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Årsberättelse i artilleri och handvapen 
år 1935. 

Avgiven av ledamoten ÅstTöm uen 4 december 1935. 

II. Traktoranspänt artilleri. 

Det i lJ. S. A:s kustartilleri ingående traktoranspända ar
tilleriets uppgifter angivas i gällande taktiska instruktioner vara 

au förstärka kustfästningarnas fasta bestyckning, 
att utgöra artilleriförsvar vid kustorter, där fast uppställt 

artilleri eller järnvägsartilleri icke finnes, 
att förstärka järnvägsartilleri, 
att i alhnänhet användas för tryggande av vissa vattenom

råden eller farleder samt 
att vid kustförsvar understödja sh·idskrafter av andra va

penslag. 
Vid det haktoranspända artilleriet finnes i U. S. A. för 

närvarande endast en pjästyp nämligen en 6" (15,5 cm.) kan. 
M/18 G. P . F . Därjämte är en försökspjäs till en modernare 
kanon av samma kaliber frrunställd. Data för dessa pjäse1~ 
återfinnas i tabell 3. 

Utseendet av 6 " (15,5 cm.) kan. M/18 framgår av fig. 4. 
6" (15 ,5 cm.) kanonen M/18 är en både oöm och synner

ligen vä lskjutande pjäs. Det begränsade sidriktfältet ar emel
leiiid en nackdel. Detta sidriktfält, som vid små elevationer 
är 60°, minskas vid större elevationer till 45° , beroende på att 
lavettbenen komma i vägen för rekylen. För beredande av 
utrymme för denna är det därjämte nödvändigt att gräva en 

Tidskrift i Sjöväsendet. 16 
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rekylgrop m ellan lavettbenen bakom pjäsen. Erfordras stöne 
sidriktningsmöjligheter än de nyss angivna, bör pjäsen, om för
nållandena det m edgiva, uppställas på ett enkelt betongfunda-
ment 

Vid användande av ett sådant fundament äro lavettbenens 
spadar borltagna och ersatta med stålplattor, omslutande den 
cirkulära 6ilsskena, som inbi:tddats i den såsom svansstöd av
sedda belongringen. Ett stålband omsluter den upphöjda de
len av fundamentets mittelplatta samt tjänar såsom ledare för 

Fig. 4. 

lavetthjulen vid sidriktning, därigenom hindrande lavettbenens 
nyssnämnda plattor att klämmas mot rälsskenan . 

Den för pjäsen avsedela traktorn är en 10,5 tons band
traktor (Holt) , som har en hastighet å goda vägar av c:a 8 
km/Lim . Den största marschhastighet, som elen med massiva 
gummiringar försedela p jäsen utan risk kan uthärda , är omkr. 
24 km/tim. Eni:i.r pjäsen icke är konstruerad för delad trans 
port , krävas i svår terräng stora kraftmängder för dess bringan-
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de i ställning, enligt uppgift ~Lundom ända till tre trak torer. 

dämv två för dragning och den tredje för styrning och ra
skjutning. 

Den i tabell 2 upptagna f ö r s ö k s p j ä s e n torde före te 

följande huvudsakliga skiljaktigheter från den i det föregående 

behandlade 6" (15,5 cm.) kanonen M/18. 
Balanseringsinrättning (fjädrar och komprimerad luft) 

användes, vilket tillåter så tillbakadragna tappar, att 65° ele

vation kan uttagas. Först vid 40° elevation erfordras rekylgrop. 

sidriktfältet är 60° vid alla elevationer. 
Hö ].driktinrättninoen har förbättrats, så att eldröret kan 

• t> 

frikopplas för bringande i laddläge. 
De dom.krafter, som användas för höjning och sänkning 

av laveUbenen, hava inbyggts i dessa. 
Lavetthjulen, fyra dubbelhjul med ballongringar och fjäd

rar, bilda en boggie, å vilken underlavett och lavettsidm vila. 

Medelst en domkraft avlastas vid avbröstad pjäs tyngden från 

boggien och äkerställes »trepunktsuppställning>>. 
Tack vare ballongringarna är det möjligt att transportera 

pjäsen med en hastighet av upp till 64 km/tim. 
Pjäsen är konstruerad för delad transport. 
Lavettaget kan även användas för en 8" (20,3 cm.) haubits. 
Det traktordragna artilleriet i U. S. A:s kustartilleri är or-

ganiserat i brigader, regementen, bataljoner och kompanier. 
. B r i o· a d e n är ett förband i huvudsak avsett för admini-

t> 

strativa och utbildningsändamåL Den består av 
brigadstah, 
stabsbatteri och 
tre regementen. 
R e g e m e n t e t är en administrativ och taktisk enhl"t. 

Det består av 
regemcnt'sstab, 
stabsbatteri, 
musikkår, 
trängbatteri och 
tre bataljoner. 
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Då regementet användes för kustförsvar utanför kustfäst

ningarna, tilldelas detsamma jämväl ett strålkastarbatteri 
B a t a l j o n c n är en taktisk enhet. Enär de i ett rege

mente ingående bataljonerna ofta grupperas vitt skilda från 

varandra, måste organisationen dock vara sådan, att elen i viss 

utsträckning kan fylla administrativa funktioner. Bataljonen 

består av 
bataljonsstab, 
stahsbatteri , 
stridsträng samt 
två batterier. 
Då bataljonen användes för kustförsvar utanför kustfäst-

ningarna, ingår i stabsbatteriet en strålkastarpluton. 

B a t t e r i e t är eldenhet men även administrativ enhet. 
I batteriet ingå fyra pjäser. 
Organisationen av ett batteri åskådliggöres av tabell 4. 

Personalstyrkan utför 5 officerare och 182 manskap. 

Det traktoranspända kustartilleriet kan förflyttas antingen 

på järnväg eller med landsvägsmarsch. Där goda vägar stå till 

förfogande och materielen är i gott stånd, kunna det traktor

anspända artilleriets enheter fö1':flyttas ,snabbare p1· landsväg 

än pr Jarnväg. Gr~insen går ungefär vid 250 km. för motor

och motordragna fordon sam t vid 125 km . för traktorer och 

traktordragna (pjäsforclonen m. fl.). Äro vägarna dåliga, böra 

dessa distanser halveras. Ofta är det lämpligt att förflytta 

traktorer och traktordragna fordon pr järnväg samtidigt som 

motor- och motordragna fordon marschera pr landsväg. 

Med hänsyn till den i allmänhet rådande stora olikheten i 

marschhastighet dc olika fordonen emellan, är det vid förflytt

ning landsvägsledes i allmänhet nödvändigt att uppdela för

bandet på två a tre kolonner, nämligen en, bestående av trak

torerna och cle av dem dragna fordonen, en, bestående av de 

tyngre motor- eller motordragna fordonen samt stundom ytter· 

ligare en, omfattande lätta lastbilar, rekognoserings- och per

sonbilar ävensom motorcyklar. l allmänhet gå traktor- och 

motor kolonnen ( -ernai skilda vägar. 
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Beträffande val au ställning gälla nedanstående synpunkter. 
Kanonerna böra så plac-eras, att de kunna behärska sina 

eldfält (60° ) ända upp till maximiskottvidden utan döda rum. 
Batteripla tser för indirekt eldgivning äro i vanliga fall icke 

lämpliga. Direkt eld är nämligen verksannnare än indirekt 
vid de synnerligen rörliga mål (kryssare, jagare m. fl.) , varom 
det h är i regel är fråga. Batteriplatser för indirekt eldgivning 
kunna dock bliva nödvändiga, om traktoranspänt artilleri upp
träder ensamt utan stöd av svåra batterier. 

P jäsluckan bör icke understiga 50 m., luckorna mellan 
batterierna 200- 300 m. 

Kommandoplatser och skjutbordsrum böra placeras så, 
att de icke utsättas för mot pjäserna riktad eld med samtidigt 
beaktande av att t rådförbindelserna bliva de kortast möjliga, 
d. v. s. i allmänhet 100 meter utanför endera flygeln av resp. 
batterier. 

Alternativa ställningar utses och iordningstäUas i någor
lunda närhet av den ursprungliga ställningen men i varje fall 
så lån gt därifrån, att fienden får ett alldeles nytt mål att be
sK.juta , om han vill fortsätta elden. 

Även reträttställningar rekognoseras och, i mån av tid, 
inredas. 

Vid det traktoranspända artilleriet användas för eldled
ningen dels smmna metoder som vid de svåra batterierna, dels 
en särskild metod för snabbskjutande batlierier, vad instrumen
teringen beträffar, tämligen nära överensstämmande med vår 
,, blan dade metod med korrektionslinjal». 

För avståndsmätningen vid sistnämnda metod användes 
sfereomätare, vilken anses vara att föredraga framför instru
ment av annan typ vid givandet av teckenobservationer, på 
vilka eldregleringen grund·as. 

Beträffande eldledningsmaterielen vid det t'l·aktoranspända 
kustartilleriet må där jämte framhållas , att mm1 i U. S. A. f. n . 
torde vara i färd med att utexperimentera ett c e n t r a l i n
s t' r u m e n t för sådant artilleri. Om detta instrument äro 
följande detaljer kända. 
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Avståndet erhålles från en inbasmätare, som kan uppstäl
las högst l ,000 yards från batteriet. 

Framför punktens n1:ätelement erhållas i instrumentet med 
nyttjande av målets vinkelhastighet i sidled och avståndsänd
ringshastigheten. 

Ballistiska korrektioner beräknas ej av instnunente t. I 
de tvenne konektionsinrättningarna införas resp. b egynnelse
och observationskorrektioner. Korrektionerna i längdled äro 
procentuella. 

Instrumentets vikt, utfört i gjutjärn, 400 kg. Dess kosluad 
uppgår till c:a 5,000 doHars. 

III. Det rörliga kustartilleriet i Sverige. 

Frågan, huruvida kustfästningarnas s.iöfrontsartilleri bör 
vara fast uppställt eller rörligt, har varit och är i viss m ån 
alltjämt livligt omdebatterad såväl här i Sverige som utomlan ds. 
Helt naturligt hava båda uppställningsformerna sina för- och 
nackdelar. Den fasta uppställningen medför högre stridsbe
redskap och en i allmänhet effektivare, d. v. s. träffsäkrare 
och snabbare eldgivning men omöjliggör, praktiskt taget, an
passning efter det strategiska och taktiska lägets krav. Vid 
den rörliga uppställningen äro i stort sett förhållandena om
vända. Atminstone i ett tidigare skede torde den fasta upp
ställningen haft de flesta förespråkarna. Utvecklingen synes 
emellertid numera gå i riktning mot ökning av det rörliga ar
tilleriet på det fast uppställdas bekostnad. Så har ex. chefen 
för kustartilleriet i U. S. A. i ett tal till " .oast Artillery School 
år 1932 anfört, att >> artilleriförsvaret måste i framtiden bliva 
mera rörligt, vilket vinnes genom användning av fast uppställt 
artilleri till ett minimum och komplettering av detta artilleri 
med rörlig bestyckning av alla typer. >> Såsom jämväl av detta 
yttrande framgår, är det emellertid under alla omständigheter 
nödvändigt, att en viss del av en kustfästnings sjöfrontsbe
styckning är fast uppställd. storleken av denna del torde i 
huvudsak bero av skyddsföremålets betydelse och sålunda nå 
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maximum vid kustbefästningar, avsedda för tryggande av 
primära örlogsbaser. A an~ra sidan följe:· det oveders.ägl!gen 
av allmänt erkända stra tegiska och taktiska gnmdprmc1per, 
att inom varje kustfästning bör finnas en viss , för strid mot 

fartv" i första baud avseeld rörlig bestyckning för insättande • t"> 

allt efter behovet på oskyddade fl anker, vid med fast uppställt 
artilleri endast svagt försvarade inlopp, såsom ersättning för 
nedkämpade batterier eller eljes t för förstärkning av inlopps
försvaret. för flankering av tillfälliga minspärrar , för strand
försvaret m. m. Delta rörliga artilleri bör även, om krigsläget 
det m edgiver , kunna disponeras för tryggande av tillflyktsham
nar eller eljest för sjöhanclclsskyclcl i samverkan med sjö- och 
flygstridskrafter inom vederbörligt marindistrikt. 

För att ifråga varande rörliga kustartilleri må bliva till 
fullo utny ttjat, bör detsamma em ellertid även avses för att en
liat höasta kriaslecln iwzens bcstämnwnde vid hchov överföras b b '-' '-' 

till annan kustfästning (annat marinelistrik t). Och härifrån 
är s teget icke långt till ett rörligt kustartilleri , från början an
skaffat och avsett för att såsom en strategisk r eserv vid kust 
försvaret stå till högsta krigsledningens förfogande. Beträffan . 
de sistnänmda rörliga kustartilleris upJ)gifter må här anföras 
följande. 

