· gplanen sedan världskrige t erh i1ll it
väsentligt bätlrc flygegen skaper och fra mförallt kraftigare he·
s tyckning m ed sm tt, om n ågra döda skjutvinkla r sa ml en vii
sc ntligt ökad molstånd skraft mot träffar från våväl kulspru lol'
som lv-artill eri. Så skriver d en franske k ons truktören Blcrio l
i >> Les A i les >> n :r 437 följ a nd e: >> Dc nuvarand e ja ktflygplan en
kunna möjli gen hava sill värde m o t bristfälligt beväpnade m otståndare ; dc kunn a dock aldrig lycka s genomföra anfall m ol
de vål b eväpnade, mod erna fl ers itsiga bomb (s trids -) fl ygpl a
n cn. >> l sama tidskrift n:r 4:3~) framhålles vidar e: >> Jaktfl ygplanet k a n , utan att självt m ed sä k erh et bliva n edskjutet. en das t anfalla ett flersitsigt flygplan , därest d et fö rfogar öv er
e tt anfallsvape n med överlägsen verkan , vilket vapen r eprPsen l:er as av au tomatkanon en . >> Detta sista uttalande torde var[t
värt ett sär skilt b eakta nde. F lygplanens b eväpning h ar seelan
världskrige t praktiskt taget ick e undergått n~tgon utvecklin g.
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Såväl den Jas ta so m d en rörliga kulsprulebc väpninge n ut göres
såsom regel fortfarande av elen finkalibriga kulsprutan av
r esp. armegeYå rs kaliber. Denna kaliber ä r \'iSserligen himp lig för an vän dning mot levande mål m en ~ir htngt ifrån tillräckli g för erhålla nde av förstörand e verkan mot döda m åL
Mot nuvarand e flygplankon struktion er torde den m ateriella
verkan b liYa mycket ringa, och det lär fordras , a tt flygplanets
förar e tr~iffas för att delsamma sk all kunna försättas u r stridbart skick. Liksom i sjös trid en torde i luftstriden bestyckningens eldkraft och räckvidd bli va ut slagsgivand e för stridens
utgång.
Av en för flygplan lämpli g bcYäpning fordras s~tluncb stor
verkan av det enskild a sko ttet och h ög utgå ngshastighe t. Stor
verk an av det enskil da skotte t erhåll es genom användande a,sprängamm unition m ed högkänsliga rör och en kaliber av
minst 20,0 m /m. Vid träff i vi nge ell er fl ygkropp kunna härigenom stora ytor uppfläk as. Stor utg;mgsh astighct m edgiver
skjutning med god träffsannoli kh et ii.,·en på stora avs tå nd .
Vad slutligen beträffar den rörliga kulsprutan, är dess användbarh et ganska problem atisk Y id höga farter , d etta nårmast
beroe nde på det från värld skrigels dagar föga förbättrad e rör liga kul sp rulebvellag ets ofullkomlig hetcr.
För all såv~il det ensit siga som det tvåsitsiga jaktflygplan et sk ola kunna fylla s ina uppgifter i luftförsvare t. är närmast
en väsentlig förbättring a v s:häl el en fasta som den rörliga
b eväpningen er forde r l ig.

Data för en- och tvåsitsiga jaktflygplan .
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Spaningsflygplan .

De intill de senaste åren förefintliga typerna tal.:lisl.:a spaningsflygplcm, avsedda för samverkan med arme- och marinstridskrafter, hava i regel varit enmotoriga, två- (tre-)sitsiga
flygplan , vilk as mest utmärkande egenskap varit stor lastförmåga. Det har nämligen ansetts erforderligt, att dessa flygplantyper skola äga en slor längsta flygsträcka (lång flygtid),
vilket i förening med krav p[t medförandel av kraftiga radiostationer och övrig för samverkan nödvändig utrustning samt
bestyckning medfört. alt flygpresiande och manöverförmåga
fått eftersättas till förmån för l:lslförmågan. Deras härigenom
minskade försvarsförmåga har ej heller av anförda orsaker
kunnat kompenseras genom en så kraftig bestyckning, alt ensamt uppt6idandc spaningsflygplan kunna avvärja samtidigt
anfall fran flera jaktflygplan. Det synes därför sannolikt, att
dessa typer icke kunna anses äga tillräckligt stridsvärde för
lösandet av sina uppgifter.
Hauptmann von Ritter skriver i sin förutnämnda artikel.
)) Die Probleme einer neuzcitlichen Luftmachb, i denna fråga
följande: »l förhållande till de under världskrigels sista år
förefintliga spaningsflygplanty perna hava de nu befintliga från sett dc genom inbyggandet av starkare motorer något förbättrade flygprestationerna samt en större hållfasthet - förändrat sig mycket litet. Deras taktiska svagheter h ava för blivit desamma. H.isken för nedskjutning från del. fientliga
luftvärnsartilleriet å höjder under 5,000 m. samt risken å alla
höjder för anfall från fiPnlliga jaktflygplan , valka alltid i
större antal komma alt angripa ensamma spaningsflygplan, är oförändrad. Genomförharhelen av den taktiska dctaljflygspaningen är vid n u bcfin tliga typer beroende på väderleksförhållande na och spaningsområdets topografiska ka raktär i den mån , dessa faktorer bestämma flyghöjden. saml
dessutom på dc cgna jaktförbandens möjlighet nit skydd a
spaningsflygplanen , vilkel i allmänhel lor<Jc vnra en [raga om antalet härför disponibla jaklförhand. Den härige nom uppkommand e nödviindighelcn att tilldela spaningsför-
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handen tillräckligt an tal av dc för enbart luftstrid :lllvändh a n
jaktflygplanen är s~irskilt betänklig. enär krigsproduktionen :t\
andra för offensiv luftkrigföring lämplig a flygplantyper h ä r i
genom k ommer att menligt påverkas >> .
I samma ämne skriver en fransk förfaLLare i >> Les Ail es
n:r -±76, Hl30 , följ ande: >> TYångel att skydda d c taktiska sp anin gsflygplanen förmcdC'lst jaktflygplan bar i Frankrike ar
1923 framkallat en hemsk k ompromiss , nämligen det bla nd adc fl ygr egem entet Härigenom b li va av Frankrikes samllig,,
30 jaktflygdivi sioner l 6 und::mdragna sin egen tliga upp gi i'l,
nämligen att genom anfall sö ka tillintetgöra fiendens flygstri d,
krafter. l\Ian m åste förv å na sig över a lt ingen seelan 192.\
kommit p å den t anken aU sök a k on struera en lämpligare ty p
taktiskt spaningsflygplan , d. v. s. en fl ers itsig flygplant ~·p.
som är i stå nd a lt för svn ra sig själv >> .
Spaningsflygplanen s stora sårbarhet för luflvärnsarlill er i
och kulspruteeld å höjd er upp till :1 ,000 m . förhindrar dem
att uppträda å ck för lösan det av deras uppdrag bäst lämpa d ·
höjderna. En del förfaltare anse d~irför , alt det för tab: lis/,
swnuerkan med aTmestridskmj'fer häst lämpade skulle vara et l
tresi tsigt fly gplan med stor eldkraft i alla riktningar, varigl'
nom snmtidigt anfall fr å n fl era ja ktfl ygpla n kan avvärjas , och
vilk et därjämte är så pansrat, all det kan motslå elden fra n
grova kulsprutor . En fl~' gplanlyp med dessa egt•nskaper iir
iive n synnerligen vällämpat för a nvändni ng b å de såsom attack flygplan och so m m edeltungl bo mbflygplan. De t tresitsig<l
pan srad e flygplanet kan följaktligen lösa sa mtlig a d c vid sam
ve rkan m ed armestridskrafter för eknmm a nd c uppgiften w
nämligen spanings, eldgivning, all nck- , infanteri- och homh
flygning ulan understöd av a ndra flygpl a nty p er. Det s~·n (•-.;
d~irför r epresen Lera den för sådan s::un verkan lämpligaste en
hetstypen.
S:o\SOm exempel å en sådm1 flygplant y p kan nämnas det
franska Dylc et Bacalan D . B. 20. Detta är tv åmotorigt (2 X 420
hkr.) monoplan , byggt h elt av m eta ll. Dess vitala delar ~i r< •
så pnnsrade, a Ll de t knn motstå l räffar från tunga k ulspru Lo r
på 250 m . avstånd. Tillsa lsvikten uppgå r till 2,2 ton , Yilkd
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m ed 600 kg . för br ~inslc för tre limmnrs fullvnrv och 800 kg.
för tre mans besättning, b eväpning m. m. skulle möjliggöra
medförand ct av 800 kg . bomber en l ~i ngsta fl ygsträck a av c:a
500 km .
Visserligen ställer sig ett sådan t fl ygplan i anskaffning och
under h å Il ni1ra dubb elt så d yrt som c lt enmotorigt spaningsflygplan , m en inräknas det för dessa spaningsflygplan erfor derliga jaktsk ydd et sa mt flygplantypens m ångsicliga a nvänd bm·het, förefaller d el även ur ekonomisk synpunkt vara för delaktigt alt införa en sådan samvcrkanstyp.
s iut> n1cd a LL t>ucI dc fl es ta länder har m nn em ell ertid nÖJ.t
•
nom förbällrade fl ygegenskaper ök a spaningsflygplane ns försvarsfönn;iga mot nnfall från jaktflygplan. Detta har kunnat
ske genom minsk ande av elen m edförda la sl en - främst då
drivmedelsförrå det -- vida uneler vad som fö rut för spa nings flygplan an se l ts oundg~ingligcn erforderligt. Denn a nya r e typ
taktiskt sp aningsflygplnn äger ungefärligen samma flygpr estan da m . m ., so m de t tdsilsiga jakt- (dagbomb -) flygplan cl, m ed
vilk en t yp de t ofta sa mmanfa ll er , L. ex. Hawker I-lart och Fai·
rey Fox. Hi sk en för nedskjutning av luftvärnsartill eri å höj der under 5, 000 m . kvars lår dock , ehuru n ågot förminsk a d .
För de ];ustbaserrtcle sjöspanings}'iygpla nen har d et emellertid icke varit möjligt att eftergiva kraven på Em g flyg sträcka och lång flyg licl. I allmänhet k a n den fordran shillas
på kus lflygspa ningen , att den i så god Lid skall kunna inrap portera en fi entlig sjöslyrk~l , som ayser a tt utföra ett över rask ande företag mot egen kust ell er egna farvatten, alt er forderliga moi :Hgärcl c r kunna Yidtagas. U tföres ett sådant an fall i cl::igningcn bör fl ygspaningen , innan mörkninge n förc gående dag, kunna inrapportera d c·n fientliga sjöstyrkan .
Län gden av dygn ets mörka del ach sjöstyrkans fart bliva då
bestämmande för d(' n !ängsla flygsträcka , som bör fordras.
Anta ges t . ex. längelen av dygnels mörka d el vara 12 timmar
och sjöstyrkans fart 20 kn op, bör följaktligen flygplanens
längs ta fl ygs träcka icke uneler stiga 12 X 20' eller 440', ett a ystånd , motsvarande Stockholms skärgå rd- Finska viken s myn-
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ning och :"tler. Lång flygtid erfordras för att antalet förfa n,.(vid samverkan med flottan till sjöss skall kunna n ednino·ar
b
hringas. varigenom dels kontinuiteten av fl yg tjänsten vid flotlan bä l l re tillgodoses och de ls antalet erforderliga flyg pb n
n edbringas.
N'u ~i r emellertid vid flygspaning till sjöss risken för anfall fr å n fientliga jaktflygplan ii.vensom motverkan från luftvärnsarti ll eri Y~isentligt mindre än vnd vid taktisk spanin g i
samverkan med armestridskrafter tir fallet. Fordringarna pa
sjöspaningsfl~· gplanens defensiva styrka och motstå ndskr alt
mot YCrkan fr[m luftvärnsartilleri kan därför sättas betyd li ~l
lägre. ?\u befintliga t yper enmotorig a sjöspaningsflygplan h afart 225 km./tim., sl if.,egenska})er:
fölJ'ande
Ya(.. unr'cf~irli"cn
v
.
b
;:-,
förmåga 3,000 m ./14 min. , tillsats ,·ikt l ,200 kg. Avses för ht'
::;äl.lning , beväpning och utrustning 500 kg. , återstår för briin sle 700 kg ., vilket med en marschfart av 180 km. /tim. giver C'll
]ängsla flygsträcka av c:a 1,100 km.
Dc större sjömakterna :uwiinda för kustflygspaning även
? - -1 motoriga flygbåtar med lång flygsträcka, en mycket go'l
heväpning och stor sjövärdighet. Deras flygprestanda äro r<'lativt låga, sasom framg år av följande data för elen en gelskt
spaningsfl ygb{lten, typ Iris III, vilken är försedd n'led 3 sl.
Holls-Royce Condar HI motorer om 765 hkr. vardera. T omvikten u-tgör 8,7-V~ kg. , flygvikten lil,l37 kg. l\1aximihaslighet en ~ir 194 krn. /tim. och tjiinstctopphöjden 3,200 m . Restyckningen utgöres av 3 st. rörliga kulsprutor och bomblasl <'ll
500 kg.
"Lnder förutsättning av alt flygspaningen i samverkan n H l
sjöstridsJuafler begränsas till sjökrigsskådeplatsens övervakalldc kan , såsom förut framhållits, kraven på flygplanens stridv
värd e i viss mån eftersällas Lill förmån för lång flygslr~id.<t
och aktionslid. Skall emell ertid denna flygspaning jänwiil
kunna utforska dc fientliga sjöstridskrafternas hige och förehanmd en m. m. under alla förh å ll :mclen , måste d en kun n:t
utsträckas ända till den fientliga flottans basområde, var<'·-l
c· n mycket Jn·aftig motverkan f6m s[tvä l jaktflygplan som lu l'lviirnsartilleri kan fön·äntas. :\red d e rclatid korta op er,t-