För besittningstagande av vårt land eller någon avsevär
dare del därav, kd.ves en invasion över land- eller sjögränsen. 
Det är uppenbart, att, framförallt i nuvarande m:ilitärpolitiska 
lä ge, elen senare operationen är elen sannolikaste. Om det icke 
lyckas sjö- och flygstridskrafterna alt förhindra invasionsar
men!> överskeppning , måste alla krafter insättas på att förh indra 

· landstigningen. Av åtskilliga skäl är det härvid synnerligen be
tydelsefullt, att transportfartygens annalkande till kustens ome
delbara närhet och truppernas urlastning kunna fördröjas, ju 
längl'e dess bättre. Detta kan åstadkommas, om högsta krigsled
ninaen till sitt direkta förfocrande har ett kraftigt rörligt kust-o ~ 

artilleri, utrustat och övat för beskjutning av fartygsmål, soni 
ur en efter krigsfallet och läget lämpad utgångsgruppering 
snabbt kan framsändas till den hotade kuststräckan. Detta är 
sålunda en av ifrågavarande artilleris uppgifter. 
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En annan uppgift framgår av följande förhållanden. Ut
efter de svenska kusterna finnas tvenne farvattensförträ11 .. _ 

• M 

nmgar av stor militärpolitisk och strategisk betydelse: Ålands 

hav och Öresund. Det synes utan vidare stå klart, att del ii 1• 

ett framträdand e svenskt intresse att behärska dessa förträn"-
. ~ 

mngar, d. v. s. alltefter ont<;Ländighetcrna hålla dem öppna 

ell er stänga dem för viss sjöfart eller för vissa främmande ör

logsfartygs passage. Vad Ålands hau beträffar, framträdPr 

härvid särskilt nödvändigheten av att kunna h ålla passagen 

öppen för egna sjöstridskrafter vid ingripande mot ett ev. 

överskeppningsföretag över Bottniska viken samt stödja nämn

da sjöstridskrafter vid ut- och inlöpandeL Vid sidan härav 

frams tår såsom en konsekvens önskvärdheten av att kunn a 

så vitt möjligt förhindra fi entliga sjöstridskrafters inträngandr• 

genom Alands hav till farvattnen norr därom. Är behärskan

de av den svenska delen av Ålands ha v vid ett krig i Öster. 

sjön av synnerlig vikt för den svenska kri gslednin~en , synes 

em ellertid Öresunds betydelse för Sveriges försvarsproblem va

ra ännu större. Man synes nämligen rätt väl kunna tänka 

sig Östersjön berörande krigsfall, i vilka Ålands hav icke blir 

särdeles aktuellt , m en knappast något, där Öresm1d icke måstP 

komma att spela en ytterst betydelsefull roll. I denna kor ta 

översikt m å i detta hänseende endast erinras om nödvändi<'-
t> 

beten ur svensk synpunkt att vid krig, i vilket Sverige är del-

tagande part, trygga de svenska sjöstridskrafternas genomlö

pande från Östersjön till Västerhavet eller vice versa samt till
försäkra en med Sverige allierad makts sjöstridskrafter obe

hindrat inlöpande till och utlöpande från Östersjön. Behovet 

av Öresunds stängande för fientliga sjös tridskrafter följer så 

som ett korollarium här.av. Öresunds öppethållande för d w 

svenska och neutrala handelssjöfa-rten är även ett betydelse

fullt intresse. Vid upprätthållandet av neutralitet torde vidare 

ifrågavarande förbindelseled n11ellan Östersjön och Västerhavet 

komma att spela större roll än något annat sv-enskt kustfar

vatten. Det ligger nämligen i Sveriges intresse att hålla Öre

sund öppet, m edan det m ed all sannolikhet kommer att för 
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någon av de krigförande framstä som en fördel eller rent 

av som en nödvändighet att stänga nänmda farled. 
För att lösa de uppgifter, varom här är fråga , krävas 

stridskrafter m ed både stor kraft och hög stridsberedskap. Sjö 

och flygstridskrafter äro under alla förhållanden erforderliga 

för ändam ålet. För alt förebygga kraftsplittrande detachC·· 

ringar från de operativa delarna av nämnda stridskrafter -

vilka detacheringar lära bliva nödvändiga, om nyss uppställda 

krav på kraft och s tridsber~dskap skola ktmna uppfyllas -

ävensom a v ekonomiska skäl, torde det emellertid ej vara mö j

ligt a tt lösa förevarande uppgifter allenast nted sjö- och flyg

stridskrafter. Dessa torde böra kompletteras och stödjas m ed 

på land uppställt artilleri , utrustat och utbildat för strid mot 

far tyg, d. v. s. kustartilleri. Detta artilleri bör givetvis vara 

rörligt. 
En tredje uppgift för det lill högsta krigsledningens för 

fogande slående rörliga kustartilleriet skulle vidare naturligen 

vara att vid behov förstärka de nuvarande kustfästningarnas 

stridsmedel. Härvidlag m å särskilt erinras om Alvsborgs och 

Hemsö fästningar , vilkas i och för sig ej alltför imponer ande 

stridsmedel på grund av förläggningen i m.aterielreserv ej kun

na uppbringas till erforderlig stridsberedskap och effektivitel 

förrän viss tid efter krigets eller n eutralitetsvaktens början. 

Sä rskilt vad Äl vsbmgs fästning beträffar, torde det med hän

syn till Göteborgs betydelse i olika hänseenden icke få anses 

osannolikt, att behov av dess stridsmedel - eller av substitut 

härför - skola göra sig gällande redan i ett tidigt skede, vare 

sig det gäller krig eller neutralitet. 
De rörliga kustartilleribatterierna kunna slutligen, då lä

get så oundgängligen fordrar , av högsta krigsledningen använ

das för förstärkande av arme:o~rtilleriet vid strid till lands. 

Det svenska rörliga kustartilleriet kan med hänsyn till de 

uppgifter, som i det föregående angivits för detsamma, utgöras 

av såväl järnvägsartilleri som traktoranspänt artilleri, det förra 

slaget för svåra, det senare för m edelsvåra batterier. Med 

hänsyn till ifrågakommande fordonsvikter samt broars och 
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viadukters bärighet torde n ämligen grövre pJaser än 15 cn
1

. 

kanoner eller 21 cm. haubitser icke lämpligen kunna göras 

traktoranspända. Maximivikten för fordon, ingående i trak. 

toranspända batterier, torde vidare, om tillfredsställande fram. 

komlighet skall uppnås, icke böra överstiga 6 ton. Vid större 

kalibrar och vikter är det sålunda lämpligt att övergå till järn. 

v ä g s la vellage. 

Såsom ock marinberedningen på sin tid framhöll i si Lt 

betänkande med förslag till sjöförsvarets ordn ande, finnes det 

utan tvivel fullgiltiga skäl för att l~tta åtminstone två svara 

(30,5 cm.) järnvägsbatterier ingå i det rörliga kustartilleriet, 

framför allt för tryggande vid behov av Öresund och Skånes 

sydkust, Göteborg m ed Västkusten, Karlskrona samt vissa k ust

sträckor av Södermanlund _och Norrland. För användning av 

svårt järnvägsartilleri vid Ålands huv t'Orde vissa förstärknings

åtgärder å det uppländska smalspåriga järnvägsnätet ävensom 

utökning av transportmaterielen med särski lda efter spårvidelen 

anpassade transportvagnar bliva nödvändiga. Emellertid har 

järnvägsartilleriet den olägenheten, att det är r elativt dyrbart, 

samt att dess framkmnstmöj ligheter torde kunna i hög grad 

begränsas och dess verksamhet sålunda lmnslås oenom flv<r. 
b Jb 

anfall mot järnvägarna och deras konstbyggnader. På grund 

härav torde man för vårt lands vidkommande måhända vara 

nödsakad att avstå från användande av järnvägsartilleri för 

kustförsvaret samt att för ifrågavarande ändamål u teslutande 

bygga på traktoranspänt artilleri, ehuru detta - såsom ovan 

anförts - svårligen k an givas större kaliber än omkr. 15 cm. 

En pjästyp med denna kaliber bör då också inoå i det rörliaa o o 

kustartilleriet. Då uppgiften i första hand går ut på fjärr-

hållning, är kravet på stor skottvidd av största betydelse. 

Pjästypen i fråga bör därför vara en kanon. 

I Bofors har i slutet av år l 931 uppgjorts utkast till k on

struktion av en 15 crrL kanon L/43 i hjullavettage med k luven 

lavett, som i stort s·ett synes vara lämplig för det svenska kust
artilleriet. 

Denna pjäs är av följande beskaffenhet: 

K ä r n r ö r , mantlat, m ed iskruvat bakstycke. Med vid 
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batteriet lillgängliga hjälpmedel kan k ärnrör et lätt frånskruvas 

bakstycket och ersä tbas m ed e tt medfört kärnrör i r eser v. 

M c k a n i s m, og ivalskruv, med plastisk tätinrättn.ing. 

Mekanismen k an söndertagas och h opsättas utan verktyg. 

Laddning kan ske vid alla elevationer. 

V u g g a, med cylindrisk sektion, tjänar även som gasbe

hållare för i\. tcrföringsinrättningen. 

V ii t s k eb r o m s, med automatisk begränsning av reky 

len vid störr e elevationer . 
T u p p a r å e l d r ö r e t s b a k r c d e l och b a l a n s e

r i n g s i n r ä t t n i n g. 
L a v e t t , k l u v en, m ed elas tisk infästning, fullständigt 

stabil även med eldröret i ytterläge i sidled och på vilket un

derlag som helst. Den elastiska infästningen är så ordnad, att 

hjulen vid transport kunna röra sig 92 ,5 mm. i höjdled i för

hållande till varandr a. Lavettsidorna äro så förenade i lavet

tens und errede, att J e kunna röra sig i sidled men ej i höjd

led i förhållande till varandra. 

T r a n s p o r t. Då pjäsen transporteras över långa di

stanser, p laceras eldrör-et på en härför avsedd vagn . Vid kor

tape förflyttningar är detta ej nödvändigt. Transporlen sker 

m ed traktor. 

D a t a. 

Projektilvikt 

Utgångshastighet, m ax. . .... ........ . 

m ed reduc. laddning 

Skottvicld , max. 
rcrluc. laddning ....... . 

Eldhastighel ......... . ... . .. . .... . 

Höjdrik tningsamplitud ... . . ........ . 

Sidriktningsamplitud . ...... .. ... . . . 

F o r d o n (tredelad transport) . 

Kanon vagn med eldrör ........... . 

Lavettvagn m ed överluvett .. . .. . ... . 

Föreställare med underlavett . ..... . . 

44 ,5 kg. 

800 m /sek . 
700 )) 

23 ,200 m. 

17,000 )) 
5 skott/min . 

- 2°/+45 ° 
60° 

5,300 kg. 
4,600 
4,500 
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Ä ven en lättare pjäs är em eller tid erforderlig för det rör
liga kustartilleriet , nämligen i första hand för lösande av upp
gifter inom kustfästningarna samt för sjöhandelssk yddet inom 
marindistrikten. En lämplig sådan pjäs står r edan till förfo. 
gande i den 10,5 cm. k M/27, som redan är utlämnad och i 
bruk vid kustartilleriet. Erfarenh eten h ar emellertid utvisat 
au vissa ändringsåtgärder erfordras, för att nämnda pjäs lll; 
bliva fullt tillfredsställande. De viktigas te av nämnda ålgiir
der äro fö ljande: 

Ny p r o j e k t i l t y p m ed två gördlar, m indre vikt, iind
rad form samt m od ett annat rör (k sar ~1/33) anskaffas. 
Genom uppborrning av laddningsrummet från 4,8 till 6,2 lit('!' 
erhålles med s törsta laddningen en V0 av 800 m /sele (f. n. 
725 m /sek.) samt en Dmax: av uppemot 18,000 m. (nu max. 
15,600 m. ). Samtidigt minskas spridningen . 

M y n n i n g s b r om s anbringas. Härigenom nedbringas 
skakningarna vid skottlossningen med 60 a 7 5 %. 

H julen ersättas med g u mm i s k o d d a s t å l h j u l m ed 
10cm. störr e radie, varigenom väsentligt förbättrade köregen
skaper erhållas. H j u l b ä l t e n anslmffas. 

Vid därpå följande diskussion anförde ledamoten Öberg: 
Det bör observeras, att i U. S. A. kustartilleriet såscm v•l

penslag tillhör armen. 
Den strategiska betydelsen av utanför kustfästningarn a 

uppställt rörligt kustartilleri får ej tolkas alltför optimistisk t. 
Möjlighe terna att med 15 cm. flackbanepjäser och 21 cm . 
haubitser spärra h avsförträngningar äro begränsade i Öresund 
och än m era vid det breda Ålands hav. Man kan icke räkn a 
med att i så vidsträckta farvatten enbart med landfast artilleri 
hejda far lygs genomfar t. l\lcn även med iakttagande av denna 
begränsning är förefintligheten av sådant artilleri för svensk 
sjökrigför ing värdefull. 

Dess förnämsta taktiska värde vid spärrning av havsför
trängningar torde ligga i möjligheten att genom flankering av 
minfäll i hög grad försvåra en f iendes genombrytning. En så-
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kan dock icke av enbart minor och i land uppställt artilleri d;~1indras, om fienden insätter för en genombrytni1~g e1:forder · f_ ·sJ·Ö- och flyg·s tridskrafter. I så fall tystas art1llenet, un-}l<Ja ·· · d.. t · k 
d

o 
1
-ödJ·as minerinoarna och f iende-n bry ler Igenom, ar es 1c e an ° · k ··· l f l även försvarar en har tillgång även till star 'a SJO- oc 1 yg-

stridskrafter. 

Ordföranden , H edersledom. Li1~dsström und~_rströk v~r
det av rörligt medelsv_årt. kustartillen , som __ do_ck b01: vat:a s~_r
skilt län>pat för eldglVnmg mol snab~)t rorhga n~al pa . SJO!l 
ch därför bör utgöras av kanoner och 1cke av h auhttser. Detta 0
·· ·li rm knslar tilleris viktigaste uppgift är att skydela de sektm-roi o h f.. ···h d t f k dära stödjepunkter för örlogsfar tygen oc or S.JO an ~ra 1 'en, 

vilka erfordras vid sidan a v krigsh amnarna. Uppgiften an-
äler sia redan I)å krigets första dag, alldeles oberoende av 111 o . o l .l t" . 

0111 fienden över huvud taget inlåter sig p a anc s .~.?nmgsope~:a-
tioner eller icke. Detta är det bärande skälet, varfor sagc~a r~r
liga kustartilleri bör underhållas. Det _rörlig: kus_lar.~tllenet 
måste drt också grupperas för sagda uppgtft. ~a och ~ .. narl_teten 
av den plats, där dylikt arti lleri därigenom bhr upp~~allt; fyller 
det automatiskt uppgiften att förekomma eller forsvar~ en 
landstigning. Det m åste nämligen för sådant ändamål beh;ma 
sig på platsen redan då fiendens ava~tgard?, som km~. b~_sta av snabbg~1ende örlogsfartyg, visar sig v1~ l?onsonten . . Da~·for kan 
man också icke räkna med att det rorliga kustartilleriet skall 
kunna förekomma en landstigning var som helst på den öppna 
kusten, än mindre vid den skärgårdsklädda. 
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Kring försvarsfrågan. 

Hegeringsförslaget och de olika partimotionernas huvud
innehåll förubsätta'S vid denna granskning vara för läsaren be
kanta. 

Medan regeringsförslaget utgör en förbättrad upplaga a,
den socialdemokratiska huvudreservationen till försvarskom 
missionens betänkande, som, ehuru i och för sig otillräcklig t, 
skulle kunna Ljäna som grundval för en allmän påbyggnad, av
seende effektivisering av alla försvarsgrenar, kunna övriga för
slag icke fritagas från betydande ensidighet i lantmilitär r ikt
ning. Kontinentalstrategiens ideal framskymta därvid oh öl jt 
i mellanpartiernas förslag , knappast dolda i nationella gr up
pens långl gående propåer, men åtminstone något maskerade 
bakom en sjöförsvarsförstående motivering i högermotionen. 
Samtliga borgerliga förslag ifråga om flottan hava karak tär 
a v politiska underbud. Avvägningen a v anslagen meUan för
svarsgrenarna är i alla förslag otillfredsställande m ed häns\ n 
till landets verkliga behov av sjöförsvar. 

Intet förslag motsvarar lancle~s militärpolitis,ka läge. 
intet förslag framkommer ett försvar , som har tillräcklig stra
tegisk offensivkraft för att göra krigsmakten till en maktfaktor 
för svensk utrikespolitik, främst för svensk och nordisk n eu
tralitels bevarande och skydel av handel och vandel vid kon
flikt mellan stormak ter. Samtliga förslag sakna betingclsen 
för detta villkors uppfyllande - elen nödväneliga förstärk-

227-

J·naen av flottan, utan vilken övriga försvarsgrenar , i synnern o 
het armen, aldrig kan bliva någon maktfaktor för landets fre-
dande, för tryggande av och för stöd åt övriga nordiska stater. 

I regeringspropositionen hava begåtts två misstag ifråga 
om armen: luftvärnet har åsidosatts, och regementsslakt har 
använts vid infanteriet i stället för reduktion av befintliga för
band ev. till ha~aljoner . För rättande av båda misstagen hade 
metoden konvertering av infanteriföl·band till luftvärnsartille
rifonnationer kunnat . komma till användning. 

Mellanparliiernas omsadling från försvarskommissionens 
indragning av tre infanteriregementen till bibehållande av 
samtliga befintliga förband är märklig ur synpunkten av att 
samma sakkunnigbiträden som i försva,rskommissionen stått 
till förfogande. Den intelligenta anpassilJingen har tydligen fått 
överhanelen över tidigare fasthållna mjlitära sakskäl. Vid m el
lanpartiförslagets utarbetande har i fråga om flottan fortfa 
rande ingen sjömilitär sakkunskap anlitats . Resultatet är där
efter. Den alltseelan 1925 rådande personalbris ten, som icke 
avhjälpts i regeringsförslaget, kvarstår och avses tydligen göras 
permanent. Ersät!tningsbyggnaclen lämnas åt sitt öde. Mellan 
partierna s försvaTsorclning är icke planlagd på sådant sätt, att 
vårt land i händelse av fara kan utnyttja hela sin värnkraft. 

Hög·erförsla a et föT flottan stämmer m ed h öaerreservatio-... b v 

nen till försvarskommissionen betänkande. Man h ade här vän-
tat sig att få se marinmyndigheternas ståndpunkt föreh·ädd. 

Nationella gruppens motion i fråga om sjöförsvaret upp 
tager högerreservanternas i försvarskommis·sionen flotta . I 
konsekvens med gruppens ställningstagande tiH övriga för
svarsgrenar hade man kunnat vänta s~g, att amirnl de Champ~ 
ståndpunkt';') blivi-t i denna motion framförd . 

Överbefälhavaren dyker fortfarande upp i me~lanpartier
nas motion, men har släppts av högern. Båda dessa grup
per motionera om elen stora försvars,staben. Man h ar tydligen 
icke ännu genomsk:'\dat upphovsmännens avsikt med denna 

*) ·Ml'cl ld. a. H pansarsk C'p ;l i kustflott a n. 

Tidsl.-rift i Sjöviisendet. 17 
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dimbildningsapparat Den är icke ägnad att skapa den en
hetlighet i det operativa förberedelsearbetet, som förebäres va
ra dess ändamål. Den kommer att splittra den oumb~i.rliga 
enhetligheten i planlägguringen av sjöförsvarels verksa mhe t. 
Mellan K. Maj :t och mariuledningen inplaceras en arm6ko11 _ 

trollerad instans, som kan på »läm.pligt» sält dJimbilda om. 
kring, bPomsa och vanställa de .krav på rikets försvar , för 
vilka mar:inens myndigheter sin plikt likmätigt måste göra 
sig till talesmän. Tillkomsten av en stor föriSvarsstab (med 
eller utan överbefälhavare) skulle vara för rikets försvar di
rekt skadli g. Regeringens förslag med en liten slab till fö r 
svarsministerns direkta förfogande, är vida att föredraga fr am
för de borgerligas, alltför ensidigt lantmilitära projekt. Dess
utom saknas i samtliga förs1ag en väsentlig förutsättning för 
bildandet av en försvarsstab -- den för utbildnring av därför 
lämpliga ä<ldre officerare erforderliga högre mil:itära högskolan. 

Kommer en stor försvarsstab med en om maritima t ing 
skäligen okunnig lantmilitär majoritet till stånd, är det fara 
värt, att icke blott de sjömilitära urenängsriktningarna u tan 
även rikets kommersiella och indush'ljella fönsvarsintressen 
komma att undertryckas. Spåren från försvarskommissrionrn 
förskräcka , särskilt ifråga om vidtagande av åtgärder för för
svar av landets näringsliv i krig och, kanske ännu viktigare, 
tmder neutralitet. 

I tiduringen »Affärsvärlden » för den 16 april läses följan 
de passus: »Det torde . kanske böra erinras om att exporten; 
framgång och alltså Sverige.s insats i världshandeln icke iir 
exportörernas privata angel~i.genhet. Exp()lrten är direkt elkr 
indirekt nödvändig för upprätthållande av hela landets ocll 
folkets levnadsstandard . Som ofta visats är Sveriges exporl 
per capita räknat en bland de allra största i hela världen, lån gt 
överträffande motsvarande siffrm för t. ex. U. S. A., England 
eller Tyskland». Även om landet f. n. förerter ett ganska till
fredsställande mått av självförsörjning i fråga om livsmedel, 
är det icke säkert, att icke ett återfall tm en ej alltför aY
lägsen förfluten tids beroende av import kan komma att in-
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träffa , förr än man anar. Våra kreatursuppfödare och jord
brukare äro fortfarande i vä'ientlig mån beroende av impo·r
terade foder- och gödselmedel, vid växande m ek anisening a v 
jordbruket i s tigande grad av importerade motorhräns,len och 
smörjmedel. Importen av stenkol och koks steg 1935 till 7 
milj ton (mot 6,7 milj 193± och 6,25 milj. 1929) . Första 
kvartalet 1936 var importen av samma bränslen 20 % större 
än samma tid 193!). Bensin- och oljeimporten har stegrats i 
ännu starkare progression. 

Ä ven om somliga jordbrukare ännu icke fått upp ögonen 
för betydelsen av våra förbindels er med utlandet i fred och i 
krig, hava dock sjöfartens, handelns och industriens organisatio
ner kraftigt manifesterat sitt missnöje med sjöförsvarsfrågans 
behaneliaug på det stadium, som låg närmast före rcgeringspro
porsilionens avlåtande. Det är betänkligt, att dessa landets 
försörjare äro så svagt representerade i r iksdagen, att icke ens 
det »näringsvänliga >> högerpartiet funnit sig föranlett att i 
motion kräva sjöförsvarets tillgodoseende åtminstone i enlighet 
med de ansvariga marinmyndigheternas , av näringsorganisa
tionerna stödda förS'lag. 

Ett ::mnat utslag av försvarspolitiskt oförnuf-t, som fått 
göra sig gällande i mellanpar·tiernas försvarsmotion är förslaget 
om beviljande av 79,5 mi,lj. till materialanskaffning för armen 
incl. luftvärnet, medan flottans materialbehov lämnas obeak
tade. ~1Iyeket av det föreS~lagna är utan tvivel nödvändigt , m en 
mycket kan säkerligen icke graderas högre än önskvärt i jäm
förelse med flottans behov av t. ex. minor, om fartygsbygg
nadsfrågan i detta sammanhang lämnas ~tsido. 

Den svagaste punkten i samtliga försvarsförslag är dock 
ställande l av flottans alltsedan världskriget illa tillgodo
sedda ersättningsbyggnad på framtiden. Delta bottnar i 
försvarskommi .sionens underlåtenhet att syssla m ed detta 
för hela försvaret primära problem. Genotn regeringens 
försl ag att tillsätta en typutredning är hela sjöförsvarsfrågans 
avgörande uppskjuten ett par år. När flottans framtida sam
mansättning skall bestämmas, m åste också bemannrings- , krigs-
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beredskaps- och underhållsfrågorna bringas till ny lösning mot 

bakgrunden härav. Försvars frågan kan alltså icke >> lösus i 

ett sammanhang >> vid innevamnde riksdag . Detta måste riks

dagens m edlenunar hava klart för sig. De måste också taga 

sikte på .att den positiva lö sning av sjöförsva1~sfrågan , so111 

m ed säkerhet konuner att krävas av sjöfartens, handelns ocl1 

industriens ledare och arbetare, icke kan åstadkommas u tan 

avsevärd utgiftsökning. Vill man icke nu lämna erforderlig t 

utrymme för floHan inom sina kostnadsramar av 130, 140, 1 GO 

eller 160 milj. , så konuner man att stå inför nödvändigheten 

av en betydande ökning av försvarsubgifterna, ·så snart den 

nya sjöförsvarsutredningen är färdig , troligen inom två ar. 

Ledning för bedömande av utgiftsökningens storlek h ar gi

vits i marinmyndigheternas yttrande över föPsvarskonuniss io

nens betänkande. Ytterlrigare ledn~ng kan erhålla-s i det fö r

h ållandet, att uppbyggandet av den flo·tta, som under världs

kriget skyddade vår n eutralitet och våra förbindelser m ed yt 

tervärlden, krigförande såväl som neutrala, under åren 1900--

1913 drog en kostnad , som motsva1,ade 2 % av vår dåtida u t

rikes handel1somsättning. Den fö1~säkringspremien var ich 

för hög. Den motsvarar numera en sjöförsvarsbudget på ()() 

:1. 70 milj. kr. on1. året. Inom en sådan kos·tnadsram kan ska

pa:s clt verkligt betryggande sjöfö-rsvar, ägnat att skydda lan

dets och folkets levnadsstandard och att verksamt bidraga till 

bevarandet av rikets fred och n euh-alitet. 
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Gotlands strategiska betydelse och 

försvarsmöjligheter. 
Av löjtnant H. Hammargren. 

Gotlands centrala läge i. Ö,stersjön h ar av naturliga skäl 

alltid ställt spörsmålet om öns militära utnyttjande i Östersjö

frågornas brännpunkt och förlänat öns för;varsproblem en ma

rinpolitisk prägel. 
Öns strategiska betydelse och därmed riskerna för dess 

erövring äro väsentligen beroende av det aktuella krigsfallet. 

Tämligen oberoende härav har försvarskommissionen kom

mit till det resultatet, att öns försvarsfråga , som i viss mån 

betraktas som fristående från riksförsvaret i övrigt, är ett kom

binerat lokalförsvars- och flygstrategiskt problem, som kan lö

sas utan sjöstridskrafter. 
Det har även gjorts gällande, att Sverige icke eller i mind

re grad än andra makter vid krigstillfälle vore betjänt av ön, 

ja, att det rent av vore en svensk fördel att då uppgiva den

samma. 
Tydligt är vidare, att uppfattningen varierar icke blott 

huruvida ön kan försvaras och beträffande sättet för försva

rets upptagande utan även om Gotlands militära betydelse ökat 

eller minskat i olika avseenden. Orsakerna till dessa diver

genser i uppfattningen torde, såsom i det följande skall visas , 

vara att söka på det miHtärtekniska och strategiska området 

mer än på det politiska. 
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Intill senaste tid har öns militära värde, allmänt sett. 
uppskattats allt högre av den militära sakkunskapen. Av d~ 
faktorer , som varit ägnade att påvisa Gotlands ökade betydel
se för krigföring i Östersjön, förtjänar den marin- och flyg
tekniska utvecklingen den största uppmärksamheten. 