tionslinjer , vilka förefinnas i Östersjön, torde sjökrigsskå deplatsens ständiga övervakande här komma att innebära den
fien tliga flottans basområdes övervakande. För d e för sådan
sp aning avsedda flygplanen måste följaktligen samma ford rin gar ställas , som vad för fjärrspaningsflygplan n edan anföres. De förstnämnda sjöspaningsflygplanen äro för sådan
uppgift såväl med hänsyn till flygprestanda som defensiv styrka olämpliga.

F järrspani ngsflygplan.
Fjärrflygspaningen avser enligt Sl\IF utf01·skande av för
krigföringen i dess helhet betydelsefulla förhållanden och utföres mot fiendens mobiliseringsorter, depåer, hamnar, transFjärrflygspaningen innebär följaktligen
portvägar m . m.
lån ga flygningar över fientligt territorium och över väl luft försvarad e basområden m . m . Skydcl från egna jaktflygförband kan i regel ej beräknas, ej hell er det skydd, som flygning i formering erbjuder. För fjärrflygspaning torde nämli gen tillgången till härför lämpliga flygplan ej medgiva, att
en för utkämpande av ofta långvariga och upprepade lufts trider tillräckligt stark formering annat än i undantagsfall
k an insättas. Fjärrflygspaningsplanet är sålunda mer än andr a flygplantyper utsatt för den fientliga motverkan från mark en och i luften och måste såsom regel reda sig självt. Dess
skydd m å ste därför bestå i stor topphöjd, hög fart och god
b estyckning. I vad mån sådana egenskaper kunna erhållas
inom en viss storleksordning fl ygplan , är beroende p å d en
lä ngsto flygsträcka, som kräves. Denna längsta flygsträcka
bestämmes av resp . länd ers mi litärgeografisk a läge och kan
följaktligen för varje land -· :"1 tminstonc för ett visst krigsfall
- anses förutbestämd. Då kravet p å goda flygprestanda och
b estyckning ej kan eftersättas, komm er fl ygplanets storleksor dning ·- om en- eller flermotorigt - att bestämmas av den
län gsta flygsträcka som anses erford erlig.
Stnr topphöjd påfordras, för att fjärrspaningsflygplan et
sk all kunna uppträda på höjd er , diir det fientliga luftvärnsarT idskrift i Sjöväsendet.

14

-202-

tilleriets och jaktflygels verkan äT försvagad, d. v. s. 7,000 Il l.
och därutöver. Det kan nämligen starkt ifrågasättas, om ~"'tl
ensamt på sådan höjd framgående flygplan kan i så god Lid
upptäckas och identifieras av flygbevakningen , aU i beredsk ap
på marken befintliga jaklflygplan kunna hinna att upptäck ·t
och identifiera detsamma. :\'ågon annan fonn för jaktfl y;.,verksamhet torde ej i sådant fall vara alt räkna med, cniir
hållande av jaktbcredskap p~"t dessa stora höjder skulle gen olll
de ocrhörda psykiska och fysiska påfrC'slningarna my ck ,•i
snart sl ita ut jaklförbanden.
Dc meteorologiska förhållandena å våra breddgrader ! o rde emellertid ganska of la omöjliggöra elt genomförande a v
den villgående fjärrflygspaningen p;L störs la höjder. Enli gt
luftförsvarsutredni ngens b e tänkande sid. 64 har man i öst nsjöbäckenet att r~il~na med lågt gående moln uneler gcno n1
sniltligt något mer än en tredjedel av årets dagar, varjäm it•
väderleken är mycket olika och snabbt undergår förändring ar.
Dessa förhållanden försYåra genomförandet av flygförelag t
allmänhet och fjärrflygspaning i synnerhet. Det skydd, so n·
stor höjd bereder, kan därför ofta ej utnyttjas. I dessa fa ll
kommer farten att bliva elen viktigast·e faktorn. Hög fart innebär , att fienden får kortare tid till förfogande för vidtaga n
de av motåtgärder, varjämte tiden för beskjutning fr;\n mark C'Il
minskas och anfall från jaktflygplan försv i't ras. M[mga an s1•
även , alt farten uneler alla förhållanden är den viktigaste egen skap en hos clt fjärrspaningsflygpl an. Om man sålunda fö r väntar sig, att fj~i.rrspaningsflygplanet genom överlägsen far t
skall kuna genomföra sina uppdrag , så kan man gcno1n cftl'r
givande på andra egenskaper i delta avseende vinna rätt m yc
ket. Avslår man från bev~ipning och fordringar på vändba r
het samt nöjer sig med en Lopphöjd av 4,000 m. , kan ett flyg
plan erhållas, vilket i fart är överlägset samtliga ens i tsig ~1
jaktflygplan. Vid dessa flygplan kunna nämligen aldrig fonl ·
ringarna på stigförmåga, topphöjd och vändbarhel eftersäl ta s.
Såsom exempel på en sådan fjärrflygspaningsty p framhåll a -,
de amerikanska postflygphnen. Det kanske effektivaste a'
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dessa , Lockhcad '' Ori011». vilket ä r försett med in Hillbart landningsställ, har enligt tidskriflen Flygning följande egenskaper:
480 hkr..
:M otor \\'asp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
346 km./tim.
Max. hastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . .
287
Marsch-haslighet . . . . . . . . . . . . . . . .
102
Landnings-hastighe t . . . . . . . . . . . . . .
6,600
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Toppböjd . . . . . . . .
))

Avvägningen mellan o,l ika flygplanslag.
Dc allmänna uppgifter för elt lands flygstridskrafter, var.. ra··k na VI·d J)C d.åmandet av fr ågan om avväanincrllledma<n b or
0
o
· Janslagen, kunna anses vara:
en mell an d e o l"k
1 a f"l ygp
l. ~Örh.inclranclct . :J. V fic~tliga fl_ygföretag genom anfall
IU
0
b ~ de f1_en~hga flygstndskrail erna, v1lket kan ske, när dessa
eflllna stg 1 Jull en (jak L- ) el ler på mark en (bomb -, a ttack-).
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2. Samv erkan med arme och marin .
3. Angre pp på arme- och marin strids krafter.
4. Angre pp mot den fi entlig a hemo rten.
Den inbördes betydelse, som bör tillmä tas dessa upp giller ,
kl igl att
skall ej här niirma re behan dlas. Det torde vara tillräc
& och
framh ålla , att ett för huvud saklig en samve rkan m ed ann
li PPgäller
det
då
ivt,
effekt
föga
är
marin uppby ggt flygva pen
ta
fles
de
I
fall.
flygan
e
gifter att förhin dra mot landet riktad
r
varfö
r,
primä
lände r anses även denna sen' r e uppgi ft såsom
ersom
ock flygst ridskr aftern a erhåll it den samm ansätt ning,
fordra s fö r d enna uppgi fts lösand e.
haBeträf fa nde sättet för fientli ga fl ygföre tags avvär jande
flygolika
de
av
ningen
va åsikte rna under gå tt en för avväg
a nuplansl agen betyde lsefull föränd ring. Det anses sålund
genom
as
m era, att verksa mt försn u m ot flygan fall k an erhåll
r och
anfall mot det fientli ga flyg vapne ts flygpl ats er, depåe
iirnsluftv
och
ygplan
(jaktfl
rsvar
fabrik er. E tt defens ivt luftfö
den.
förban
bomb
ga
fientli
de
artilleri) anses icke kunna h ejda
ation
ntr
konce
en
gör
Ett offens ivt uppträ dand e därem ot möjlig
Det
av tillgän gliga flygst ridskr after på önska d tid och plats.
iijligm
tillför säkrar icke endas t en överlä gsenh et i kraft utan
anfall.
e
skand
överra
av
gör även genom förand et
cr
Det är svårt att bland i littera turen framt rädan de åsild
md
bcstii
en
a
erhåll
om flygst ridskr aftern as avväg n ing kunna
anuppfa ttning om de riktlin j er , som i detta hänse ende kunna
orgases vara dc rätta. Ett studiu m av de skilda flygva pnens
och i
nisatio n och samm ansätt ning lämna r emelle rtid en viss
sLttcr
ive
espekt
r
huru
om,
ing
mång a fall m yck et tydlig· anvisn
i J,rigämna eller hillills änma t anvi-inda sina flygst ridskr after
föring en .
Tabel l V visar den ungef ärliga procen tuella avväg ni ugen
er och
i n ågr a staler m ellan flygpl an , avseelda för stridsu ppgift
för spanin g.
avI Storbr itanni en utgör sålund a de för stridsu ppgift e r
i
o,),
60
Italien
i
%,
54
sedda fl ygplan en 75 %, i Frank rike
•t.
lygpla
Belgie n 70 % och i Sverig e 35 .9'~ av antale t krigsf
Av tabelle n framg år även d en proce ntuell a avväg ni ngen

I Stormellan jakt- och bomb flygpl an i ovann ämnd a länder .
stort
så
lt
dubbe
an
flygpl
britan nicn ~ir sålund a antale t bomb
n
Belgie
och
Italien
som antale t jaktfl ygplan . T F rankri k e,
lygbombf
t
därem ot anlalc l jaktfly gplan något större än antale
% och
plan. I Sverig e utgör an talet bomb flygpl an endas t 5
jaktfly gplan 30 ?6 av antale t krigsf lygpla n.
En jämfö relse m ellan avväg ningen mellan de olika flyg
fall
a
mång
i
att
Yisar,
plansl agen nu och för några <tr sedan
lygutveck lingen går i riktni ng mot öknin g av antale t bombf
för det
plan. Inför dessa fak la kan man svårlig en värja sig
åsikte n ,
intryc ke t, att man utoml ands alltme r omfat tar den
- som
bomb
s[Lviil
av
nde
att en stridsd uglig luftflo tta, beståe
och
n
nisatio
rsorga
jaktfly gplan , måste ing å i ett lanels försva
öppet
s
att utan sådan a stridsm edel det egna hemla nd et lämna
som d e
för de fien lliga flygst ridskr aftern as anfall , samtid igt
ällas för
egna flygst ridskr aftern a och deras kraftk ällor blottst
skydd .
ivt
effekt
utan
s
lämna
för störin g samt arml~ och marin
tår
frams
det
då
,
dag
Måhän da komm er också i v;\rl land en
a
tändig
självs
klar t, aU man icke längre kan bortse från el en
.
övrigt
i
luftkr igföri ngen och dess inflyt ande på krigfö ringen
konDet må ej vara förmä tet att hoppa s , att man även drar
en
för
et
rsvar
riksfö
i
plats
sekven serna härav genom att giva
oper ations duglig luftflo tta.