Flygplan hava blivit snabbare, uthålligare och effektivare 
i vapenverkan (lastdrygare). De högre farterna äro emellcr . 
tid kraftigt bränsleslukande, och bomblasterna inkräkta pa 
bränsleutrymmet, allt till förfång för aktionsradien. Det har 
därför varit ett allt starkare önskemål att kunna disponera i 
operationsriktningen framskjutna baser, utan vilka den tek
niskt sett ökade slagkraften ofta icke fullt kan utnyttjas . In
om ett relativt begränsat område som Östersjön torde framför 
allt flygutvecklingen hava bidragit till alt framhäva Gotlantls 
stma betydelse ur militär synpunkt. 

Fråga är emellertid om icke flygteknikens vidare utveck
ling - och kanske är den kritiska utvecklingsståndpunkten 
redan övervunnen -- kommer att göra flygoperationer öwr 
Östersjön allt mera oberoende av till dess öar tillfälligt fr am
skjutna flygbaser. 

N a turligtvis är det alltfort fördelaktigt och kanske ofta 
nödvändigt att äga framskjutna baser som replipunkter eller 
utgångslägen för spaning (sjökrigsskådeplatsens övervakandel 
eller för operationer, där det kommer an på att nå fram i tid 
eller att nå någonstädes tillräckligt ofta, d. v. s. för den hu
vudsakligen till det rörliga sjökriget knutna flygverksamheteu. 
vilken främst tillkommer marinflygstridskrafterna. Dessa kun
na i regel även givas en mot det franrskjutna lägets risker 
svarande ändamålsenlig spridd eller rörlig basering. 

Men för den självständiga luftkrigföringen med dess allt
mer utvecklade fjärrverkan kunna Ostersjöns öar tänkas bli
va av egentligt värde först om de kunna användas som m era 
permanenta utgångspunkter (etapper) för företag av större 
omfattning, vilket sammanhänger med luftkrigföringens delvis 
förändrade karaktär, bl. a . dess intensifiering i form av ömse
sidiga massanfalL Härigenom begränsas basframskjutning~ 
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JJ1öjligheterna och man tvingas till betryggande ockupations
och utbyggnadsåtgärder, särskilt om baserna kunna lokaliseras 
till trängre markerade områden. Det kan nämligen starkt 
)Jetvivlas, att dylika utsatta basområden, under det ömsesidiga 
trycket av stora, något så när likvärdiga bombflottor, kunna 
hållas utan omfattande pernranenta försvarsanordningar. I 
en dylik tvekan1p är det därför icke omöjligt, att Gotland, luft
strategiskt sett, blir ett »no man's land». 

I varje faH måste flygbasframskjutning föregås av ocku
pation och ordnande av kommunikationerna bakåt. För Got
lands del innebär detta invasion sjöledes och kontroll av för
bindelserna med ön, d. v. s. ett renodlat mUJritimt kombinerat 
företag. Saknar försvararen flygstridskrafter, blir det för den 
invaderande lättare att etablera sig på ön och att hålla och 
utnyttja densamma. Disponerar försvararen efter f,iendens 
landstigning fortfarande intakta flygstridskrafter , blir öns ut
nyttjande ett kombinerat flyg- och sjömilitärt problem för den 
invaderande. Härvidlag trädC'r bl. a. det relativa styrkeför
hållandet i luften och i olika slag av övriga resurser i för 
grunden . 

Vad som sagts om flygplanens mindre beroende av fram
skjutna baser gäller i viss mån och inom. Östersjön obetingat 
även beträffande ubåtarna, som blivit allt uthålligare och be
boeligar e, och som genom sin tekniskt påtvungna långsamhet 
icke utsä~tas för momentana bränsleslukande kraftförhruk
ningar av samma slag som övriga lätta fartyg, t. ex. jagare. 
Men även beträffande dessa sistnämnda synes beroendet av 
framskjutna baser hava minskat. Till en del beror detta på 
att flygspaningen och det av densamma möjliggjorda mera kon
tinuerliga övervakandet av krigsskådeplatsen förändrat syste
met för den sjDstrategiska utgångsgrupperingen, samt att luft
hotet framhävt önskvärdheten av aU i detta system draga till
baka de fasta (primära) replipunkterna, där de rÖI'liga fartygen 
kunna påträffas stiHaliggande. Ju större lufthotet är, desto 
viktigare blir det att äga tillgång till ett väl utvecklat elastiskt 
bassystem med ett flertal krigsankarplatser inom olika bas-
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områden, grupperade på bred front av tillräckligt djup. Sagda 
förhållanden skärpa bl. a. kraven på de mindre fartygens, i 
första hand jagarnas, storlek och uthållighet. 

Behovet av framskjutna baser är emellertid liksom luft 
hotet omvänt proportionellt mot avstånde t till fiendens k us t 
räknat i den sannolikaste hu vudoperationsriktningen. Härvifi 
bör uppmärksammas, att värdet av en framskjuten bas bnt
kar ligga icke endast i dess framskjutna utan även i ett flan
kerande läge, varigenom möjligheterna ökas att uppnå rörlig
het i sjökriget och vidga den operativa ramen för des5 förande. 
I stort sett torde kunna sägas, att flygvapnets och marintekni
kens utveckling ha i vissa avseenden ökat och i andra minska t 
betydelsen av framskjuten basering men också försvårat en 
dylik. 

I vilken grad baser kunna framskjutas utan oproportio
nerligt stora risker, blir utom av styrkeförhållandena delvis 
beroende på om den framskjutna basen skall iniänkas i ett 
anfalls- eller försvarssystem, m. a. o. om basen avses att direkt 
utnyttjas för vidare offensiv, eller om den blott skall tjäna 
som ett led i fjärrhållningen av fienden. I föna fallet torde 
man få räkna med betydligt större svårigheter än i det senar t>. 
Särskilt gäller detta om avsikten är att etablera sig för själv
ständig luftkrigföring mot en likvä.rdig motsrl:åndare. 

Den cmj'allande torde ofta eftersträva en kmftig framskjut 
ning. I fallet Gobland ligger v~nsten härav kanske. främ$t på 
det flygmilitära området, men där kan också den största sva
righeten att utnyttja framskjutningen möta, ori1 den anfallan
de ej är mycket överlägsen. 

Den lärsvarande åter kan i regel knappast tänka sig an
nat än att söka hålla m era måttligt framskjutna positioner. 
Möjligheterna härför dikteras i falle t Golland främst av sjö
militära förhållanden, särskilt om försvararen är mycket un
derlägsen i luften. Dylika positioner betyda i regel , strategisk t 
sett, förhållandevis mer för försvararen än för den anfallande. 
i fallet Gotland kanske mest såsmn ett led i sjöförsvarssystemel. 

Aven om betydelsen av det framskjutna basläget enligt 
det föregående i vis·sa avseenden kan anses förminskad, k var-
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står den eller har måhända ökats i andra, beroende på gra
den av framskjutning och ändamålet härmed. Det blir näm
ligen en väsentlig skillnad i möjligheterna att använda en 
framskjuten bas - om den huvudsakligen skall tjäna offensiva 
eller defensiva syften, om den skall tagas eller hållas. Till sin 
natur tenderar sjökriget mot större rörlighet, vilket kräver och 
i viss utsträckning underlättar snabba ombaseringar och till
fäWg repliering även på framskjutna punkter av flyg- , under
vattens- och lätta övervatten.sstridskrafter. Det är främst sjö
militära krav på operalionsfrihet och operativ följsamh et, som 
här göra sig gällande. 

Vi skola nu söka tillämpa ovan anförda allmänna betrak 
telser på n ågra konkreta krigsfall. Den första frågan , som 
uppställer sig , är då om ett Östersjökrig, där Sverige är n eu
tralt, kan komma att beröra Gotland. Endera parrl:ens strävan 
att i ett dylikt läge själv utnyttja eller kanske snarare att för
hindra motparten att utnyttja ön kan uppenbarligen bringa 
Svericres neutralitet i fara. Risken härför får emellertid he-o 
dömas som liten i kampen mellan si!OTmakter. Det kan näm-
ligen på angivna grunder dragas i tvivelsmål, om dessa äro 
betjänta av ett så begränsa-t och ål111instone för lantflygplan 
utsatt basonwåde, vilket under det ömsesidiga trycket av mäk
tiga bombfloHor näppeligen torde kunna hållas, särskilt om 
mera tillbakadragna fastlandsba•ser ans icke stå till förfogande. 
I regel torde f. ö. kortare och lämpligare operationslinjer kun
na vinnas för de fl es ta föreW.g ino•In aktuella områden över 
tyskt, polskt eller baltiskt område. 

Gotlands betydelse för stormakter i en konflikt dem emel
lan , som berör Östersjön, synes alltså hava blivit mindre fram
trädande än tidigare . 

Efter konstaterandet härav skola vi unelersöka Gotlands 
betyde1se ur svensk synpunkt, om vi indTagas i ett krig, där 
våra mera be-gränsade r esurser måste vägas mot maktmedel 
av överlägsen styrka, även om hela denna styrka icke kan 
länkas insättas enbart mot oss. 
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I det osannolika fallet av en svensk strategisk offensiu i 
ett Östersjökrig ger en blick på kartan vid handen, att det 
svenska fastlandet erbjuder praktiskt taget lika eller mer fralll
skjutna utgångspunkter för operativa flygföretag av stiirre 
omfattning både i ostlig och sydlig riktning. För operati ons

riktningar i Östersjöns sydos~kvadrant är Gotland emellertid 
av naturliga skäl en gynnsam utgångspunkt. Det stora spö rs

målet är emellerliid , om en överlägsen fiende i detla fall lalc• r 
Sverige utnyttja ön, särskilt som dess belägenhet nä1·mare ch'n 

svenska kusten än den baltiska erb juder honom relativt större 
fördelar än oss. Vi äro härmed inne på hur frågan ställer sig 
vid en svensk stmtegisk defensiv i ett krigsfall mot en oss 
överlägsen stat. 

Kärnpunkten i vad avser Gotlands betydelse i det sn·n
ska försvarsproblemet är, att en mot oss fientlig stormakts p: t 
ön ombaserade sjö- och flygsh·,idskrafter hava ökade utsik L'I' 

att kunna tvinga oss till underkastelse enbart genom försörj
ningskrig. Luftkrigföringen mot den svenska hemorten kan 

nämligen härifrån intensifieras och utsträckas mot ur folkh u~

hållningssynpunkt betydelsefulla landområden, som icke kun
na nås från Östersjöns kuster med bomblaster av betydcht'. 
Gotland kan betecknas som en av nyckelpositionerna för olw
gränsad luftkrigföring mot oss. Det är vidare uppenbart, Yil
ka förträffliga utgångspunkter öns hamnar bilda för ett cr
fektivt sjöhandelskrig, avseende vår avspärrning och kvävnin!~. 

Ett dylikt skärpt sjöhandelskrig kompletterar direkt fl y:..:
stridskrafternas insats för bekämpning av den svenska hemo'· 
ten , varigenom försörjningskrigets samlade tryck mot n a t i ,_ 
nens livsnerveT alltmera ökas. I betraktande härav synes d, t 
föga sannolikt, att en fiende, som kan hålla sig kvar på o:-h 
utnyttja ön , behöver tillgripa invasion mot det svenska fasl
landet för att bryta vår motståndskraft. 

Ett erövra t Gotland medgiver vidare för fientliga strid-;
krafter att kontrollera den strategiska barriär, som fått sin 

naturliga utformning av de nautiska förhållandena. norr om 
Gotland i riktning mot Stockholms skärgård, och som i svemk 
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;;"o utgör ett betvdelsefullt stöd för våra sjöstridskrafters ope-
'lo . 

rationer. 
Värdet för Sverige av att kunna utnyttja Gotland som ut

gångspunkt för offensiva operationer i den strategiska defen
siven är obestridligt, men dock icke avgöra.nde av skäl, som 
tidigare anförts. Härtill konuner svårigheten att i större om . 

fattning och mera kontinuerligt kunna basera stridskrafter ptt 
ön, särskilt med hänsyn till överläg'Sna fientliga flygstrids 

kraft er. 
Mycket talar emellertid för att en fiende i valet m e!hn 

att ockupera Gotbud och etabler a sig där för luft- nch SJC 
krigföring eller att invadera egentliga Sverige väljer det förra 
alternativet såsom mindre omfattande, mindre riskabelt och 
mindre kraftödande. 

På så vis kommer Gotland a tt tjånstgöra som en a v ledare 
för fastl:mdsinva.sionen och bidrager dårigcnom ~ill att hålla 
kriget utanför Sverige, det är m. a. o. ett bålverk i det yttre 
försvaret, m en samtidigt ett gravitationscentTum av första ord
ningen. 

Det blir därför av synnerlig vikt att i konflikter, där vi 
äro inblandade, söka i vår ägo bevara denna hörnsten i det 
svenska försvarssy ·tcmet. Genom de aeronavala utvecklings
tendenserna har Gotland blivit ett för riksförsvaret allt bety
delsefullare utanverk. 

Oavsett om vi använda oss av ön eller ej, måste en fiend e 

m ecl alla medel j'örhinclras att taga elensamma i besitning. 

Efter att ha va grnnskat Gotlands betydelse och risker vid 

krigföring i Östersjön skola vi nu närmare studera möjlighe
terna att försvara ön. 

En av förutsättningarna härför är , att kommunikationerna 
lllellan ön och fastlandet kunna upprätthållas, dels för att till
godose befolkningens livsuppehälle, dels för att garantera på 
ön befintliga stridskrafters effektiVlitet .i\ ven om Gol·land nor
lllalt kan uthärda en avspärrning under viss begränsad tid, är 
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det dock uppenbart, att försörjningrnngsfrågan kommer i ett 
annat läge under ett krigs påfrestningar och vid en ev. anhop. 
ning av försvarskrafter av olika slag på ön. 