Rättelse.
Sid . 168 näst sista slyeke t lyder:
»Aven dc flenno loriga torped flygpl anen fyll a icke p å långt
n , el.
när de ford rin gar, so m böra ställas å dagbo mbfly gplane
åga
rm
lastfö
stor
med
an
flygpl
v. s. relativ t långsa mgåen d e
och liten topph öjd. ,
Skall vara:
»Även de flerm otorig a torped flygpl anen fylla icke på långt
De
när de fordrin gar, som böra s tällas å clagbo mbfly gplan.
s.
v.
el.
,
äro i stället mer jämfö rbara m ed nattbo mbfly gplan en
lioch
relativ t långsa mgåen de flygpl an med stor lastfö rmåga
»
öjd.
ten topph
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Några erfarenheter från världskriget beträffande högsta sjökrigsledningens
organisation.

Vid första anblicken förefaller frågan om högsta sjökrigsledningens organisation vara mycket enkel. Genom den sk arpt
utpräglade militära hierarkien synes det vara väl sör jt för att
varje befattningshavare - från den menige mannen upp till
amiralen - har sin förman, som han är skyldig obetingad lydn ad i allt som angår tjänsten; och genom allehanda reglementsbestämmclser angående grader, gradbeteckningar, tj änsteålder
och tjänsteställning samt allehanda militära former över huvud t aget synes det vara väl beställt med elen militära organisationen ända upp i toppen -- i såväl fred som k r ig.
SiU m est utpräglade uttryck få r denna organisation måh ända omhord p å Pn und erva ttenshål i undervattensläge. Där
är fartygsch efen den ende som - genom periskopet - h ar
k ontakt m ed och insyn i y ttervärlden ; h ela b esättningen i övr igt -- officerare, unelerofficerare och manskap - handlar
efter hans befallningar, ick e blott lydand e honom utan bokstavligen blint lydande honom ; fartygschefen b efaller , och hans
uneler ly dande äro h elt och hållet ur stånd · att b edöma vare
sig riktigheten eller följden av d e givna befallningarna.
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Detta är den längst gåend e typen för en m.il1tär organisation; en - om jag så får säga -- ideell, kanske snarare y t k rlighetsorganisa tion , b e tingad av de lokala förhållandena ; Cll.
för att taga en geometrisk liknelse, fulländad pyramid, där h e/, 1
besättningen utgör basen och fartygschefen ensam utgör topp e11.
Den pyramidform, jag nu antylt, är em ellertid m er ell <'l'
m indr e kännetecl<na ndc för alla organisationsf ormer, vare sig
militära eller civila, ehuru den tord e ha fått sitt mest utpr äglade uttryck inom d et militära väsendet.
Den svenska marinens organisation - den marina pynlmiden, om jag så får ullrycka mig - har jämlikt regerin g-,for m en sin topp i Konungen , som äger h ögsta befälet över rikets krigsmakt till lands och sjöss. Därmed kan sak en för 1·falla klar - men det är den icke .
Det har nämligen införts e lt nytt begrepp i fråga om cl<'n
högsta militära myndigheten i krigstid - i det att del: an gi
vits , att i k rig fällhären och motsvarande delar av marint· 1
skola stå under ledning av en gemensam högste befälhav ~u ·
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Det har vidare angivits , att dennn HB skulle förfoga öwr
ett hög1:uorter, bestående av - förutom I-IB själv m ed pl' ·
sonlig stab - tvenne siJoordna de staber, nämligen hög k v a~·
terets nwr instab och högkvarterets generalstab under beF l
av m arins tabs- respektive generalstabsch efen i högkvarter et.
Vem är denne I-IB ? - I fred är han en okänd, jag skull t'
vilja säga mytisk eller sagolik p erson . 1928 ~trs utredning om
försvare ls centrala ledning och förvallning an ser, a tt Konun
en bör vara IlB, men det anföres i samma s lyek e av betänk::11
det, att del mycket väl h'\.ter sig tänkas, a ll n ågo n högr e of1 1
cer, i aktiv tjänst eller därifrån nyligen avgången , även sk ulk
ägna sig till HB. General Tingsten - nyssnämnda utrednin g"
ordförande - utta lar i en uppsats i Svensk Tidskrift 1927 , all
det i krig Jn·äves en försvorsstobsc hel , som inför Konungen -HB
före drager läget i s tort. Häri ligger förpuppad samma tank e
- med en chef för försvaret , en HB eller vice-HB - hur m a 1
än nu vill uttrycka d et - unel er Konungen.
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Jag upprepar , vem är denne HB ? - Det säges visserli ge n
att det skall vara någon; m ed andra ord , att det skall tillsättas
en gemensam chef för rikels stridskrafter vid krig . :\[ed all
sannolikhet li gger här bakom tanken , att Konungen själv skulle vara HB ··- men denna tanke är faktiskt alldeles absurd i.
modern tid . Konungen lem icke - med hänsyn till alla sina
andra plikter - vara I-IB för rikets stridskrafter. Ej h eller
- och ännu mindre -- kan det tänkas, såsom regeringsformens § 43 omnämner, att Konungen går i fäll. De lta skulle
nämligen innebära en hög st olyckli g tudelning av r egerings makten i en h ögk vartersr egering och en tillförordnad regering
i huvudstaden. Därav kunde även följa, att BB-befattning en
bleve h.stlåst vid det mindre up pdraget att leda fiilt här ens i
och för sig operationer - varigenom perspektivet över kriget
i dess h elhet skulle gå förlorat.
Vidare -- vilken konstitutionell ställning intager denna
mytisk a HB , om det icke är Konungen själv? Vilken stäl lning intager till regering och riksdag en Konungens undersåt e,
som bcklätt'S med den utomord entliga fullmakten alt vara
högste befälhavare för rikets hela viipnade kraf t i kri g? Yil ket ansvar kunna r egering och riksdag utkräva av honom och
huru - om han har bakom sig landets hela vapenma kt 'l
H ela denna föresUillningSY ärld om en HB och etl högkvarter är i själva verket m yck et dunkel, m åhänd a avsiktli gt
dunkel. Det låter m ycket bra med en gemensam högste befälhavare och en i högkvartere t s·a mmanförd marin- och gen eralstab - men tanken härpa innebiir e lt vanm äk ti gt och även
farligt offer på d en h eliga enhetlighetens altare. Den gem en samme högste befälhavaren hlir - om det e.i är KonLmgcn
själv - en vicekonung, som är för regeringen sv[u· att b emästra, och vars befogenheter i förhållande till alla andra
myndigheter än de militära förefa ll a dunkla. Denne HB an gives vara den militära pyramidens topp, men denna är då i
varje fall - i likhet med vissa toppar i bergstrakter - ständigt inhöljd i moln; och den höjd , till vilken den kan hava
vuxit, d å stormen söndersliter molnen, är svår att i förväg upp skatta .
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Det är <t andra sidan icke svårt att spåra denna , numu-a.
såvitt bekant, speciellt svenska BB-institution tillbaka till
dess ursprung.
Ej långt efler världskrigets utbrott synes nämligen h iir i
Sverige den tanken ha framkommit, att högsta befälet Ö\ Pr
fälthären jämte övriga lantkrigsmcdcl och kustflottan Fi mtc
övriga marina krigsmedel måste - i likhet med vad fallet Yar
i Tyskland - förenas, för att erforderlig samverkan sk ulle
kunna vinnas mellan marinen och armen. Detta befäl h ordc
h elst utövas av Konungen personligen.
Det svnes självklart, att dessa ideer hämtats i Tyskla nd
samt att dc tillkommit under intryck av de första tyska framgångarna i världskriget; under inflytande, skulle jag vilja tilllägga, a v den på sin tid mycket starka opinion i SnTig,·.
som ansåg Tyskland som förebilden i alla militära hiinscl·nden. Detta är så mycket mera uppenbart, som den svenska
HB- och högkvartersinstitutionen i allt väsentligt synes yara
en trogen kopia av den tyska organisationen med »Allerhöchster KriegshctT >> och >> Grosses Hauplquarlien , sådan den na
tedde sig på papperet - icke riktigt som den blev i verk li ~
hctcn!
Jag kommer nu strax: att ganska sLarld kritisera d 1 n
tyska hög k vartersinstitutioncn.
J ag vill då förutskicka, att jag icke anser att organisat ionen , formen i och för sig är det väsentliga. Det finnes väl
knappast någon rimlig organisation så dålig , att icke gocln m än
kunna arbeta med elen; och det finnes väl knappast någon organisation så god, att dåliga män kunna åstadkomma ett fu llgott resultat med den ; men en tavla, som vill göra intryck pa
åskådaren , består dock trots allt av både duk och ram , oc 11
man får därför kanske icke alldeles bortse från ramen - organisationen.
Vidare skulle jag vilja inleda mitt bedömande av den
tyska, ävensom av den franska och elen engelska högsta sjökrigsledningens organisation med några allmänna reflexio ner
om krigsledning.
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Kriget är först och främst icke något självändam~tl utan
är ett medel i stalskonstens tjänst. Syftet med ett krig är
att förverkliga ett visst politiskt mål , som ej kunnat m ed andra
m edel uppnås. Det är ju också därför som kriget kallats ultima ratio regum - konungarnas sista argument. Finnes de t
då andra medel utom det yllersta? Givetvis, såsom t. ex. un
derhandlingar, skiljedom, retorsion, repressalier och freds blockad. Dessa medel kunna eller kunna icke leda till målets
uppnående; kriget är alltjämt att betrakta som det yttersta
m edlet.
För Sveriges vidkommande torde det L o. m. vara gan ska lätt att förutsäga vilka politiska mål som vid krig äro dc
sannolika , det torde nämligen
antingen gälla det >> att försvara rike t och dess intressen >>
gent emot en anfallande part (allts å ett försvarskrig ),
eller ock gäller det att - samgående med andra makter
i Nationernas förbund - verkställa en militär sanktion gent
emot en fredsstörande part inom eller utom förbundet (ett
sanktionskrig j,
och målet skulle bli att framtvinga respekt för (erkänn ande av ) i ena fallet Sveriges egna, i andra fallet Nationernas förbunds intressen.
Det fr amgår r edan bära v, att krigföring och utrikespolitik äro tvenne oupplösligen sammanhängande begrepp. Man
skulle förvisso ock kunna säga, att d etta ligger i sakens egen
natur ; ingen makt, ingen regering, intet folk lärer tillgripa det
yttersta och till verkningarna oöverskådliga medlet krig utan
att vitala politiska intress en stå på spel, såsom t. ex:. folkets
egen självbestämmanderätt eller l\ ationernas förbunds existen s
- vartill den anmärkningen måhända bör fogas, att det egna
intrcs et ~ix och förblir starkare än det alhnänna intresset såsom m edlem av förbundet.
Särskilt framträder det, att sjökrigföring och utrikespolitik äro sammanhängande. sjökrigföringen saknar front ; den
försigg år på en yta - det fria havet - där neutrala makter,
om sådana finnas , hava likaberättigade intressen med dc krig-
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förande. sjökrigsföringens effe ktivilet är, i vad handelsk ri ~
föringen angår, i mångt och mycket beroende av den hän ~Ylt
till utomstående, som m:''tsle tagas eller icke behöver tagas .
Men om det nu är så, att krigföring och politik äro tven ne
oupplösligen sammanhängande begrepp, så är det också gi\'('1.
alt högsta krigsledningen och den högsta politiska ledningt·n
måste gå hand i hand. Den politiska ledningen har sliip pl
lös kriget - men elen poli tiska ledningen får och kan clär l'i>r
icke med annarna i kors avvakta de krigiska händelsernas utveckling. Även den politiska ledningens uppgifter bli vid k r ig
större och viktigare än i fredstid. Det gäller för den sälun d t,
bland annat, all värva allierade makter, alt vidmakthålla goda förbindelser med neutrala makter samt aU söka skilja fr a t
huvudfienden dennes allierade. Den politiska ledningens u p p
gift är med ett ord att på allt si.ilt söka jiimna vägen för kr if.,
· utan elen politiska ledningens stöd och hjälp h lir
förinaen
0
krigföringen läll ett å ena sidan famlande , å andra sidan sön
derslitande maskineri, vars verkningsgrad och arbetsresullnt
äro i hög grad ovissa.
Den högsta krigsledningen står emellertid i innerligaste
samband även med elen inrikespolitiska ledningen.
H ikcts krigsmakt utgör icke en stat i staten, elen till höt'
nationen och förnyas ständigt ur denna.
Kriget är icke uteslutande en kraftmätning mellan folk cm
militära krafter, utan det är till övervägande del en kraftmä tning mcll:n_t deras industriella, tekniska och ekonomiska li kasaväl som mellan deras fysiska och moraliska resurser. Dl'l
moderna krigets problem har vuxit ut till ett problemkolll
plex ; det gäller icke blott att använda och underhålla sjö
luft- och lantstridskrafterna , det gäller även alt hålla i gå n;.i
samhällsmaskineri et, att ombesörja folkförsörjningen, att skapa finansiella och andra. tillgångar ; det gäller att vidmak lhålla folkets tillit och förtröslan till ledningen och till krigels
lyckliga utgång, att samla och utnyttja. nationens alla krafttillgångar och ej minst dc moraliska, vilka äro av största vi k'
vid det psykiska spänningstillstånd , som. det moderna kri gc :
ullöser - i lika mån på elen inre som på elen yttre f ron 1<'11
l

Det är p ~t elen inrikespolitiska ledningen, som det ankommer att sammanhälla och förstärka elen inre fronten; utan stöd
från denna inre front faller krigsma skineriet samman i spillror .
Vi se sålunda, alt högsta krigsledningen är i hög grad beroende a v och sammanlänkad med de andra ledningsorgan,
som vi hittills kallat den utrikespolitiska respektive inrikespolitiska ledningen. Men dessa b åda organ äro givetvis icke
tvenne åtskilda företeelser ulan utgöra en enda enhet, lund els
regering.

Vi hava härmed nMt utgångspunkten för ett bedömande
av dc erfarenheter i förevarande sammanhang, som världs kriget kan giva; del gäller alltså alt söka utröna förbindelserna oeh sammanhanget mell an {t ena siclai1 krigsledningen. särskilt sjökrigsledningen, och å andra sidan regeringarna i dc
främsta bland de i viiridskriget deltagande nationerna..

G

Tyskland.
En mycket ril<haltig litteratur har efter kriget vuxit fram
i · Tyskland i just frågan om högsta krigsledningens organisation och förh~Ulandc till den politiska ledningen. Främst märk as sålunda arbeten ay rikskansJärn Bcthmann-Hollweg , av
diktatorn i högkvarteret Lucl endorff och a.v elen tyska flottans
skapare Tirpitz. :lllen även många. deltagare i andra planet
ha länmat bidrag.
Kritiken mot högsta led ningen har från näslan alla håll
varit svår, m en ansvaret för misslyckandet har av olika bedömare lagts myck et olika - än på kejsaren, ~in på BcthrnannHollweg, än på Ludenclorff, än på Tirpitz. Det är förvisso
ick e lätt att aygöra, vilken ay d essa kritici som har kommit
sanningen närmast!
Nu får det väl anses ligga. i sakens n atur, all man i ctl
land, som förlorat ett krig , söker syndabockar. En myck et
lämplig och bekväm syndabock är faktiskt ledningens organi sation - man anklagar då en opersonlig företeelse utan att
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direkt anldaga ll<tgon, och all:t de ledande personligheterna bl i
i viss mån fritagna fr[m medansvar i nederlaget.
Denna ulväg är dock al ltför billig och enkel. Organisa tionen iir, niir allt kommer omkring, blott en ram, inom vilken dc ledande männen planera och verkställa - och det slut liga resullalet beror viisentligen mycket mindre a v organisa tioncn i och för sig iin av dc ledande männen själva -- deras syn pa tin gen, deras erfnrcnhct·, deras människokännedom
deras viljekraft, uthållighet och hand lingsförmåga.
Dc fel , som begingos under kriget på tysk sida - ly a ll
fel begin gos ~i.r ställt utom allt tvivel - synas emellertid kun na hänföras såväl till organisationen som till de ledande män
n en.
Den tyska högsta krigsledningens organisation var i stora
drag följande.
Kejsaren var själv, i egenskap av högste krigsherre, ledare
för kriget. Till hans förfog::md e stod stora högkvarteret, i vil
k et ingingo följande personer:
rikska nslärn,
statssekreteraren för utrikesärcncl en ,
preussiske krigsministern,
s ta tsse kreteraren för marinminisleriet,
generalstabschefen,
amiralstabschefen,
chefen för civilkabinettet,
chefen för militärkabincttet,
chefen för marinkahin etlet,
general kvartermästaren.
1\led svenska, ungefär mot~varanclc befattningshavare skulle detta högkvarter kunna sägas ha bestått av:
statsministern,
utrikesministern,
försvarsministern,
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generalstabschefen,
marin stabschefen.
chefen för konungens stab jämte cheferna för de militära
kommandoexpeditionerna,
generals tabschefens närmaste man.
Detta högkvarters organisatoriska förtjänster och fel skulle kunna sägas vara följande.
En obestr idli g förtjänst var, att den militära pyramidens
topp - teoretiskt sett - var fullt klar; det var kejsaren själv,
som ledde operationerna till lands och sjöss på föredragning
av och genom respektive stabschefer. En förtjänst var även ,
att den högsta krigsledningen och den högsta politiska led ningen hade en gemensam topp i k ejsaren, vilken för dc politiska frågorna h ade sta ts - och utrikesministrarna såsom råd givare vid sin sida.
Men därvid stannar det, vad förtjänsterna angår.
Det framträder sålunda genast, att om än krigsledningen s
anknytning till den utrikespolitiska ledningen var t illgodosedd,
så var så långt ifrån fa llet med anknytningen till den inrikespolitiska ledningen. Aven pä det inrikespolitiska området var
ju kejsaren visserligen högsta instans och därnäst rikskanslärn, men det saknades direkta och ansvariga rådgivare i fi nansiella , industriella och sociala frågor, inbegripet folkförsörjnin gsfrågor och vad dänned sammanhänger.
Vidare fra mtr äde r mycket tydligt det militära inslagels
betydande över.-ikt i detta högkvarter. Gent emo t tre »civila »:
rikskanslärn, utrikesministern och chefen för civilkabinettet,
stodo tv~t militiira statsråd samt dessutom fem andra aktiva
militärer.
Häri ligger i själva verket ett av de mest framträdand e
organisatoriska felen med det tyska högkvarteret - det var
för militärt betonat ; rikskansiärn kunde icke i erforderlig utsträckning göra sin mening h örd, och militärerna i högkvar teret kommo till slut att utöva ett avgörande - men egentligen ej ansvurigt - inflytande på Tysklands, slutligen h ela
centralblockets såväl yttre som inre politik.
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11en det stannar ej härvid, vad bristerna angår. Högkvartere t flyltade nämligen fr[m rikshuvudstaden med alla dess
statliga departement, verk och inrättningar; och högkvarteret,
som dock skuiie leda ej blott samtliga militära operationer p a
alla fronter och till sjöss utan även i stor utsträcknin g
Jandet och folket självt i krigstid, hopkopplades direkt lllecl
och utövade operativ ledning på en av landfronterna, n ämligen västfronten.
Det var den l 7 augusti 1\.l14, som stora högkvarteret flvLlacl e från Berlin till Coblenz. Flyttningen tog ej mindre ii n
11 tåg i a n språk, och man vill gärna föreställa sig, att ele n
kända t ysk a punktligheten och förmågan att ordna detaljer
härvid firade trium fer . Man vill giirna antaga, att allt 'ar
förberett i deta lj, att de ledande männen i högkvarteret och
deras med hjälpare av alla grader sedan åratal voro utsedda
och förberedda , att tågen voro väl inredda och noggran t in prickade i den militära tågtidtabellen, att alla handlingar , diarier , tabell er och papper, som skulle följa med, voro försedda
med en liten röd stämpel >> llrosses Haupquartier» . .. . .
Det må ha varit så eller icke - huvudsaken är, att h ög k var lerets flyttning fr:'in rikshuvudstaden splittrade rik sledningen i t venne delar, av vilka den ena och bestämmande -·
elen under kejsaren - självmant isolerade sig och blev alltmera exklusivt n<ili tärt betonad. I denna isolering och denna
mili tä r a överbetoni n g låg fröet till nederlag och underg:\ng
vid ett långt krig.
Institutionen med ett högkvarter under statsöverhuvucll'ls
ledning och med övervägande milihirt inslag, ehuru ined delar av regeringen som medlemmar, torde ha gamla rötter och
hade i Tyskland i varje fall goda traditioner från 1870- 71 ·ws
krig, clå triumviratet vVilhelm I- Bismarck- Moltke stod ledande i spetsen. Man kan även - om ej försvara - så dock
n {tgot mer a förstå den tyska organisationen, om man tager i
hetrakt ande det tyska folkets naturliga blick på och ins Uill ning till det väntade tvåfrontskriget, vilket måste snabbt <lV göras för att över huvud taget kunna vinnas.
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Den alltför starkt utpräglade militära orienteringen av den
högsta krigsledningen i Tyskland under världskriget tog sig
mån gahanda uttryck ; jag vill i detta sammanhang blott dröja
vid några av de mest framträdande.
Uneler åra tal j'ör e världskriget underhandlade den tyska
o·en
eralstabschefen
med den österrikiske skriftligen och munttligen om uppmarschplaner, styrk eförhållanden m . m. p å ostfronten i händelse av ett allmänt krig på kontinenten, utan att
rikskanslära därom på något sätt var underkunnig.
Av större vikt och omfattning var dock i varje fall det
politiska ställningstagande, som betingades av planen för den
tysk a uppmarschen och offensiven i väster vid ett tvåfrontskrig, vilken plan ju förutsatte marsch genom Belgien och således kränkning av detta lands n eutralitet, ehuru denna var
av Tyskland jämte andra makter gar anterad.
Denna plan - den Schlieffen'ska - som man börjat utforma redan mer än 20 år före väddskrigets utbrott, gick som
bek ant ut på att i krigets första veckor kasta huvudmassan
av den tyska anncn genom Belgien för att omfatta och i ett
jättelikt Sedan kross a den lika snabbt mobiliserade fra nska
armen, m edan fronten mot d en långsammare mobiliserade
motståndaren i öster tills vidare lämnades glest besatt.
Ur rent militär synpunkt var denna plan riktig och även
skickligt upplagd.
Utrikespolitiskt sett var planen dock högst betänklig.
Dess följand e mäste m edföra Belgiens ställnings tagande mot
Tyskland och kunde m edföra Englands omedelbara uppslutning på Frankrikes :'.ida. Antagligen räknade man härmed
på tyskt generalstabshåll men ansåg planen ofelbar och Frankrik es militära krossande inom en eller halvannan månad som
ett axiom ; Englands ställningslagande blev då av tills vidare
m indre b e tydelse. - Med andra ord, man satte allt på ett
kort.
Vilken ställning intog Tysklands utrikespolitiska ledning
till denna äventyrliga plan ? Kejsaren gillade den givetvis l11en hur var det med riksk:mslärn ? l-Iiirom föreligga olik a
Tids krift i Sjöväsendet.
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uppgifter: p[t en del h ftll säg es det, alt rikskaushirn ej k iin( k
till planen. på en del andra aU han tigande gill at den. Dl' t
senare synes mig vara det sannoEkn; rikskansJärn måste l'ak.
tiskt ha varit medveten om den -- det vore groteskt att tiink a
sig annat. Hans egna ord förneka det i varje fall icke. llu n
säger sålunda i sina betraktelser över världskriget bland annat
följande :
,, Vid fientligheternas öppnande måste de politiska a lg ii r.
d erna anpassas efter fälttågsplanen , som förkla rades " ~t r:t
orubblig . . .
Den politiska ledningen deltog ej i rådslag vare sig vid
utformand et av planen eller av dc modifikationer , elen undl'rkastadcs redan ganska långt för e krigsutbrottet, och slull igl'n
ej heller i besluten om de ändringar i planen, som vidl ogos
då el en förverkligades ...
Enligt militärernas uppgifter var det ofrånkomligt a ll t:'t
gagenom Belgien för alt offensiven i väsler skulle lyckas. P olitiska och militära intressen korsade där varandra , men det
syntes nödvändigt att acceptera de allmänna politiska fii~.i
derna av orättvisan mot Delgil'·n. - Jag måste anpassa mm
åsikt efter generalstabschefen . . . . »
En fullständigare bankruttförklaring torde väl någon politisk ledning aldrig ha avgivit! -- Den vid krigsutbrottet re dan öppnade klyftan mellan utrikesledning och krigsledn ing
vido·ades sedan alltmer; i juli 1917 kom det till en kris , va rvid t> Hindenburg och Ludcndorff ställde sina platser till fiirfogandc , mn ej Relhmann-Ho ll weg avlägsn ades, vilket ock
skedde, vanned även den svaga opposition , son1. B. -H. för si1k t
göra gälland e gent emot militärerna i politiska rådslag , lwlt
bortföll.
Det mest uppenbara exempl et på huru snedvrid en de n
tyska högsta krigsledningen så småningom blev i politiskt och
strategiskt hänseende crbjude~ dock av dc förhandlingar , sm n
fo.. re.-rin"O
det oin skränkta ubåtskrigets inledande i fcbr unb
b
ri 1917.
Det torde dock härvid försl vara nödvänd igt att n a go t
vidröra den Lyska sjökrigsledningens organisation i och för sig.
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Den tyska armen var en f örbundsurme, sammansa Il a v
preussiska, bajerska o . s. v. truppförband m ed en kunglig w cussisk generalstab ; den tyska nwrincn var en riksmarin , gem en sam för alla förhundssl aterna och med en J..:ejserlig amirals tab.
Då kejsaren därtill var mycket intre sserad aY sjökrigsförhållanden och sjökrigsmateriel - han kunde salunda till sjöministerns , Tirpitz , förtvivlan ge sig p ;t alL konstruera elle r om konstruera örlogsfartygstyper - är det ej så förvånansvärt , att
kejs aren själv förbehöll sig elen strategiska ledningen av marinstri dskraft erna . l\lcdan sålunda landstridskrifterna s ope
rati va ledning i stort sett. var delegerad till gcneralsbbsd1t>f<." n
i högkvartere t med elen honom understillida högkvarterels generalstab, utövade kejsaren personligen den oper a tiva ledningen av marinstridskraftern a enligt den av honom själv utlr~ · ck-
ta formeln: »Jag ämnar ej placera någon mellan mig och min
marin !» - Först i världskrigets elfte limma, n~imligcn i J.llgusti HJ18 , tillkom den s. k. Oberslc Scckricgskitung uneler
en amiral i högkvarteret, varigenom , ehuru nlldcles för sent,
likformighet uppnf1ddcs med lantkrigslcdningcn.
Givet är, att marinstridskraftern as utnyttjande ej gynnades av denna högst personliga kejserliga befälsföring. Kejsaren hade ahsolu t icke tid att, vid sidan a v a Ila sina allClr.l.
plikter, ägna marinens förhållanden tillbörlig uppmiirk .<amhet, och han var dessutom i s lorl sett en dilettant p~i sj<)~tw
tegiens område. Dc operat ionsplan er, som vid krigets hörjan
angåvos för sjös tri dskrafterna, kunna ock i fl<'r<l avscentlen
diskuteras.
Det ubåtskrig mol fientl ig och neutral sjöfart, som inletts ·r edan i februari 1915, h::tdc i flera rcprisPr nedlagh och
åter upptagits , bProcndc på fri\mst Förenta Stal emas hållning.
llncler somm aren J 9Hi bll'v dock frågan om elt --- utan hö. n ·
syn till konsekvenserna - obegränsat ubåtskrig mot sj."•f:1rlcn
alltmera aktuell ; häri syn tes till slut ligga elen enda möjligheten atl betvinga motslåndarna i väster , särskilt Engla nd .
Amiralstabschefcn , sjöministern och högsjöflottan" clwf
påyrk ade ett oinskränkt ub åtskrig. Hikskansl~trn var emot
1
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det - i riktig uppfattning om, dels att Fören ta Staternas inträde bland fienderna skulle vara av betydande Yikt, dels ~l lt
nmiralstahens sangviniska beräkningar om de allierades verk.
lig::. motsti'mdskraft skulle sli'l fel. Avgörandet sl~illclcs diirf' fte r
tills vidare på framtiden.
Men i oktober var frågan under debatt i riksdagen, och
den Ha u l talade därvid sill gillande av att det oinskränkta ub ahkriget skulle igångsättas, så snart armeledningen begärde det.
"Cbåtskrigct beslöts vid en konferens i stora högkvarteret den
9 januari ] 917, varvid rikskanslärn allt j ä m l motsalle sig ub ~1Ls
kriget, men nied det mycket svaga slulpåståendet, att eftersom
Hindenburg ansåg elen mililiira situationen medgiva lagandet
av risken för ett krig med Förenta Staterna , så kunde rik-;kanslär:n icke tillråda kejsaren all falla beslut i molsats ti ll
militärernas synp unkt i frågan.
Ilär föreligger en för det tyska högkvarterets organisation
fullt typisk bild av en frågas behandling. vilken samtidigt ii r
en vrångbild av huru samma fråga borde ha behandlats.
Frågan om ubåtskrigels förande var en i f_rämsta rumme t
sjöstra tegisk fråga men var därjämte även ur utrikespolitisk
synpunkt av slörsta vikt. För landkrigföringen var frågan
ovidkommande; dess eventuella synpunkler måste i varje fall
anses företräelda av utrikesa vdclningcn.
Frågan tillhörde kejsarens avgörande efter sjökrigs- och
utrikesledningens föredragning; den avgjordes a v lan lkrigslcclningen, sedan utrikesledningen slagit till reträtt!
Det tyska högkvarlerets sortie i november 1918 är ic''c
särskilt imponerande. Del hade , eller rättare dess armedel h,_
rle i sina händer tagit den militära ledningen och ii ven hu vu J·
delen av rikels ledning men kunde ändock icke leda och icke
ens bestå, när motgångarna på allvar började sätta in. Dess
förbindelser och dess samarbete med statsledningen i stort.
vilka försvårals redan genom förflyttningen från rikscen lrum , hade alltmera förlunnats och till sist övergått i ren ord er givning. Systemet höll ni.itl och jämt så länge som. medgång( n
följde de tyska. vapnen, men föll samman, så snart nederla g•' '
var uppenbart.