Sjöstridskrafternas primära betydelse för kon1munikatio. 
nernas upprätthållande med en mitt i Östersjön belägen ö be
höver ir.ke särskilt framhålla s. Samma strids-krafters betydcl. 
se, när det gäller öns försvar, är för lekmannen kanske icke 
lika påtaglig, i synnerhet om man, som ofta är fallet, hetraktar 
Gotlanels försvarsproblem fristående och glömmer att länku 
in öns försvar som ett led i riksförsvaret Frågan gäller icke 
endast vad öns lokala stridskrafter till lanels förmå uträtta 
mot en land5tigande fiende utan i lika hög grad den insats, 
sjö- och flygstridskrafter kunna göra till förhindrande av att 
ett ockupationsföretag över huvud taget igångsättes eller når 
fram till ön. Tillvaron av svenska sjö- och flygstridsk rafter 
bidrager till att skapa en tidsfrist, innan ett företag mot ön 
kan igångsättas, och framtvingar ett vidlyftigare och mera risk
fyllt överskeppningsförfarande, under det att trupptranspor
tens omfattning och sårbarhet blir beroende icke blott av stor
leken av det motstånd , SO'l11 k:1n förväntas i land , utan även av 
motståndet till sjöss med tanl\e på erforderliga reserver m . m. 
för sänkta transporHartyg. Om de härrigenom alstrade risker
na icke verka avskräckande på en fiende att igångsätta före
taget, måste detta genomföras under förhållanden, som icke 
blott gynna lokalförsvaret utan även möjliggöra successiva av
värjningsförsök under överskeppningen. 

Ett förintande av hela transporten är ur försvararens s~·n 

punkt naturligtvis önskvärt men ingalunda nödvändigt. Så 
snart försvararens sjö - och flygstridskrafter sänkt så m ånga 
transportfartyg, att den anfallandes överläg·senhet ej längre är 
tillräcklig i förhållande till lokalförsvaret, är ändamålet med 
de rörliga försvarskrafterna nått. Endast ett försvar, som byg
ger på strategisk växelverkan mellan å ena siclan sjö- och flyg
stridskrafter och å cl~n andra öns lokala försvarskrafter har 
utsikter att avhålla e-ller förhindra en fiende från att stigfl i 
land på Gotland. Öns egna försvarskrafter kunna aldrig göras 
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å starka, att de ensamma kunna trygga elensamma mot fient
~ga ockupatioiiisföretag, därest de otaliga vägarna till ön över 
havet ligga oförsvarade. 

överskeppningen kan då utföras så, att landstigning med 
överlägsna styrkor verkställes samtidigt på ett flertal punkter 
av den gotländska kusten . Utan erforderliga sjöstridskrafter 
kunna icke heller förstärkningar överföras från svenska fast
landet. Likaså frånsäger man sig varje möjlighet till ett ev. 
återtagande av ön. 

Det torde hava framgått att Gotland måste tillmätas ett 
större militärt värde vid företag mot vårt land än vid företag 
mot andra länder. Ju åtråvärdare ön bedömes av en oss an
fallande fiende, desto viktigare blir det, som nänmts, för oss att 
söka hindra ett främmande utnyttjande av ön. När det gäller 
att h indn-l en fiende alt komma i land, spela sjö- och flygstrids 
krafter i samverkan en mycket stor roll. Om ön fallit i fiende
hand blir siöstridskrafternas främsta uppgift att försvåra fien
dens 'förbindelser till ön och flygstridskrafternas att försvåra 
för fienden att utnyttja ön. 

Medan Gotland för en fiende frä.Inst har flygmilitär bety
delse, synes ön ur .svensk försvarssynpunkt få allt större sjö 
militär betydelse, beroende dels på alt den strategiska barriä
ren Gotland-Sandön--Koppar.stenarna utgör ett allt viktigare 
led i det svenska sjöförsvarssystemet, dels på att öns eget för
svar nödvändigtvis bygger på tillvaron av operationsdugliga 
sjöstTidskrafter. Detta kan även uttTyckas så, att det yttre för 
svaret Hi.cker Gotland i dess framskjutna läge, under det att 
ön liaaer isolerad från och utom räckhåll för landets inre för-toto 

s varsk rafter. 
Öns utsatta läge och begränsade utsträckning anvisa en 

speciell karaktär åt lokalförsvaret, som måste avpassas m ed 
särskild hänsyn till luftfaran och till att denna kan medföra 
genomgripande förstörelse av levande och mat:riella vär~en. 

Tidigare har framhållits , att lokalförsvaret 1cke kan gor:1s 
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så starkt, s tt det ensamt kan förhindra öns tagande. Hiirför 
skulle erfordras , att Gotland militärt kunde utbyggas till clt 
svenskt Gibraltar eller Helgoland, en ekonomisk omöjlighet 
och f. ö. ogörligt med hänsyn till arealen, som är för slor fö r 
att m edge ett centralt avslående av samtidiga anfall från olika 
riktningar. Det kan diskuteras, om icke Gotland ur lokalför 
svarssynpunkt har en mycket olycklig utsträckning, exponerad 
för koncentriska anfall och för bes trykande fartygseld över 
stora ytor. Ön är för stor för att effektivt kunna befästas och 
för liten för att ge för försvaret erforderliga lantstridskraftl' l' 
tillräckligt operationsutrymm.e. Några operationer i egen !lig 
m ening , i syfte att skapa möjligheter till ett tyngdpunk lsfiir
farande på land , tm de öns ringa utsträckning och topografiska 
förhållanden sålunda knappast medgiva. Gotland är för glc:, t 
befolkat för att själv kunna sälla upp talrikare lanLslrids 
krafter. 

Elasticiteten i lokalförsvaret , bl. a. innefattande i krig 
erforderlig förstärkning av den folkkraft och dc resursrr, 
som kunna uttagas å ön, är h elt avhängig av sjöstridskrafter 
nas möjligheter att hålla kommunikationei'na med Gotland 
öppna. För att emellertid icke onödigt bebsta det yttre f{ir
svaret och med hänsyn till det snabba förloppet av en m odem 
krigiSöppning, särskilt i vad rör luftkriget , framslår såsom ett 
krav, a lt Gotlands lokalförsvar i största möjliga utsträckning 
utbyggeLS redan under fred. Vid avvägande av anstalter här 
för m ås l'C beaktas, att luftfarten r ent av kan göra det 
olämpligt a tt avse större truppanhopningar eller förråds
uppläggningar för öns lokalförsvm·. Tyngdpunkten i dett a 
synes böra läggas på för bekämpande av mål på sjön 
och i luften lämpade artilleriformationer, d . v. s. på sådana 
enheter i land , som bäst kunna motstå trycket från luflcn. 
Man m åste förutsätta , a tt detta tryck kommer att bliva m yc
ket starkt och ihållande före igångsättandet av och un der 
ockupationsföretag mot ön. 

För mötande av dessa företag i rätt tid är ' em ellertid till
varon av på och över h avet rörliga stridskraftler av erforder
lig omfattning avgörande. 
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Ju m er operationsduglig den svenska flottan är, desto 
gynnsammare bliva förutsättningarna för ett upprivande eller 
skingrande av en fientlig transportflotta, varigenom tidsfristen 
före förelagets igångsä ttand e 6kas eller överskeppningsföreta
get endast med avsevärt reducerad styrka kan nå fram till 
Gotlands kuster. Härigenom kan också gotländskt territori~m 
bespams från att bliva krigsskådeplats och svenska flygplan 
utnyttjas för andra ändamål än att fälla bomber på svenskt 
område. 

Tydligt är , att man för lösande av Gotlands försvarspro
blem icke är betjänt av en skärgårdsflotta. Det oeftergivliga 
villkoret är en sjögående fl otta, som bl . a. kan operem på alla 
sidor av Goilcmd. 

Flygvapnets vinterövningar. 

Flygvapenfältövning med trupp (flygvapnets vinteröv
ningar) har under tiden 27 febru ari- 4 mars ägt rum i meller
sta och södra Norrland . . 

I övningen, som leddes av chefen för flygvapnet, deltoga 
80 officerare, 15 underofficerare och 260 man jämte ett 30-
tal flygpl an. 

Övningen avse/g: 

a) stabs-. och signaltjämt vid eskstab, fljstab och div. ; 
b ) flygning över okänd och n1.inclre känd terräng i sam 

band m ed lösande av uppgifter av flygop erativ natur; 
c) övning i flygmaterieltjänst under vinterförhållanden. 

(Meddelat från CFV.) 
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Uppgifter angående främmande mariner 
(U F M n:r 4/1936) 

hämtade ur fack- och dagspress av Marinstabens pressdetal j 
under tiden 1G mars- 15 april 193G. 

Aktuella spörsmål. 

.M:aritima spörsmål i sjöfartsiänder. 

Den kände amiralen och parlamentsmedlemm.en Sir Roger Keycs 
har i en artikel gjort en målande sammanfattning av alla dc m ånga 
maritima spörsmål, som i brittisk försvarspolitik nu behöva klarläggas. 

Då sam.manfattningen i fråga har sitt intresse för alla lä nckr. 
för vilka sjöfarten är ett livsvillkor, göras här nedan några utclng 
ur densamma. 

Amiralen påyrl.;:ar ivr igt ett snabbare återuppräUande av :[lottan 
än vad r egeri ngen förutsätter; beträffande slagfartygens ersättan ek 
pekar han på det faktum, att de länder, som nu bygga dylika far tyg. 
el. v. s. Tyskland, Italien och Frankrike", endast hava bruk :fö.r cll'lll 

i hemfarvattnen undet· det att Storbritannien dessutom har sina 
världsvida sjöförbindelsm- att skydda. Tale,t, om artillerifartygens 
sårbarhet för flyganfall är löjeväckande och falskt; det är ju fr åga 
om världens både aktivt och passivt bäst skyddade fartygsslag. :Man 
ka nvara övertygad om att de nyssnämnda ländm-na, 1iksom Storhri 
tannien, gjort noggranna prov och undersökningar i denna frå ga . 
innan byggandet av dessa dyrbara fartyg påbö,rjas. Ehuru ingen ä r 
så dum att offentliggöra resultatPil av dessa pr,ov kan man dock säg:l. 
att de ](lart visat, att bombanfall från lu-f:t.en äro mindre fa rliga fiir 
dylika fartyg än sjök rigPts övriga vapen och di\ fr>imst elen sdra 
kanonen. 
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Han på tal ar vidare med skärpa det otillfredsställande skick, i 
vilket f lottans flygväsen befinner S'ig. Flyget är ett nytt vapen, 
som kan i hög grad öka effektiviteten av flottans verksamhet men 
som icke kan ersätta clensamnca. Kostnaderna för flygets utvidg
ning måste därför tillkomma utöver de tidigare försvarskostnaderna, 
t y el jest tager man bort med ena handen vad man givit med den 
adnra. F lottans flygväsen behöver emellertid icke endast ökas i av
sevär d grad (jfr vissa uppgifter härom under rubriken ,,storbritan
uien '' senare i detta häfte. Pressdet:s anm.), det måste också helt 
unelerordnas :l'l,ottans myndigheter så att det nuvarande, för marinfly·· 
gets u tbildning och användning ödeläggande clivisionsans,varet hos 
amiralitetet och :flygministeriet upphör. 

Amiralen framhåJler vidare, att ändamålet med de sjöruilitära 
säkerhesanstalterna är att möjliggöra erforderlig sjöfart till Stor
britannien. Aven om dessa äro aldrig så goda bliva de meningslösa , 
om icke tillräckligt bandelstonnage och härför erforderligt, för tjänst 
under sjökrig utbildat befäl och mans,Jmp finnes. Han påvisar det 
britt iska tonnagets nedgång och hurusom andra länder genom di
rekta el ler indirekta s u bsiclier stödja sina handelsflottor. 

U tövpr alla dessa omsorger ställer utvecklingen i luften dess
·utom krav på omfattande för att på mot luftanfall skyeldade platser 
kunna förvara f lytande bränsl e och andra örntåliga varor och sist 
men icke minst, att de brittiska örlogsbaserna och varven samt ham
T>arn a med sina kajer, dockor, lossnings- och lastningsanordningar 
kunna vii rna s. 

Ami ralens sammanfattning utmynnar i ett bestämt krav på en 
noggr ann utredning av alla dessa spörsmål och anser att elen nye 
ministern ut1an portfö lj, Sir Thomas Inskip, är den rätte mannen att . 
t aga ledningen av en dylik, yterst viktig undersöknin g. 

(Daily Telegraph, G april 193G.) 

örlogsfa.rtyg och flygplan. 

Don seelan HingP kände civile journalister+ och marine skrift
s tällaren Sir Herbert Russell har - visserligen på ett sent stadium 
men med det mogna övPrväganclr:-ts tyngd - uttalat sig i ovan rubri
cerade fråga. Anledningen har närmast varit den, att vissa press
organ (främst Lord Rothennere i >>Daily :M:aih samt ·,,Army, Navy 
and Air Force Gazctte»), tydligen för att söka påverka utformandet 
av det kommande' rustningsp rogrammet, gjort häftiga angrepp pi't 

Tidskrift i Sjöväsendet. 18 
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amiralitetet och därvid ånyo satt fart på de med sakskäl tidignrr; 
ilemötta , flygang'reppem> mot flottan . 