-

ZZl-

Den tyska organisationen under v~irldskrigct förefaller un
der inga förhållanden efterfölj ansvärd.
Tyskarna själva hava tillgodogjort sig världskrigets erfarenheter på så sätt, alt dc uppdelat det numera sammanslagnn
försvarsdepartementet i tvenne sidoordn ade delar , marinledningen och armelcdningen, med var sin chef, som i krigstid
även företräder sjökrigs- respeklive km tkrigsledningen i reg~
ringen , cHir dc båda cheferna hava säte men ej stämma.

Ftankril.:e.
Typiskt för fransk statsförntllning torde vara dels slark
centralisation dels en mycket utpräglad ministerstyrelse.
H.epublikens presiclent är visserligen, ehuru mera nominellt, högste krigsherre över marin och arme, men som de mi litära pyramidernas toppar äro dock att anse sjö- respektive
lantförsvarsminislrarna, även i lråga om krigsledning.
Vi möta här sålunda, liksom i England, en fullständigt
annan krigsorganisation än i Tyskland. Det är icke - och
var heller icke under v~irldskrigel - fråga om något gemen samt högkvarter under presidium av elen allerhögste krigs herren , ulan lanlkrigföringen hade sitt stora högkvarter under krigsministern och sjökrigföringen sitt stora högkvarter under sjöministern.
Nu vill man kanske fråga: hur kunde sjökdgsleclningen
fun gera som sådan, då dess överhuvud, dess topp utgjordes a v
en i regeln utanför yrket stående politiker? Svaret härpå
kunde till en börjnn så formuleras , att en politiker icke alltid
är helt utomstående - han har ofta på ett eller annat sält
haft kontakt med försvarsärendcn. Det egentliga svaret är
emellertid detta: politikern har nått sin post genom nationens
urval, han representerar nationen och dess »sunda förnuft»,
dess »bon sens » - i lika så hög grad som på tysk sida kejsar en , vilken ej heller strängt taget kunde betraktas som särskilt sakkunnig i fr[,ga. om vare sig sjö- eller lantkrigsledning,
då det honom :Higgande verksamhetsområdet i själva verket
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omspände hela stabför valtningen och ej blott dess militi\ra
delar. - Poli t ikerns närmaste man i ledningen - liksom k cj.
sarens - förutsattes i varje fall vara en man av facket, nii lllligen marinstabschefen respektive generalstabschefen.
Därnäst skulle man vilja fråga: huru kunde, m ed denna
sjökrigsledning under sjöministern och med denna lantkri gsledning under krigsministern, åstadkommas, dels det nödviiulliga inbördes samarbetet - den heliga enhetligheten i operationerna - dels den erforderliga samverkan medan å ena -;idan krigsledningar na, å andra sidan de utrikes- och inrik espolitiska ledningarna ?
s ,·aret härpå är ävt'll rätl enkelt ; elen utrikes- och inri k !'~
politiska ledningen, företrädel av r egeringen i dess helhet, sl(JCl
över ministrarna för marinen och a rm en ; denna regering fattade dc slora besluten i fråga om var och en av försvar sgrenarnas operationer, reglerade deras gemensamma operationer
och l6iffadc överenskommelser med allierade makter om m ed
deras stridskrafter gemensamma operationer.
Fr<igan om organisationen av högsta sjökrigsledningen i
och för sig hade dock före kriget ick e ägnats någon särskild
uppmärksamhet i Frankrike. Genom marinens, organisa toriskt sclt, starka centralisation mot toppen redan i fredstid yar
den, sä att säga, ideella pyramiden r edan färdigbildad , och sjiiminislerns ställning såsom chef för sjökrigsledningen sjäh·fallen.
Alt märka är emellertid , att denna sjökrigsledning till en
hörjan ej alls gjorde sig gällande. Anledningarna härtill vorn
flera . En ay dessa var, att dc allra flesta av marinstab en-;
officerare Y oro mobiliseringskommenderade på andra håll : de
ersättare, som ryckte in, voro ovana , och det dröjde därför
länge, innan marinstabens maskineri åter arbetade friktion sfritt. - Ä ven under kriget ägde täta personaluthylen rum : det
anföres sålunda som exempel att innehavaren av en viss befattning ombyttes sex gånger under loppet av ett år.
En annan, djupare liggande anledning därtill, att sjökrig ~
ledningcn faktisk t föreföll hetydlig t deccn traliserad, ehur u
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na sök as däri att sjökriget, sett ur fransk synpunkt, tlll en
börj an saknade uppgifter av större omfattning. Diirigenom
att T yskland utan svärds<;lag accepterat ententens. särskilt
En glands, herravälde till sjöss var f iendens sjöhandel bortso pad från haven och dc egna sjökommunikationerna säk ers~äll
da. Några egna trupper för övcrskcprningsförctag funnos Icke
tillgän gliga; ej heller förcl~ig i deL förevarande läge t något h ot
för fien tliga överskeppningar eller kusthärjningar.
Und er sådana omständigh eter synles ledningen av dc operation er, som tills vidare kunde ifrågakomma (närmast i Niedelh avet och mot Österrikc-Tnrki e l), vara av mera periferisk
natur och av den arten över huvud taget, att de kund e h elt
uppdragas ~Lt befälhavarna på platsen i sam verkan m ed engelska, sedermera ä ven italienska sjöstridskrafter.
Den franska marinstaben begränsade frivilligt sin operativa verksamhet till det minsta möjliga och nedsjönk till att
bli u ngefär en underrättelseavdelning rält och slätt.
Det säger sig dock självt, att sjökrigsledningen icke kan
på detta sält decentraliseras till en eller flera befälhavare i
perefer ien. Underrättelseväsendets alla trådar sammanlöpa i
centrum-marinstaben, och endast därifrån kunna operationer
av störr e omfattning planeras och i lämpligt ögonblick igångsättas. -- Vilken omfattning en flotta än har, sft består den
dock i r egel a v flera i rummet vitt skilda, ofta i olika hav
uppträdande sjöstyrkor, vilka under inga omständigheter böra
f å operera i så att säga vattentäta avdelningar ; det måste fin nas en central vilja, en central ledning, som koordinerar ope-ration erna på dc olika sjökrigsskådeplatserna i det helas inh·esse.
Den franska marinstabens underlåtenhet att taga befattning med den operativa ledningen kom också på ett egendomli gt sätt hämna sig.
Då det tyska ubåtskriget intensifierades i februari 1917 ,
kom sjökriget för Frankrike i e tt nytt läge. Sjövägarna runt
om samt till och från Frankrike Y oro ick e längre säkra;
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frans k a intressen till sjöss hotades överallt i ~ieclelha vet, i .\ tlanten, i Kanalen. Det hade, enligt vanlig ordning, varit ma.
rinstabens sak att leda elen antiubåtskampanj, som nu hle v
erforderlig. Men härav blev intet. Deputeradekammaren Jw.
slöt i stället att skapa ett nylt organ, den s. k . »Allmänna h·cl ningen av ub~tlskrig e l» ( »Direction Generale dc la Gul'lTt·
Sous-::\larine ») uneler en statssekreterare inom sjöförsvar sd 1•.
partementet.
Den franska marinen fick s{dunda Lvå sjökrigsleclnin g<n·.
tv[t marinslaber i stället för en: den ena för övervattenskri get
den andra för ubåtskriget ; dc sammanhängde enda ~: t dä1·i ..1l t
de båda hade sjöministern som topp, i ena fallet dock vi't r· n
statssekreterare.
Det syn es självfallet, att denna uppdelning i tvenne op erativa organ för samma element knappast är föredömlig.
Krigserfarenheterna hava i Frankrike tillgodogjorts ~;1lunda, att den franska marinens högsta krigsledning avse -; lll i
\ a a v ungefär följande form.
Chefen för marinstaben inträder under sjöministern s:c'ts H~ l
chef för marinstridskrafterna; varvid stabschefsbefattnin ge n
övertages av en annan amiral. Närmast under cl.cfcn för marinstridskrafterna lyda: en chef för marinstridskrafterna i \lcdelhavet och en chef för m<trinstridskrafterna i Kanalen och
Atlanten. Under dessa senare äro ställda sjöstyrkor, lok alstyrkor, marinclistriktsbefälhavare, stationer o. s. v.
Denna organisation förefaller ganska klar och effektiv.
För att få en fullt tydlig bild av den franska högsta k ri g-;ledningens organisation torde det em ellertid vara nödväm l1g l
att med n[Jgra ord beröra även krigsledningen till lands, ä vl'nsom och givetvis den i egentlig mening högsta krigslednin ge1 1~.
nämligen regeringens , arbetssätt.
Till lands inträdde år 1914 chefen för generalstaben s;i.
som chef för lantstridskrafterna. Av tvenne souschefer föl jde
en sin chef till armens högkvarter, medan den andre stanna de hos krigsministern.
Formellt sett torde krigsministern ha stått som lantkrig'-

opera tionernas ledare. l'den den till formen starkt centraliserade ledningen framträdde till en början lika litet i lantkriget
som i sjökriget - ehuru av olika orsaker. Krigsministeriet
blev snarare ett organ för ersättnings- och underrättelseväsendet än ett organ för operationernas ledande i stort; frontgeneralen och hans högkvarter ledde i själva verket lantkriget.
Men så. småningom inträdde förhållanden, vilka tydlig gjorde, att denna decentralis erade ledning vare sig kunde fyll a
alla föreliggande uppgifter eller ens var lämplig. Skälen härtill voro till en början likartade med dem , som i allmänhet
tala för en centraliserad sjökrigsledning; de nämligen , aU kri get ofta föres på flera , vitt åtskildfel krigsskådeplatser. Ursprunglige-n hade den franska armen h elt och h ållet insatts p å
västfronten, och ledningen från ett högkvarter vid denna front
beredde då till en början ej några svårigheter. Men så snart
andra krigsskådeplatser tillkommo , så som t. ex. Dardanellcrna
och -- i högre grad - Salonikifronten, blev det allt mera tydligt, att högsta ledningen av lantstridskrafterna över huvud
taget måste centraliseras till ministerie t och regeringen. Första
steget togs härvid med att underordna Salonikiarmen under
krigsministeriet.
Men även andra skäl talade för en centralisation. På västfronten kämpade ej blott franska utan även engelska och belgiska trupper. Förbindelser med dessa allierade armeers hög kvarter voro nödvändiga - men dessa förbindelser hade från
b örjan blivit i hast ordnade av det franska högkvarteret och
fortforo att därifrån ordnas samt tillväxte i omfattning och
urartade: den fransk e gen eralissimus började korrespondera
direkt med de allierades regeringar - den franska regeringen
kände ledningen glida sig ur händerna .
Under vintern 1916- 17 kom det till en första kris i fr :l.gan om högsta ledningen.
Regeringen löste krisen resolut efter sitt eget huvud i april
- maj 1917, då general Peta in förordnades som. högste befälhavare med titeln chef för krigsministeriets generalstab , i samband varmed generalstaben själv även blev omorganiserad.
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Då Foch ei'tcrl'r~iddc PCLain, skedde häri ingen ändring. Att
märka ~ir dock , alt från november 1917 konseljpresidente ns tatsmin islern C lemeneeau samtidigt var krigsmin ister. Da
Foch den l± april 1918 blev chef för de allierade :umeerna i
Frankrike, kunde han dock icke längre enbar t vara under siii lid
franska regeringen genom krigsministern utan blev därjä mt e
underställd ett högsla allierat krigsråd, som bildals i novett ther 1917 .
En anlednin g lill all den franska regeringen icke fran
hörjan helt tog trå darna i sin hand, ehuru dessa organisa toriskt scll lago Lill reds , lorde ha varit , att regeringen som ~ :l
dan utgjor de en a lltför manghövd ad förs amling för atl kun u 1
ledet i egen llig mening.
Försl sedan lvcnnc krigsår gått, och ledningens förh al
lanel en i vissa a vseencl en urartat, såsom nyss framhållits, log
regeringen tyglarna fast i sin hand. Detta ägde rum i december 191 G, då regeringen inom sig bildade clt krigsulskott, som
handlade, beslöt och befallde och som i övrigt endast meddl lade mi ni stärens andra ledamöter om sina å tgärde r. Del Lt
krigsulskoll (>>Comilc d e guerre >>) bestod av kons eljpresi de nl en , krigsministern , utrikes ministern. sjöministcrn , ammun itionsministcrn och blockadministern sam t i vissa fall fin an ~
minislern. Anlalcl medlemmar va ri erade sålunda i regel nw l
lan 5 och 7. ).tarin- och generalstabschefer na voro knutn a
till ulskollct såsom föredragande. Inom krigsutskott et förcfanns em ellertid även en ännu trängre cirkel, beslående ~w
konseljpresidenten , krigsministern och ammunitionsminist ern.
och und er det avgörande och sisl:1 krigsskedet leddes Fra n J,rikes krig i själva vcrkcl diktatori skt a,- en enda m a n : ord fi j-randen i krigsutskottct , konseljpresidenten och krigsminister n
Clemenceau.
England.

Alskilliga likh eter föreligga mellan den franska och den
e ngelska bögsta krigsledningen.
A intetdera h ållet förefanns något centralt högkvar ter, och
~l ömse h åll utgjordes sjö- och lantkrigsledningarn as högsta
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top par av ministrar , vilkas Jtö.rmastc män i ledningen voro
n1än av fack et (ch eferna för marin - r cspektiYc generalstaberna ). J båda länderna var stalsöverhuvudet fonnclll hög:, k
krigsherre men utgjordes hö gs la krigsledningen a v r egeringen
själv. I bild a lii.nderna bildad es under krigel ell verksiiiiland e
min dre utskoll för d en direkta krigs ledningen .
På grund av d essa flera likheter m ell an fransk och engelsk
krigsledningsorgan isat ion kan jag falla mig ganska k or l om
den engelska organisalianen i och för sig.
Vad som försl tilldrager sig uppmärksamheten vid c ll studium av elen engelska krigsled ningsorganisatione n är , a ll el en
utgick ur kriget tämli gen oruhhad; clc·n bestod krigets pafrc~l
ningar bä tlrc än n ii.gon av dc andra krigförande makternas
motsvarand e organ. Särskill gäller delta i a vseende :"t sjökrigsledningens organ, amiralitetet, som a,, aleler inlag er en
m ycket slark ställning såväl inåt som utåt, och som höll marinens alla trådar i fast hand , viikel uml er kriget även framträdd e därutinnan, att den hiigsta operaliva led ningen var väl
samlad i amiralitetet.
Vissa anmärkninga r fördågo dock i fr ~tga om amiralilet els organisation. Särskilt framlriidclc sålund a brisler i operativt hänseend e, ehuru kanske m es t uneler krigets tidigare år.
Anledningen härtill ~ir ft andra sidan tämligen klar: amiralitetet saknade en marinstab i egentlig m ening ini ill n5gra år
för e kriget , niirmare bestäml intill januari 1912. d[t :-Iaval \Yar
S taff upprätlades under chefs~ kap a\- förs le sjölord en, a mir a·
litetels sjömililiirc ledare.
AmiraliLC'lcls egentliga marinstabsorgan ulvidgadcs alltm cr a under kri get, intill dess all amiralitetet å r 1917 uppdelades
i två >> kommill een, d en ena för operaliva ärenden - '' Oper ation s CommillcC >> - och rkn andra för tek niska och admini strativa m. fl. ärenden -- , ~fnintcna ncc CommiltcC >> . Samband et mellan dc bi'tcla >> kommilll'erna_ ,, s~i.kcrslälldes dels genom gemensamt pl enum m ed h ela antiralitetels s tyrels e minst
en gång varje vecka, dels medelst en sär skild, högre förbindelseo (Jicer (souschefen i marinstab en).
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.-\nmärkningsvärt är även , alt i elen engelska mar mo , <'rslyrelsen - i motsats till vad som var fallet i den fransk a
nya faror och nya krigsm edel uneler världskriget möttes lll('tl
nyorganisalioner inom den b est:'iend e yttre ramen. S<llLI IHia
tillkomma efler var t vartannat följande nya avdelningar in o 111
::unirali le lel: sjöfartsavdelningen, m i nsvepningsa vdelnin g\' 11 ,
konvojavdelningen och antiubålsavclelningen.
Vad som i Englands krig sorgani sation 191-±-1918 :tll d\'les särskilt tilldrager sig intresset är emellertid elen succes~i, a
koncenlralionen av elen U.\' regeringen utövade högsta kr ig~
ledningen. :Man gjorde i England samma erfarenheter som i
Frankrike, att regeringen i och för sig Yar en alltför ma n~
hövclad församling för att m ed g i ,-a krigsärendenas snabba och
ändamålsenliga behandling, men man Yidlog i England Hlgärder härför tidigare, och man gick där även något l fm gr~·.
I England bildades för krigels högsta ledning sålunda rvdan år Hl15 en av ett mindre anlDl regeringsmedlemmar lw
»\Var Committee >> - i vilken in
slående krigskommitie gingo dc närmast berörda ministrarna. Denna kommitte m olsvarade ungefär det franska krigsregeringsutskott , som till
kom i december 1916, men vicl denna senar e tidpunkt var nwn
i England redan i färd med aU taga ytterligare ett steg, i d t
att då var under bildande det s. k. >> \V:u- Cabinet», som sedan
ledclc kriget till dess slut.
Delta >> krigskabinettS >> - en riktigare men k a nske ej .~a
ordagrann översättning vore krigsdirektorium - samman sii ll
ning och arbetsordning var ungefär följande.
Medlemmarna voro i allmiinhet 5 till antalet, nämli g('i\
premiärministern (Lloyd George), 2 ministrar utan portfi\IJ
(konsuller) och 2 politici, niimligen ledarna (av majorit<' l"
partiet) inom önr- oeh underhuset. Inga fackministrar elll r
män av facket ingingo sålunda i denna särskilt politiskt orientcracle högsta ledning. -- Anledningen härtill har uppgivits yara elen - vilken åsikt nog har skäl för sig - att fackmini strarna voro så upptagna av löpande ärenden samt ersättnin g"
och nybyggnads- m. fl. ärenden, sammanhängande med krigföringen i stort men ej med krigets ledning, att de ej hun n"
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eller k u nd e taga ställning till dc problem, som förelades ledningen till avgörande.
Denna engelska högsta krigsledning förefaller atl ha.Ya
varit mycke t starkt och representativt sammansatt; regeringen
var företrädd a v s ta tsministcrn och Lv å konsulter, pariamentet av de båda majoritetspartiledarna i över- och underhuset.
Krigskabinettet sammanträdde i regeln varje dag och emottog då först rapporter om krigels f(irlopp sedan föregående dag.
Dessa rapporler avgåvos av utrikesministern, förste sjölorden
(= marinslabschefen) och chefen för imperiets generalstab.
- Dessa fackmän yoro för övrigt n~irvarancle Yid varje samm an träde. - Till sammanträden:::. kallades i regeln de ministrar och dem unelerställda verkschefer, vilkas arbetsområden
vid tillfället i fråga voro särskilt berörda. Flertalet sammauträden bestodo därför i smnmanl·omsler mellan a ena sidan
det bestämmande krigskabinettet och å andra sidan de verkställand e myndigheterna - vare sig militära eller civila.
Till kabinettels förfogande ~lod elt sekreteriat m ed en
generalsekre tcrare (tidigare officPr Yid marintrupperna) samt
10 biträd ande sekrPierare. D~irjiimle funnos s~irskilda , förbindelseofficerare >> samt ell mindre st•krelarial , som uteslutan de stod till premiärministerns förfogande.
För fullständighels skull hör det kanske slutligen tilläggas.
att det ungefär sa mtidigt bildades ell imperiets krigskabinett
vilket innefattade dels det engelska krigskabinettet dels ett
par representanter för var och en m· >> dominions » och för
Indien.
Erfuren heter .