Sir He1~bert säge1· bl. a.: 

, som journalistisk yrkesman behöver jag näppeligen IramhiUh 
att jag är en vän av pressens frihet. Med den numera allmänna ocl~ 
begripliga, men tyvärr gansk a Ycrklighetsfrämmande ton, att al lt 
i tryck åergivet är sant, har pressens ansvar för opinionens påverkan
de stigit oerhört, I det välmenande syftet att varna allmänheten fi)r 
det moderna flyget har en be,tydaudc del av pressen i detta land starkt 
betonat fanin från luften för våra sjöst,ridskrafter i Medelhavet. N n r 
jag hör alla de argument som pressen frikostigt givit de sen sations
hungrande "mr. Smith, Brown, J vnes and Robinsom> i händerna bör
jar jag dock förstå, att den stora, fria pressen i detta land, en press 
som anses som ett mönster för hela den övriga världen, måhäwh 
borde känna ett stOrrc och djupare ansvar». 

Efter en del r eflexione r om praktiska erfarenheter beträffanrle 
flygstri dskrafternas verkningsförmåga, vilka i olika nummc·r av UF:H 
tidigare berörts, fortsätter han: 

»F lygentusiasterna äro talrika och mycket högljudda. Press 
och r adio äro också angelägna att genom omfattande rel<lam spri•la 
kännedom om icke endast uppn!tdda rekord utan även uttalade, mE'n 
icke förverkligade avsikter att n ä dylika. I f rågan om flygpl an 
kontra fartyg veta vi en hel del om vad som kan komma att hän da, 
men mycket litet om fakta h ärvidlag. Vi ha fått en myckenhet av 
teorier till livs om flygvapnets framtida, n egativa och :[örstörande 
verkan, men vi äro på väg att glömma sjö,fartens och sjövärnets SP

dan uråldriga tider positivt värdeskapande och bevarande förmå ga. 
Förste amiralitetslorden, Lord Monsell, förbluffade för någon till 

sedan överhuset genom den lugna t illförsikt, med vilken han tillba
kavisade det fa lska påstående,t , att slagskepp skulle kunna bl ivn 
offer för bombplan. En bomb på l ton - vilken ä r flygplan ets cndn 
ammunition - låter visserligen- f rul\:tansvärt, men en l -tons projektil 
- vilken dock endast är en eld av en enda av de m ånga salYor, 
som kunna skjutas från ett slagskepp - är en vanlig företeelse i sjö
kriget, vilken ingen hittills påstått skulle kunna giva dödsstöten ~lt. 
ett slagskepp. Det fö,refaller nog den utomstående, att bomben fr ån 
ett flygplan, som frän skyn sveper n ed ö,ver et,t fartyg, skulle vara 
farligare än den projektil, som kommer frå n ett fartyg på 20,000 111. 

avst ånd. Eftertanken och det moderan luftvärnsartilleriet säger n å
got annat. Har man för övrigt - vilket ju är ett faktum - kunnat 
åstadkomma effektivt skydd mot projektiler, är det ju enbar t ell 
trknisk konstruktionsangelägenhet att ordna skydd även mot bom-
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ber. Kan jag skydda fa ryg mot torpeder 
båtar , så kan ja g förvisso också skydda 

från osynliga undervattens
dem mot anfall av synliga 

f]ygplau». 
(Naval and Military R ecorcl, 19 mars 1936.) 

Brittiska baser i Medelhavet förstärkta. 

De brittiska s jömilitära åtgä rder i Medelhavet, som under sist
lidna september framtvingades av elen italiensk-abessinska konflikten 
ställde amiralitetet in-för nödvändigheten att vidtaga speciella åt
gärder för de därvarande sjöstridskrafternas basering och baernas 
skydd bl. a. mot angrepp från luften. För ändamålet skapades då i 
samråd med arm ens och fl ygvapnets myndigheter en särskild organi
sation omfattande personal ur såväl flottan som »R oyal Marines», vari 
iugingo 86 officer are. De·nna or ganisation har i enlighet med brit
tiskt bruk erhållit fa rygsnamnet »President IV». 

Dc olika ankarplatser, som användas av flottan, men vilkas 
namn icke meddelas, hava med sta rka skyddsanordningar mot an
fall av både sjö- och flygst•ridskr aftcr, vilka anordningar numera 
nått en hög grad av effektivitet . Anledningen är närmast behovet 
att skapa en eller f lera baser för f lottan p å platser , som befinna sig 
på större avstånd frän främmande flygbaser än vad fallet ä r med 
Malta. Officiellt meddel ande i dessa frågor torde vara att vänta se
nare uneler å ret. 

(Mr. Hector Bywater Telegraph, 9 april j 936.) 

Lufhän1skryssare. 

Under hänvisning t ill de försäkringar, som i underhuset avgi
vits ang. tillräckligheten av luftvärnet för de till Alexandria för
lagda brittiska sjöstridskrafterna, har amiralitetet meddelat, att till 
denna plats numer a förlagts två till flytande luftvärnsbatterier för
vandlade kryssare. Det är de båda c:a 18 år gamla kryssarna »Cur
lew» och »Coventry" som berövatB sin gamla bestyckning och i ställei. 
försetts med ett stort, antal lu ftvärnsp jäser, vilkas antal och lm lib
rar dock icke offentliggöras. Fartygen hava h ärigenom blivit luft
Värnsbatterier, vi lka kun na sm1bbt och krafti gt utöka luftskyddet så
Väl för en hamn som .tör en styr ka t ill sjöss. 
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Det uttalas i anslutning härtill l'n förmodan, att de tyska ~. k. 
artilleriskolfartygen >> Brummen> och »Bremse» äro avsedela att tjiin u 
samma ändamål. 

(Naval Chronicle, 24 mars 19313. ) 

Trupptransporter till :Frankrike. 

Det ä r icke enbart det mR rina flygväsendets utveckling ocl 1 

sp ridandet av praktisk kännedom om detta vapens möjligheter blan 11 

officerare av alla grader, so m .li ggPr elen franske marinrninistPrn, :\I. 
Pictri, varmt om hjärtat. Han har också i handling visat insikten 
om att starka ar t,illerifartyg äro en nödvändighet för en operations
duglig flotta. Med hans bistånd h a r marinstabsche:Een, amiral Du
rand-Vicl, även åstadkornmit ett genombrott i f ranskt sjösrategi~ld 
tänkande. Tidigare ansågos sjöförbindelsP rna från Algeriet ti ll 
franska Mede lhavskusten som en .li vwerv i. det franska försvars:w
stemet. Redan fruktan fö r de•n ringa t ys ka s jöstyrkan :i Medel h a \.;.i 
vid krigsutbrottet 1914, s lagkryssaren »Goeben» och kryssaren »B r<'S· 
J.au», desorganiserade helt dessa förbinde lser. Numera har; utöv<· r 
den kvarstående fa ran från snabba övcrvat.tcnsfartyg, tillkommit 
faran fr ån Ju ften, vi lken med Italiens flanke rande läge är betydandt• . 
samt från ubåtar vägledda av flygp lan. Alla dessa risker till sam
mantagna hava orsakat, att Frankrike rciknar med att .upp rät thålla 
sina föi·bincl Plse r med Afrika väster om G ibralt.a r sund, varom ocb:t 
de senaste årens marina kr igsövninga r - och senast den i :febru ar i 
innev arande å r - bära vittne. Av detta - jämte vissa andra ·
skäl omfattar B rest eskadern nume ra samtliga slagfartyg . under tlt't 
att Toul on-eskadern innesluter endast k ryssare och lätta fartyg. 
(Ur »Frenelt Navy Notes» i Naval and Mi litary Record, 12 1nars 193G.l 

Kanoner och sk~' dd. 

I franska tlottan har sedan läng·e och ännu Pn del år dT<''" 
världskriget rått den åsikten, att deras fa rtyg frantförallt bo rde vara 
snabba och be·styckade med medelsvåra och lätta kanoner och mvekd 
torpeder, men att pansarskyddet. vor e a v n1indre betydelse. De s~ n an' 
å rens krigsövningar och taktiska S]Wl hava visat, att dessa åsiki N 
behöva modifieras i fl er a hänseE'nclen. DE'n uppfattningen har clii.r
för nu vunnit full stadga, att, t rots den alltjämt växande storl ekc·ll 
hos f:lygbomber, torpeder och minor, kanonen och chirav s torlPken hos 
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f]ygbombPr, torpede r och minor, kanonen och därav särskilt den 
svår a k anonen är sjök rigets huvudvapen. I framtiden kommer, lik
som i gångna tider, seger eller nederlag til l sjöss att bero på vem 
so mhar de bästa kanonbetjäningarna til de bästa kanonen1a , vapen 
som i räckvidd och t1·äffsäkerhet vida överträffa sjökrigets andra 
vapen. Men dessa kanoner måste också var a uppställda på de bäst 

skyddade far ty gen. 
Dc· senaste ·fa rtygstyperna ä ro ocJ.;:så bättre förseelda mrd pan· 

sarskydel än clP närmast efter världskriget konst ruerade. Bdarenhe
trrna ha även visat, att de frans ka »contre"torpilleurs:» äro för svagt 

/ byggda att l ä1~pa sig :lör okryssartjänst på värc_lslhaven; dc senaste 
av dessa hava fordenskul l fatt sta r kar sk rov vangenom tonnaget sti
git från 2,1300• tiJl 2,900 t10ns. 

(Ur >>French Navy NotE'S» i Naval and Military l'tecord, 26mars 1936.) 

Ny trema.ktstrakt:tt om sjörustniugarna. 

Som en ersättning fö.r Washington-avtalet av 1922 och London
traktaten av 1930, villm båda utlöpa med utgången av 19313, har den 
25 mars 19313 i London undertecknats ett nytt internationellt avtal 
om sjörustningarnas begränsning. Detta SE'nare har undertecknats 
av Storbritannien, Fö.renta Staterna och Frankrike under det att J a
pan och Italien, vilka makter signerat de förstnämnda båda avtalen, 
som bekant dragi t s ig till baka under de långvariga förhandlingarnas 
gång. Som villkor :!'ör deltagande i förhandlingarna har Japan 
uppställt kravet på full maritim likställighet med Storbritannien 
och U. S. A. under det att Italien fordrat upphävande av pågåPnde 
sanktioner en l. NF:s pakt. Dessa krav ha icke kunnat tillmötesgås 
av övriga rnaktf'I", varfö·r det nu föreliggande avtalet också bär en 
stark prägel av do vanskligheter, som förelegat vid dess utJ'ormancle. 

Den mest :framträdande· skil lnadPn i förhållande till de ticli.gare 
avtal en är, att ingen enighet kunnat uppnås om den kvantitaiYa be
gränsningen, varfö•r tillsvidare f ull frihe· är r ådande• beträffande 
antalet av ny byggda fartyg. 

D ('ll nya trE'maktstraktatens innehåll, som alltså endast berör 
vissa bestämmelser om kvalitativ begränsning, kan samman"l'aUas i 
följand e huvudpunkter: 

1) Signatärmakterna nwcldela på visst sätt varandra de för var
je år fastställda byggnadsprogrammen under åren 1937-42. 

2) I hfindelse av krig ell er hot mot den >>Uationt>lla säkerheten» 
äga signatärmakte rna att vidtag.t erforderliga åtgärder, varom vissa 
Jnedde·landen då skola lämnas. 
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3) Fartygsty perna begTänsas W l fö,lj an do högsta tonnag" och 
kanonkaliber: 

a) slagfartyg (s lagskepp och slagkryssare) : 3G,OOO tons och :~5 ,ti 
cm. kalibe r, 

b) hangarfartyg: 23,000 tons och 15,2 cm. kaliber , 
c) lätta ÖYenattensfartyg: 8,000 tons och 15,2 cm. kalibe r. 
d) untienattensbåtaJ·: 2,000 tons och 12,7 cm. kaliber. 
4) Med hänsyn till det ringa antalet s. k. »kautschukparagrater,, , 

vilka verka därhän, att ingen egentligen är fast hunden i något hän
seende. 

(Daily Tcl eg raplt, 26 mars 1936.) 

I kommentarer till elen avslutade traktaten belysas dess r in!.ta 
värde genom ett påpekande, att Storbrit.anni.en f. n. har ritni ug:tr 
klara till två olika typer av s lagfartyg, vilket, beror därpå . att 
överenskom meJsen om 35, 6 cm. maximal kaliber får giltig kraf t ''H 
elast om Japan och Italien senast elen 1 april 1937 ansluta sig hlir
till. I annat fall blir maximumkaliber liksom hittills 40,6 cm. 

(Morning Post, 4 april 1936.) 

Handelssjöfarten i krig. 

Som ett utslag av de åsikter, som i Storbritannien göra sig 
gällande beträffande elen nya (såväl i hemlandet som Sverige så fel
aktigt benämnda) fönvarsm inisterns göromål må anföras följan rle 
utdrag ur en artil-::e l av Mr. Frank Bowen (ledande skribent i NaY~ l 
Chronicle): 

En av de viktigaste uppgifterna för elen nye ministern, Yars 
främsta skyldighet är att samordna alla de olika departementens 
krigsförberedelser, synes bliva att taga itu med alla de spörsmål som 
sammanhänga med sjöfartens skydeL I första rummet kommer d,t 
frågan om det ändamålsenliga anorduandet av konvojtjänsten, som 
numera m åste tillgodose även behovet av skyeld mot luftfaran. T 
avsaknad av ett samordnande organ i detta hänseende dröjde det 
som bekant länge, innan man uneler världskriget fann de bästa me
toderna härför. 