Då jag nu till slut övergår l ill aLt försöka draga nagra.
på erfaren hclC'r från Yärldskrigel grnnclade slutsalser ungaen de högsla krigsledningens , crkanu<' rligen högsta sjökrigslecl ningens , organisation, ber jag inledningsYiS alt få göra nagol ,
som jag kanske bort göra laugl tidigare, niimligen klarliigga.
vad jag först [n· med högsia krigsledning.
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Med högsta krigsledningen avser jag den högsta beslutan.
de myndighet i ett land, som det åligger att leda kriget medelst anvisningar till de Yerkställande myndigheterna, s å Yii l
dc militära (krigsoperationer) som de civila (företag, åtgärdrr
eller arbeten 111. m., som sammanhänga med eller bero ay
krigföringen). i\Icn den högsta krig~ledningcn innefattar <'llligt min mening icke -·· eburn den undantagsvis skulle ku n na
göra det - elen i milllärt avseende verkställande eller r en t
opera Liva myndighclcn , vilken tillkommer respektive sta h seller vapenchef.
Den första krigserfarenheten skulle nu vara den , att den
högsta krigsicaningen under inga omständigheter - und antagandes force majeure - L\.r flyttas fr~m huvuds~aden eller
från regeringens , riksdagens och de centrala ämbetsverk en~
närhet. Högsta krigsledningen kan icke, vilken sammansättning den än har, undandraga sig eller undvara den ständ iga
och lokala kontakten och samarbetet med landets utrikes- orh
inrikespolitiska ledning eller med dess statsförvaltning öv<·r
huvud taget.
, Erkän~ 1 cr n1an riktigheten härav - och det synes m ig
svart att eJ göra det - så är dtirmecl också givet, att clt g<·mensamt högkvarter med politiskt inslag -- såsom i Tyskland
under världskriget -- är fullkomligt onödigt och därjämte D il lagligen öcleliiggandc för sammanhållningen mellan statsmak tcns högsta toppar. - Samarbetet med elen utrikes- och inrikespoli tiska leclning:cn främjas bättre 'm edelst kontakt och
samverkan med regeringens samtliga medlemmar och nw d
dem unelerställda verk och myndigheter än medelst råclsl::lg
med n:lgra lösryckta toppar ur regeringen , vilka äro infoga dl·
i en för övrigt utpräglat militär omgivning.
Om elen högsta krigsledningens sammansättning kunu a
för övrigt olika meningar göras gällande. För min egen del
vill jag deklarera en bestämd sympali för det engelsk-fransk a
systemet med elen högsta ledningen samlad hos en fåtalig kom ·
mitte, kommission eller utskott av regeringen uneler statsm inisterns presidium. Hur detta konstitutionellt skall ordnas.
undandrager sig mitt bedömande i detta samJnanhang.
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Godkänner man emellertid denna princip - och den synes mig helt ansluta sig till vårt statsskick , såsom nutiden
uppfattar det, och i varje fall till det moderna krigels natur
~ så bortfaller också kravet på en gemensam högste befälhavare för rikets krigsmakt i krigstid. En sådan hög topp
erfordras ej längre, då krigföringens enhetlighet tillgodoses av
regeringen eller dess krigsutskott. Regeringen eHer dess krigs utskott är bätltre betjänt med föredragning i militära angelä genheter av tre sakkunniga föredragande rådgivare: en för ma rinen , en för flygvapnet och en för armen, än av en enda före dragande, som - just därför att han antagligen är yrkesman
- är osakkunnig på tv{t och sakkunnig på endast ett av de
tre områden, krigföringen nu till dags omfattar.
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Meddelanden angående främmande mariner.
Meclclelanclc från Marinstabens Utrikrsanlclning.
(April Hl:J;3.)

Storbritanriien.

-23383,1.93 puncl, maskineriet och artillorianUggningen 859,163 pund samt
själva kanonerna 40,000 pund. »Duncan», en jagare på 1,400 ton,
kostar 302,904 pund, varav för skrovet 1,050 p und och för maskineriet 13G,432 pund.
Vad beträffar modernisoring av och reparationer å äldre fartyg liar r edan 1,024,448 pund anYänts på »Barham», vars traktatsenliga livsl ängel dock snart är utgången. På de gamla skeppen »Ramillies», >>Repulso» oeh »Hennes:> ofJras innevarande år 576,886 pund,
vilket dock icke iir hela reparationssumman.
Bränslekostnaderna 1933 beräknas till 2,376,600 pund, medan samma kostnader år 1913 för en 3-4 gån.ger så stor flotta med betydligt
mera gång uppgingo till 2,081,300 p und .
(Morning Post, 10 mars 1.933.)

Om clrn stora engelska krigsövningen för handelsskydel och h natlelsförstöring- uneler januari 19:33 förekommer en ganska utför li-:
skildring i .Jlarine-Rundschau, Jehr. HJ33, sid. 87.

Navy Esi. imates summa uppgår iotalt till 53,570,000 pund, vil ht
imwlJii r c· n ökning med 3,09:3,700 pund. A\" ökningen belöper sig i el
m i nclre ii n 2,:3iJ5,3GO pund på gen o mföranclo a v planenlig ors ä ttnin g·-J,~·ggnad.
Det nya byggnaclsprograullnet omfattar:
4 kryssare (antagligen en »Leandel'» och tre >>Arethusa»),
1 floitijledar e och 8 jagare,
3 ubåiar, samt
clii'('J'SO »sloops» och smärre' fartyg.
:Marinens personal uppgår till 90,;300 man, Yilket innobiir •'B
minskn ing In f'll :1,100 man.
1<'rånriUmas .lörålclracle fartyg samt do även till stor del förå ldrad<· s lagl'adygcn, består St.orbrit::mniens flotta endast av 37 kryssnn', 4:) jagaro och 28 ub åtar.
Pi't clo si s ta 10 å ren har man lagt ned i531,43G,G08 puncl (all t
niira 10,000 milj. kr. dior <·n mrrlrlkut·s aY :18:00) 11å rn llotta. ~"' 1
bc-l'innrr sig i ett sådant till st:lncl, aH flpn ej förmår att fylla s i 11
ll]lpgiJlC'r. Denna amnärknings1·ärch hrist på övrrensstämmcl so 111<'1
lan utgi l' t Pr och oHrkt iYitrt har h h anlocl ning-ar, nämligen i Iö rs J.,
rummet dc stora reparatiouskostli:ulema för att hålla gamla och u tslitna fart~· g i sjiiYänligt skick, i andra hand cle specifika hyggnatlsko,inaclernas stegring. >>Lranrlcn>, 50lll för 8 st. 15 cm:s kan. i ~
torn , kostar :I,G27,8:19 pund. Dl'n tyska Jörkrigskryssa r en >>Karlsruhe•
nH·cl 1~ st. 10 c:111s km1. och :27 knop, som bieY handclssjöfari rn
,;kriick. kosta el c• ungefär 300,000 puncl. , Leandc'l'S>> skrov har ko s t :1

Frankrike.
Mari nbudgeten uppg år .till 2,840 milj. fros., vilket innebär en
mindre ökning i förhålla nde till år 1.932. 1,423 milj . avses för fartygsbyggnacl. Personalstyrkan uppgår till 53,750 man, mot Storbritannion 91,000, U. S. A. 107,000 och Japan 50,000 man.
(The Navy, mars 1933.)
Sjunkna tyska minor påträffas fo rtfarande i Engelska Kanalen.
Trots att minorna legat 1.6-18 år i vattnet, iiro de fortfarande
gott skick och explosionsfarliga.
(Le Yacht, 11 mars 1.933.)

Marinministe rn har beordrat stapelsättning av de fyra kryssar na 1-fontcalm, Gloirc, Marseillaise och Cltäteaurenault, som ingår
1932 års program. Va rele ra kry~sarcn mätet· 7,500 ton.
(Le Journal, 2 april 1.933.)

Ovannämnda kryssare byggas vid följande va r v:
»Ma rseillaiso>> vid Chantiers dE' l a Loire (Nantes), >>Chateaurenaul to> vid Chantie rs de Penhoet (St. Na:wire), »Gloire» vid Chantiers de la Girondo, (Bordea ux) s?.mt <Monca lm » vid Forges et Chantiers do la Meditorrnnnec, La Seyne (Toulon).
(Lr Yacht, 8 april 1933.)
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Italien.

Polen.

Kryssaren A nnando Dia z uppnådde 40,7 knop under l'tt 8 tltnmarsprov. Medel l arten tör lwl dng uppgick till 39,9 knop.
(The Navy, mars 1933.)

1-teni' s iticrmii ssigi. ha r J' o lPJls f lotta ick r ökats S<'dan den fick
sina 2 jagan• oc h 3 ub åta r Jrån Frankri ke, nwn i s jiilva verket har·
dock en viss u tveck liog iigt rum . D e ii ldrc J'artyg(-'11 hava modernise rats ocl1 nya s rn r1 fartyg·, byggda på po lska varv l1a va tillkommit.
FloHa n ;ir i li Yiig ve rksarn lwt och g<•nom sjör:qwditi01wr i Östers jön
är personal<'u väl utbildad. D Pn polsk a kusf~träckan är uppenbarligen väl inr iittad Jör försva r. Tidraktar man Gelingens utbyggnad ,
utvecklingPn av d<.' mindre hamnarna, Irand e lsflottans tillväxt och
övc rhu vmltagd ve rksa ndw te n och anläggJ<inga r na vid kusten , må stt•
]~ol ens tillväxt som sjömakt hf·t r akta s som obestrid lig. D<· stora
byggnadsp rogram nwn l ra va Pnwllcrtid h i ttil Is icke kunnat g·enomföras. Anledning finnes ich• att Jör rn ocla, att Pol en i hemli g het bygger fartyg på utl än dska va rv.
Polen lws it tp r Pncla.st dt ~:datl i g i Yarv, niimlig<•n i Mo cllin, där
fart yg upp till 100 ton kuJlD :t IJ_v ggas. Varvet i Gd ingrn har Pn
flytdo cka J ör 3,000 ton, men n3gon fartygshyggn ar! har hitti Ils i c kl'
ägt rum dä rstädes. MarinPus vr r kst;idrr i Ox höft anviinclas endast
för r eparatione r. Om vid avslutandet av al'iwtena på hanmen i
Gelingen ett ve r kligt sk.cp psva r v komnwr t ill stånd , ått·rstå r att se.
Ånnu så lä oge är pol ska :floHa•l IJProend,, av varvet i Danzig, vilkr·t
i sin mån bidragit till d<• pinsA lllilla konJ'likt<·' rna nwll an Po len och
sistnämnda stad.
(:Jfarine-Rund sc hau , feb ru a ri 19:-33.)

Frankrike och Italien.
Om man jämför t illkomsten av nya fart.y g i Frankrike och Italien efte r vapenstil leståndet erhå ll as följande siff ror:

ITALIEN.
kryssare om 10,160 ton .............. . .......... · · .. · 71,1:20 ton.
kryssare om 3,150-6,8ö0 ton .... . ... . . . . ...... .. . . . . 70,378
jagare om 645- 1,550 ton .............. ... . .... . .. . 67,569
12,376
ubåtar över 1,000 ton .... . ........ . ... .. · · · . · . . · · · ·
ubåtar under 1,000 ton . . .. .... .... .. . . . . . . .... · · . · 32,989
129 enhete r om samman la gt .. .... . ..... . .. . . . . .. . . · · · . · 254,432 tou.
7
12
56
9
45

1
7
12
60
31
53
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FRANKHIKE.
.......... ... . .. . . .. ..... . 26,924 t ou.
................
slagfartyg
kryssare om 10,160 ton ............. . .. . . . .. · ... · · · · · 71,120
kryssare om 4,850-7,722 ton . .... ......... . .. . ..... . 85,Bu6
jagare om Slo-2,610 ton .. ........ . ...... . ...... . . 11.5,320
ubåtar över 1,000 ton .. ..... . ......... . . . ..... · · · · · 44,952
ubåtar uneler 1,000 ton . .. . . . . ........ . ....... · · · · · 35,609
enhete r om sammanlag t .... . ................ . . · · · · · 379,781 to n.
(Le Yacht,, 8 ap ril 1933.)

Tyskland.
F lottans pe rsonal består av 13,500 man, av vilka 9,355 från Preus·
sen och 2.575 från and r a delar av landet. Enelast 290 v:oro ursprung·
ligen sj öt~än flertalet voro förut verkstadsarbetar e.
(The Navy, mars 1933.)
'

Norge.
F ö rsva rsdeparte mentet Jör Ps lå r att 300,000 kr. skola a n vändas
till påbörjamlet av modi f iNad to rpPclbåi. D en karaHäriseras som
en snabb gånnde oclt i l'örJJållanclt• till. storlPken sta rk t beslyckad
vakt bä t med t.orpC'd lH'styck ni ng. Ko~t na clc- rn a lJPräkua::; till. '!.,7 mil j.
kr., m ed fu ll utrust.ni11g c:a 3,1 m ilj . kr. DPn blir på 500 ton och
får c:a 30 knops fart. J3estyckningPn utgöres av 3 ·s t. lO cm:s kan .,
2 torpecltubl' r i d ubbPllav cttage sa mt et.t antal antiuh åtsm inor.
(NorgPs Sjoforsva r, mars 1933.)
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Litteratur.
Hur lär man sig förstå Yärldshä nd ~> l
serna? HANDLEDNING I UTRIKESPOLI'fiK. Av fil. kand. Paul :Molm. Not"stedt
& SöuP rS Förlag, 307 sid. Kr. 5:25.
Mod särskilt eftertryck har i den litteratur, som sö,k er tillgodogöra sig v~lrldskr i gets lärdomar, framhållits det sedan l änge erk,inda
intima sambandet och nödvändighoten av en ständig väx0lvcrka n
mellan politik och strategi. Detta såväl i :[red som under krig.
Härav framgår nödvändigheten i cke blott av att statsmannen i n nrhar en viss strategisk skolning utan även av att den militäre bc·fillhavaren äger kännedom om utrikes politiska frågor. Värl dsk r ig-e t
lämnar talrika exempel på vådan av att negligera dessa sa nn·i n gar.
Odesdigra missgrepp begingos vid krigets ledande i stort, och .. rta
voro enskilda befälhavare oförmögna att fatta självständiga he,Jul,
då omedelbar handling var av nöden, till följd av bristande k ännedom om elen politiska situationeu.
Det kan utan överdrift påst:is, att föreliggande arbete, val'S Jö rfattarc sedan många ål' är väl fört rogen med mellanfolkliga fr å"o r.
1
kommer att fylla et.t länge känt bc•hov hos var och Pn som si' ;er
fakta om vad som i våra dagar sker i världen. Boken begl'än sar ~ig
. i stol't sett till tiden efter världskriget. Dess uppställningsfol'n t iir
en n yhet. Varje stat har sitt eget kapitel. I en kort, orienter an de
inledning lämnas en överblick av d0ss öden uneler tiden efter J:r•••lsslutet 1919. Därpå fö ljer redogöl'elsen i:ih· cless utrikespolitik dt.?r
världskriget, uppdelad i f råga om dc större staterna i deras förh ållanden till andra st.ater, ordnade i bokstavsordning. Sålunda finn er
man exempelvis i kapitlPt om Italion efier elen inledande övcrhl jpken
unclcrrubrike,rna Albanien, Bulgarien, England, Frankrike o. s. 1' ·
Aven om vissa av de stora politiska frågorna härigeno m s t._,·cJ. ·, ds
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sönder giver ucnna uppst;l] lningsfonn å t boken i dess egenskap a v
bandbok och uppslagsbok en ov:irderlig r eda och överskådlighet.
Vissa UPIH'Cpningar ha ti li följd av denna indelning blivit oundvikliga, men s tuderar man arbetet noggrannt, finner man, att just
biiri ligger en av dess största förtjänster. Författaren har nämli"'en
bemödat sig om att alltid >> höra båda parterna>> och så på ett beundr ansvärt sätt lyckats genom[öra största möjliga objektivitet vid
de ofta ömtåliga frågamas behandling. Exempelvis finner man i
kapitlet om Tysk land, unelerrubrik Frankrike, den tyska och i kapitlet om Fr an krike, underrubrik Tyskland, den franska synpunkten
på det inbördes J:örhållanclet mellan de b~ da staterna.
I några inledande kapitel behandlar författaren frågan om hur
man bör läsa sin tidning, för att bakom pressens ofta. tendentiösa
rubriker och t elegram upptäcka de utrikespolitiska händelsernas verkliga innebörd, vidare de fa ktorer, som påverka utrikespolitiken samt
Nationerna · Förbund. Främst bland dess a kapitel står utan tvivel
>>Den nya världsbilden», som i sin knappa klarhet giver en pregnant
bild av dc volHiska och militära, t erritoriella och ekonomiska förskjutningar, som karakterisera världssituationen av i dag jämförd
med världssituationen före 19.14.
Stilen är klar, lättflytande och i vä]gö'rancle avsaknad av fraser och överorcl. Inn ehå llet vittnar om grundlig sakkunskap och vederhäftighet.
Ett studium av ifrågava rand e arbete förm edlar en intensiv känsla av att ha kommit världshändelserna ett gott stycke närmare in
på livet och är för den militäre läsaren av särskilt värde av det
s~äl et, att det överskådligt lägger upp mellanfolkliga problem, som
bilda grundval en för dc olika staternas militärpolit iska l äge och strategiska tänkande.
C. H. F.
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Datum

J6/2-33

l

Diarie- 1
nummer

5087/31

4238/31

Utdrag ur kungjorda patentansökningar

2840/31

meddelade genom Th. Wawrinskys l'atentbyrå, Stoekholm.
Datum

2/2-33

Diarie-1

l nummer
128/26

4629 /31
643/31
871 /32
1409/32
9/2-33

3887/28
144t32

1960/29

4324j31

5243/31
16/2-33

3008/30

Uppfinningens art
.A p p~ ra t J ör a t t lwstämma rör else rna hos ett [:ntyg e lle r ]u ftskcpp med avseenclP på lodlinjen och meridian läget. Soci6t6 Schneicle r &
Cie. oc h J. Fieux, Pari s.
Anorclning v id vätskekompa ssPr. Nya In sirnmentfabriks A/B. Lyt h, Stoekholm.
För kast anclt• av linor avseeld raketpistoL l<'.
W . Sander . WE'se rmiinde.
llL·pelt•rvapen nwd patronstyrorga11.
R. von
Fron1mer, Bud::q•est.
Anorclni11g fö r kyln in g meLlelst luft av skjutv~pPll.
ll. von FromJTI Pr , BuclapE'st.
U y ros ko pkon1 pass.
N eder l anclsche Tec lm ise lw
Haneld Maatschappij , Giro >>, Haag.
Fiida1·ingssä tt. och anordning 'för fram stä lln ing
a v skovel ringar föt· ra el i al turl1 i ne r. Allm >iuna Svenska Elektriska Ab., VästPrås.
A!lordniug fö1· hopmon tering av :f:lygmaskiu:'i> [irplnn oeh liknnn riE' fa('kVE'Tkskonstrukti .•nc r. H . J u nk ers. D E'ss au-Anhalt.
A JlOrclning fö r att utskjut a u ndervattenstOJ']lf'der, u ta n att svall ning uppkomJJWr. N. \'.
Jngeni e urskant,oor voo r Scheepsbouw, Ha al):.
Sätt att bereda mo torva ttPn för ångpannor och
liknande·. H. A. G. Gunne lius, Stockholm.
A11gs il. Allmänna Svenska El e kt.riska Att :.,
Väster ils.

23/2-3()

4267/29

2/3-33

1256/31
2509/31
5428/30
2097/28

9/3-33

659/31

l
1316/32

827/31
16j3-33

4488/31
4311/31

22/3-33

5558(30
1823j31

Up rfin ningens art

Kn!lllensatav le cl a re med L'll ventil, som öppnar
och stiingP r avlc']1pd i bri·oende av vätsken ivi.in i avledaren. C. Rosenblad, Stockho lm.
FastsäUningsanorclni11 g för löp hjul ti ll ~mg- Pllcr gasturbiner. A/B. Spontan, Stockholm.
Hj ä l pma sk i1wrn as ano rdning vid f lygmaskinsl'ör!Jränn in gsmotorer llll'd st järnformigt anorrlnacll' cy lindrar. Si<>mrns & Halske JL-G.,
llerliu- Sic mcnstadt.
Sätt och a nordnin g för åstadkommande av kartor medelst Jlygfotogra[ering. K . G. Löfström och T. K. Lehtonen, Helsingfors .
ö vn ingsgevär m ed lju skastare. O. Stolz, Berlin.
Anordning vid aeroplan ving ar. F . H. Page och
Hande ly Page Ltd., Cricklewoocl, England.
Järnkonstruktion för skep psbyggnads- eller an dr a ändamål. H. C. T. Bryant, London.
Sätt att behandla klorater för sprängningsiindamål. Finska Eil'ktrokrmiska A/B., Helsingi'ors.
Anordning vill trumJJJaga sin ·för maskingevär
och automatiska eldhandvapen. Vi cker-Armstrou gs Ltd, London.
Målobs Prva t ionsano rdning för fordon, i syn ner_[
h et h n·tyg. Gcsr~llsehaft Hir e lc ktrische Apparate, m. b. H. , Bl,rlin-Marienfelde.
A mH·llning vid l ås mek ani smer för maskingevii r.
Aut om atic Gun s lnc. , \ \Tashington.
Obemannad sig-nalstation. Julius Pintsch A.-G.,
ile din.
J) a l ansc ring~a.n ordning fö r artilleripjiis, särskilt
avse·clcl för he3kj utn ing av luftfarkoster.
(Tilläg ~S· t ill patentet N :r 72780).
Schneider
& Cie., Pari s.
Ano rdning för emt(Yclig riktningsbestämning vid
radiop ej ling. E. Bellini, Pari s.
Anordning Iör mätning av korta våglängclet·.
standa rd E!C'etric A /S, Oslo.

-240-

Datum

Diar ie - l
l nummer

Up pfinningens ar t

1 ------~~-------+~----------------------------------------

22/3-33

2882/32

3081/32

4507/30

S0/3-33

2427!29
3151 /28
1586/31

Manöverano rdni ng iör maskindelar med omkast bar rörelseri k tning. Firman Carl Zeiss, .Tc·na.
V ärmcapparat för automobiler, motorbåtar el! n·
liknan_de. C. Langberg och C. W athne, Sta vanger.
Glidbart ,skydd fö r utkastningsöppningen virl
automatis ka eldhandvapen. R. von Frommer, Budapest.
Rigg- och segelanordning. D. K russancl, Oslo.
Anordning iör avståndsmätning i vatten. Sul•marine Signal Co, Boston.
Flamfritt, som drivmedel avsett krut. E. I. Du
Pont dc Nemours and Ca., Wilmington.

Tb. Wawrinskys Patentbyrå
Innehavare: H. ALBIHN

16 Birger Jarlsgatan, Stockholm.
Telegrafadress : WAW , St ockholm .
Telefoner : Riks 74911, (Växel), 7491 2, Allm . ö. 22 48 , l ng. Alb lhn privat 74913 .

GRUND AD 1891.
Ombesörjer uttagning av patent och registrerin g av varumärken
mönster och modeller i Sverige och utlandet.
Verkställer tekniska översät tningar och utredningar rörande intrång i patent rätt, patents rättsliga omfattning, giltighet m. m.