Det är emelle rtid icke eubart behovet av konvojskyeld av far
tyg och event. flygplan, som skall tillgodoses, utan äveu anskaffnin.! 
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lämpl igt handelstonnage samt den unelervisning och övning, 
~:nclel sflottans befäl och manska? behöver för att på rätt 
]wnna sköta sina Jartyg uneler kng. 

(The Navy, april 1936.) 

Japanska subsidier åt handelssjöfarten. 

som 
sätt 

I J apan arbetas synnerligE-n målmedvetet för att få fram en 
snabbgående handelsfloth vid siclan av de talrika hjälpfratyg, som 
byggas för flottans egen räkning (jfr UFM 3/36 sid. 15. Pressdet:s 
anm.). 

För att stimulera elen enskilda fartygsbyggnadsverksamheten 
utbetal as cnl. en ny förordning subvention för fartyg över 4,000 tons 
bruttotonnagc, vilkas fart överstiger 13,5 knop. Subventionen utgå.: 
med en viss sum.ma pr ton och med viss stegring enl. följande: 
:För farte r från 13,5 intill 14,0 knop . . . . . . . . . . 45 yen pr ton 

» 14,0 knop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 >> » >> 

varje 1 / 2 knop därutöver . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 » » intill 
, 18 knop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 » '' >> 

R egeringen beräkna.: att dessa subventio,ner skola sätta i omlopp 
ett kapital på 50 millioner yen och r esultera i nybyggt tonnage av 
200,000 tons. 

(1 yen = 1,16 svenska kronor cnl. kurs 9 april 1936. Enligt 
uppgift a vi Japan bosatta personer har 1 yen motsvarande köpkraft 
som 1 svensk krona. Pressclet:s anm.). 

(Le Yacht, iJ.1 april 1936.) 

Tyska bandelsubåta.r. 

Enligt pressuppgifter hava firman Bloom & Voss i Bremen oclt 
Vulkan-varvet i Hamburg påbörjat byggandet av flera handelsubåtar 
m ed ett deplacement av 3,000 Jons i marschläge och 4,500 i u-läge. 
'Fartygens längel uppgivas vara 110 meter och lastförmå~a 1,000 t~_ns. 
Deras motorer på 7,500 hkr. beräknas giva dem en fart 1 rnarschl_age 
av 20 knop ,och i u-läge av 12 knop. De föra ingen bestyckmng. 
(J fr UFM 2 /36 sid. 4. Pressclet:s anm.). 

(Le Yacht, 28 mars 1936.) 
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.Fri YiiJig Jlersonal flottans tjänst. 

S:"tväl i Storbritannien som i U. S. A. ha de pågående öl-mit"' 

:lina av sjöstridskrafterna framkallat ett stegrat behov av resp 1·v ~~~
~ l D tt .. . t å l t 
, o~a . .. e .a ar, 1 :. t .. ga om manskapet, naturligt i länder ut an alJ_ 

man varnpllkt, men har för svenskt vidkommande mindre intrPssP. 

I ode nyssnämnda länderna finnes emell ertid bland yachi - oc h 

motorhatsfolk en hel dl' l personer som g· ärna fri vi ll i g· t v1'll J-
.. . . ' ,unna 

~ora s1g nyttigt fö r sjöförsvaret, men helst i annan syssclsättniu, 

an s.OJ~ manskap. 1\fa n yrkar därför ganska samstämmi gt på ett in~ 
t~ns1fierande av sådan verksamhet som t . ex. den brittiska » Ro~·a l 
~aval Volunteer Reserve,, vars med lemmar bl. a. få medfölja brittiska 

orlogsfa rtyg under kortare perioder för att komma in i arlJPtsför

hållandena och sedermera i tjänst å örlogsstationer, stabe r eller dYl. 

kunna sköta vissa administrativa el ler praktislca göromål. . 

(Naval Chronicle, 27mars och 3 april 1936.) 

Amerikanska OlympiatrnpJlCu med slagskepp till Enro}Ja. 

Det amerikanska slagskeppet Arkansas, som tidigare varit öv

uingsfariyg för kadetter men nu strukits från li stan av aktiva fat

tyg, kommer at.t användas för att till Europa överföra elen amerikan
ska Olympiatruppen. 

(Le Yacht, 28 mars 1936.) 

»Skåhtr» i sjömilitära mässar. 

I brittiska »Fleet Orders>> hava bestämmelser meddelats föt· 

drickandet av officiella skålar i brittiska sjömilitära mässar ombord 

och i land (vilka bruk tidigare traditionsenligt tillämpats). 

Skål för »The King>> (brittiske konungen) drickes sittande i alla 

llylika m_ässar (en kvarleva från äldre tider då elen ringa däckshöj den 

ombord ICke medgav upprättstående ställning) utom i föl;andc f all: 
) l o • J 

a c a natiOnalsången samtidigt spelas, i vilket f a U skålen 
drickes stående; 

b) när samtidig skål för friimmande statsöverhuvud och >> The 

~ing>> föreslås, i vilket fall S1kålen drickes stående oavsett om na

tiOnalsånger därvid spelas eller icke. 

Vid sådana sammankomste r i nämnda brittiska mässar då of

ficiella skålar växlas, skall elen som värd fungerande brittidke offi-
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oeren först föreslå E'll skål fö r statsöverhuvudet i det land, som gäster

na tillhöra. Härefter förväntas elen äldste frärn.mancle officeren före

slå skålen för H. M. K onung Edward VIII. 

Om fl era främmancl,• nationer äro representerade skall den brit

tiske värden först föreslå en kollektiv skål för statsöverhuvudena i 

de representerade lände rna , vareJt<' r den ä ldste av samt li ga gäster 

fö reslår skålen fö r brittiske konungen. 

(N av al Chronicle, 3 april 19'36.) 

Byggnadsprogram och budgeter, uppgifter angående 

personal och materiel m. m. 

Storbritannien. 

Det största brittislw, flottbyggnadsprogra.mmet seelan världskri 

get synE's bliva elen marina delen av de rush1ingsökningar, som be

bådats i r ege ringens >>White papE'r >> av den 3 mars 1936 och som än

nu icke kungjorts. Slutgranskningen av programmet, so m hittills 

icke framlagts, enä r man velat avvakta f lottkonferensens avslut ande, 

pågår f. n. Den första delen, som avser fartyg, vilka alla skol a sta

pelsättas unel er nu löpande buclgPMr (1 april 1936-31 mars 1937), 

torde komma att omfatta: 

2 s] agskepp på 35,000 to u s bestyckade med 35,6 cm. kanoner och 

en synnerligen krafti g luftvä rnsbestyckning ; 

8 kryssare, varav dc flf'sta skola vara på 8,000 tons mccl 9 st. 

15 cm. kanoner och åtta luftvärn sp jäser; 

1 hangarfartyg mindre än lO,OOO tons och av helt ny typ ; 

Ett antal stor a jaga re av Tribal-klass (1,850 tons) samt mindre 

dylika av ticligarP typ (1,375 tons). 

Unclervattenskryssa,·c ocl1 ubåi:,ar för ku sttjänst·, de senare med 

särskild snabb cly kfönnåga. 

Moderfartyg för f lygbåta r av ny typ, vilka avses tiLldelas flot

tans flygväsen. 

J3ybbnacLspro grammet, som med hänsyn till stora och kontinuer· 

liga beställningar beräknas kunna genomföras betydligt snabbare än 

Under senare år, omfattar c:a 175,000 tons och torde clraga en kostnad 

av c:a 35,000,000 pund ste rlin g (680 milj. sv. kr.), vilken kostnad så-
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lunda skall utgå vid sidan av flottans tidigare fastställda årsbudget 
(för 1936-37 69,9 milj. pund). 

(Daily Telegraph, 31 mars och 6 april l93G.) 

Ur en kritisk granskning av Mr. l-If'ctor Bvwatcr av det n1a .· . t . .. J ' li na rus nmg_sprogram, som kan l asas mellan raderna i brittiska regering-
ens >>wlnte papcl'» av den 3 mars l93G, må anföras följande synpunk
ter på behov av olika fa rtygstyper. 
. Det genom f.lottförclragen hittills bestämda antalet av sl:tgfart. 

till 15 !ör Storbritannien är otillräckligt för Imperiets fö rsvar. -~~ 
dess~ lb ]Lava emel lertid, på grund av moderniseringsarbeten o. ch· l. 
alclng n:er än 12 samtidigt varit tjänstedugliga. Dc, som stude~· a~ 
dessa . :h· agor anse ett antal av minst 20 erforderligt. Regcrin gc-us 
underlåtenhet att klarlägga detta allvarliga faktum är anmärknin"s-v~~ " 

. Det ansC'S onl. »White paper>> att av kryssare erfordras 70, va ra\' 
dock lO må Yara överåriga enL flottavtalet, varför enelast GO 1110 _ 
derna fartyg åte rstå. Av dessa ertordras lö för samverkan med sl nLt·
flottan och lO måste beräknas s tändigt vara unde,r översyn varltl r 
endast 34 restera för sjö:Eartsskyclclet. Då det f. n. finnes 35 krvssarc 
u~cler åldersgränsen, erfordras a.lltså 25 nybyggda elylika in;m de 
narmaste åren. 

Av ja.gare erfordras fö-r alla olika ändamål 150 st. Nu finn~;s 
88, varför elen felande summan är 62. För att inom rimlig tid kolll 
ma UJ~P till erforderligt ant,al böra minst 15 elylika stapelsättas pr it r. 

Aven för brittiska flottan är ubåten av stort värde, varför dd 
nuvarande antalet av 40 bör ökas med minst 5 om året. 

Flottans flygväsen bebådas i >'White papen> bliva föremål liir 
en bet.yda~de ~tökning. Det är hög tid att så blir fallet, ty ävl' ll 
med 1936 ars hUskott kormua enelast 217 marina flygplan att fin n"·'· 
U. S. A har redan 550 sådana baserade på fart,yg och 450 lan db ar ·
rade,,medan japanska "flottan har 800 flygplan. 

(The Navy, april 193G.) 

, ~ncler. det buclgetål', som böi'jar den l april 1936, komma 7 n v 
Storbntanm_c~JS 15 slagfartyg a.tt undergå modernisering, varför aY 
ses c:a 2 nulJ. pund sterling. Enbart >> Warspite >> kommer att kos1:J. 
ungefär halva elen nyssnämnda summan och bliva färdig om ett å'' · 
>~Malaya >>, v_arå arbetena avslutas i september, beräknas draga eu 
kostnad av o40,000 pund. >> Royal Oab blir färdig i aug usti, då >> R E'-
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l
·ntager dess '}lats i Devonport. >> Rep ulse», som färdigställts venO'e» ' i p~rtsmouth, bar där ersatts av >>Renown>> . Mot slutet av året på-

börjas modernisering av »Nelson>>. 
(Le Yacht, 28 mars 1936.) 

F. n. finnas 55 brittiska kryssal'e i aktiv tjänst, varav 33 under 
ch 22 över fastställda åldersgränser. 1l st. befinna sig under bygg

~acl eller äro beviljade uton1 de 5, som innefattas i 1936 års program. 
Medräknas även de senare kommer antalet kryssare uneler ålders
gränse~l år 1938 att vara 49, villwt är 1l st. mindre än det antal 
av 60, som ansetts erforde.rligt. Dessa ll måste sålunda byggas uneler 
perioden 1937-41, men uneler samma period måste _även b~_ggas yt 
terligare 7 kryssare som ersättning för uneler penoden for ålclmde 
fartyg, d. v s. sammanlagt 18 jämte de 5, som ingå i årets program. 
Sammanlagt 23 kryssare måste därför stapelsättas från nu och t. o. m. 
1939 samt bliva färdiga und e,r åren 1939- 1942, d. v. s. i medeltal 
5 a 6 kryssare om året. 

(Times, 5 mars 1936.) 

På dc under elen senaste t iden timade sj u sabotagedåden å brit 
tiska örlogsfartyg (jfr UFM 3/36 sid. 13) har nu följt ett åttonde 
elylikt å ubåten L 54 i D evonport, i det att ett metallstyeke funnits 
i en av ubåtens motorer. Uncler2ökningar hava ägt rum, vilkas l'l" 
sultat icke meddelats. Det har clock officiellt tillkännagivits, att 
denna liksom tidigare liknande händelser icke fö ranlett cliseiplinära 
bestra:Unin g ar. 

(Daily Telegraph, 11 april l93G.) 

U. S. A. 

Amiral Stanclley har vid en presskonferens m.ecldclat att hå 
slagskepp komma att stapelsättas uneler 1937 och tretton kryssare 
under de närmaste fyra åren. Åtgärden betingas av de behådade 
brittiska rustningarna, vilka i sin tur föranledas av utgången av 
Washington- och Lonelonavtalen med innevarande år. 

(JIIIoming Post, G april 1936.) 
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I oktober sistlidet år voro pressuppgifter synliga av innehåll . 

l b ·· 1· J • • ( J , a t t 
vec er or 1g wmnntte c et s. k. Dur and-utskottet) skulle avstyr ]·. 
l·ff' 1· . 'uan. 

s \.a mng av ytter 1gare luftskepil for amerikanska maJ·inen 
' ·ft ' ' J] · ·· · ' Upp. 

g! et, vt ~a syn tes ganska trova religa med hänsyn till dc t idig·a re 

timade luftskeppskatastroferna. .Men erfor därför med för vå · 
_ . . . . . . · . lllng, 

att utsl\.ottct e .Ete r t10 månade rs utreclmn o-ar som sitt första a ·l 
resultat meddelat: "' .. · · 1 

Wts-

l) att gasfyllda luftskepp ä ro av värde, 

2) att det iir ändamå lsen ligt att i U. S. A. bygga ytterl iga re 

luftskep]J, samt 

3) att luftskepp ä ro ett verksamt s jökrigsmeclPl. 

Utskottets slutgiltiga arbotsresultat är att vänta uneler loppet. 

av instundande sommar. 

(:Marine Hundschau, mars 1936.) 

St>naten har bemyndigat marindepartem entet att låta bygga 

två luftskepp, varav det ena skall kunna transportera spanings
flygplan . 

(Le Yacht, 28 m ars 1936.) 

Japan. 

J apans k<> marin ministern, amiral N agano, har i ett. pressutta

lande förutskickat att ,sedan Japan lämnat flottkonferensen och 

blivit en obuntlen s tat, komma snarast betydande summor att i:i skas 

av pa rlam entet för stärkande a y sjöförs,,axet. 

(Morning Post, 6 april 1936.) 

Frankrike. 

Under innevarande år komma sann olikt icl.;:e mindre än 5 uya 

:kryssare att färdigställas inom franska flottan. Den 24 mars löpte 

7,750-tons kryssaren "Georges L cygu es" av stapeln i St. Nazaire som 

den sista i en seri e av sex fartyg, varav , La Galissonic redan är i 

tjänst. »Georges Leygues" beräknas :färdig före å rets slut. Svster

fartyget , J e an de Vienne >> har elen 1 april i år påbörjat sina ·prov

turer. >> Marseillaise>> sy nes bliva klar under sommarens lopp oclt 

uneler hösten väntas även >> Gloise >> och >> Montcalm >> kunna börja sina 
p rovturer. 
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Slagskeppe't »Dunkerque» väntas vara färdigt för lrvf'rans i 

Jn ai, börja sina provtur e-r i j uni och träda i a ldiv tjiinst i slu tet a v 

året. Fartygets blivande besättnin g har seelan någon t id varit sam

Inandragen och bedriver ene rg iska övning·ar med fartygets många 

nya t ekniska anordningar. 
(Na va l and .M.ilitary R eco rcl, 26 mars :1936.) 

Kryssarna av OYannämnd klass ansPs fö r s in sto rlek va ra sy n 

nerligen väl skyeldade och påstås kunna utan olägPnhet tåla fler a 

torpeclt rii ffa r. Anordningarn a tör härbärge rand e av de 4 f lygplan, 

som kunna m.eclföras, hava noga u tprö,vats på den första i typen, >> L a 

Galissonicre,, och anses myckf't goda. 
(Ki cler NPues te Nach ri chten, 8 april 1936.) 

Iorclningställancle t av flygbaserna i närheten av Brest fortskri

der raskt oeh man be räknar, att såväl dPn marina f lygstationen vicl 

Lanveoc - Poulmic som elen h uvudsakligen för ci vil Jufttrafik av 

sedda flygp la tsen vid Guipavas skola vara f ärdiga vid sommaren:;: 

början . Den förra är enbar t avsNld Jör marinens större och mincln • 

flygbåtar, under det att elen se nare kommer att n y ttjas äveu av flo t 

tans luftskepp och .lanclbasP racle f lygplan. Seclan dessa flygbaser 

med sin a fullt. n1.oclPrna anordningar blivit färdiga, lmmmer Bre.st 

att bliva c~'nt rum för cl Pt franska marinflyget, liksom tidigare elit 

förlagts den större och krafti gar E' cle lon av s jöstridskrafterna. 
(l,e Yacht, 4 april 1936.) 

I slutet av m a j komnwr R ep ublikens p resident, å Möljcl av ms 

rinministPrn, att i B re3t inviga den nya sjökrigsskolan, va rå arlwtena 

f. n. h åll a t)å att avslutas. Den nya skolan kommer b l. a. att inryll.l

ma museum med talr ika minnen oc h personalia av tidigare d(•ver. 

(Le 'Yacht, 4 ap ril :19:)6.) 

ltal.ien. 

Aven Italien har nu skaHat s ig- ett radiostyrt målfartyg, i d<'t 

att det ticligan' s lagskeppet »San Marco >> berövats s in i>Pstycknin!!; 

och i ställrt inrättats för det nä111ncla ändamå ld. Det är i sitt ny a 

skick i stånd att göra 18 knop. 
(Naval ChroniciL•. 3 apri l 1936.) 
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Nederländerna. 

Den 1& februari bifölls av noderländska andra kammaron et t 
förslag om anvisning av 53,4 milj. floriner (143 milj. sv. kr.) at t, för. 
delade på fyra år, utgå för ''issa föt1n'arsändamål. Härav skola 22 
milj. florine r användas för marine,n och 32 för hären och flygvapnet. 

(Norsk Tidskrift för Sjövesen, mars 1936.) 

Finland. 

Ombyten på vissa högre marina bcHilsposter äro nu offenilig. 
gjorda. 

Sålunda kanuner nuvarande chefen för kustflottan, kommendö r 
Ikonen, som innehaft denna befattning sedan 1930, att övergå t il l 
civil verksamhet och ersättas med nuvarande chefen föT marinstaben, 
kommendör Rallola (född 1.897) . Till chef för marinstaben kommr r 
att utnämnas kommendör Sundman (född 1895), vilken senast varit 
chef på pansarfar tyget Ilmarinen och dessförinnan chef för sjökrigs
skolan. Kommendör Sundman har bl. a. genomgått elen svensk :~. 
sjökrigshögskol an. 

En annan officer, som även genomgått sistnämnda utbildniu r; 
och senast tjänstgjort som chef för pansarfartygs:flottiljen, kommen
dör Virta, kommer även att lämna den aktiva tjänsten. 

(A bo U nderrät,telser, 8 april 1936.) 

Danmark. 

Danska flottans fartygsrm,tningar äro uneler 1936: 
1'7 januari- 21 mars: Ubåtsflottil jen (unclmställcl kustflo,ttan) beshl

ende av ubåtarna »Dryaden », »Daphne» , >> Bello,na» och >> F lora> 
samt moderfartyget »Henrik Gerner». 

1.5 maj- 1.5 juni: Minsvepargruppen (äldre torpedbåtar) bestående av 
»S0l0ven», »80hundem>, ,,N arhvalem> och minutläggaren »Sixtus». 

23 maj-25 september: Inspektionsfartyget »Ingolf» som kadettfarty!\' 
på expedition till Grönland. 

20 augusti-25 september .och 19- 28 november utföras eskadcrö\
ningar. Sommareskadern består av: 
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Artill erifartyget »Nils Juch (flaggskepp). 
Ubåtsflottiljcn: »Henrik Gernor>> + 5 ub å tar. 
Torpedbåtsflottilj en: , Q]enten>>, »H0gen», 0rnen », »Laxen». 
:Jiinflottiljen: »Lossen», »K vin tus» . 
.Flyggruppen: -1 spaningsmaskiner + depåfarty get »Beskyt · 

tcren ». 
Norsk Tidskrift för Sjövesen, mars 1936.) 

~ '])et hittills enda synbara rEsultat av arbetet inom elen kommis 
· som de senaste åren sysslat med · förhattringar av flottans or-sJon, . . ... f~· k • <Yanisation, har varit en minch·c kaderönung av SJOO dCers aren. D nna ökning omfattar en kommendörkapten, t vå örlogskaptener, 
tv~ kaptenlöjtnanter och tre sjölöjtnanter av 1. graden och trädde 
];raft elen 1 april 1936. 

(Berlingske Tidende, 1 a1Jl·il 1936.) 

Norge. 
Norska flottans so mumrö,yningar komma att gestaltas efter föl -

jande plan: . . .. Nytt manskap inrycker till tjänst elen 1 apnl och får s~n forsta 
utbildning på de vid kaj liggande pansarskeppen »Tordenslqold" och 
»Norge». 

18 maj-30 juni pågå minövningar, i vilka ingå minutläggarna 
;;Glommen», ,,Laugem>, , Vidar» och "Gon> samt minsveparna »Hvas >> 
och »Kj aelo>. Skolan fö'l· egås av en tre veckors teoretisk kurs för 
de värnpliktiga office,rare, som skola deltaga däri. 

1. juli-30 september bedrivas torpedövningar med minutläggaren 
»Froya» samt torpedbåtarna »Stegg», »Sn0gg >> och »Trygg». 

En ubåtsdivision om tre ubåtar är rustad hela sommaren. 
Kadettresa med »Olav Tryggvasen» pågår från den 18 maj till 

slutet av september, varunder en del, ännu icke bestämda utländska 
hamnar komma att uesökas. 

En del av ovan nämnda fartyg komma att vissa ticler ställas 
till förfoo-ande för övningarna vid skjutskolan, torpedskolan och 
signalskol:n. Mot slutet a:v sommaren komma samtliga fartyg att 
sammandragas till en eskader för gemensamma övningar. 

(Norges Sj0forsvar, mars 1936.) 
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åtskilliga maritima och krigsveten. 
skapliga tidskrifter. 

Os ter~ j ö p o Ii tik. 

Dagens frågor. >> Östersjöns oroliga hörn». Redaktionellt. Svensk 

tidskr. jan. 36 n:r 1, s. 74-75. Lantdagsval sept. 1935. En hets

fronten (4 partier) fick 24 platser, litauerna 5. Tysk intensi,

propagancla fö r >>enhcts lisbn>> . Läget nu >>Enhetslistam> berl'dd 

till fortsatt kamp antagligen rnl. form el >> Hitler kommt>>. >>Den 

inte-rnationella utvecklingen läglig för tysk aktion . Ostersjö11 

har fått sitt oroliga hörn >> . 

Utrikespolitik. 

Die J onischen Inseln . Dr. Manfred SeH. M. R. febr. 36, s. 77-88. 

Beh andlar denna fråga som är ett allvarligt problem beträfLm

cle Greklands självbestämnings rätt och ett Medelhavsproblem av 
världshi sto ris k bet()' del se. 

The IntC'l'national Situation. Red. RUSI febr. n:r 521, s. 165. 

Underrubriker äro: 

1. Nationernas fö'rbuncl och Italien-Abessinienkonflild<'n . 
2. Ho-are-Lavalska freclsplancn . 
3. Oljrsanktioner. 

4. Italiensk-Abessinska kriget, >> Diary >> . 
5. Andra flottkonferensen i London. 

Aspects of f uture world powe r. Lieutenant Comm. Stewart F. Bryant. 

U. S. N a vy. Proc. clec. 35, s. 1755-66. En unelersökning a,

huru militära, ekonomiska, pol itiska och sociala faktorer ku nn·1 

komma att invPrka på vä rl rlsläget. Förtydligas a\· uppgiHP I i 
tabellform. Mycket lä svärd. 
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International situation. Red. RUSI nov. 1935 n :r 520, s. 833. 

Artikelns unelerrubriker äro: 

Nationernas förb und och Abessinienkonflikten. 

Abessinien. 
Det italiensk-abessinska kriget. 
Tyskland och Memel. 

Flottkonferenser. Lonelon 1936. 

Flottkonferensens sprängning. Redaktionellt. Dagens frågor. Svensk 

tidskrift febr. 1936 n :r 3, s. 210-211. 
Flåtekonferansen i London. N. T. S. jan. 1936, s. 15-19. Premier

löjtn. R. Scheen. Redogörelse fö:r förhandlingarna i stora drag 

under är 1935. 
A l'aube de la conference navale de Lonclres. La Revue Maritime 

jan. 36 n: r 193, s. 96-100. Redogörelse för konferensens upp 

takt (innan .T apans utträde). 
Les premieres etapes de la conference navale. Le Yacht jan. 35 

n :r 2727, s. 43---44. Historik över den 3:e konferensen, som bör

jade i Lonelon l:J dec. 1935. Uttalanelen av makternas represen

tanter. Artikeln omnämner de viktigaste diskussionsfrågorna: 

1. Japans Jikstä llighetskrav; 2. 20 % tonnagereclucering; 3. av

skaHandet av de offensiva fartygsklasserna; 4. tidsbegränsning 

för rustningarna. 

Tyskland. Storbritannien. 

Helgolands Declentung und Grösse in alter Zeit. Prof. Dr. R Hennig. 

M. R. feb r. 36, s id. 84-89. En historisk utredning betr. Helgo

lanels bet,ydclse uneler äldre tider. 
Le sort de Malte. Marinkrönika. La Revue Maritime, n:r 493, jan. 

36, .sid. 116- 119. Maltas öde ovisst. Prekärt läge ur flygan

fal lssynpunkt me l J an Sicilien och Tri polis. Italienska manöv

rar mot det starkt befästa Spezzia hava givit vid handen, att 

det f. n. fil' omöjligt att försvara en befäst hamn mot ett mass

anfall av bom bp lan. Därstädes förlagda krigsfartyg anses bli

va :fö rs tö rda. England synes vil ja utbygga en stark flygbas på 

Malta sa mt i övrigt koncentrora flo-ttstödpunkter till yttersta 

östra och västra Medelhavet. 
Flying Boats an d the Proteetian of Shipping. >>Zet c>>. l~USI 

n:r 520. no v. 35, sid. 714. Vägarna för imperiets sjöfa rt äro allt 

för vie1sträckta för att kont.inuerligt kunna övervakas. Därför 

koncent ra tion mot vissa fö rträngningar och skärningspunkter. 

Tidskrift i Sjöväsendet . 19 
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Där kan fjärrspaningsflyg vara av utomordentlig betydf'b • fiiJ· 
att lokalisera fientliga raiders och di rigera egna fartygsförhan d 
mot dessa. Tyvärr äro härför lämpliga flygplansförband i fler a 
fall stationerade endast elt() r luftst!·ateg iska princ.iper n 1 an 
tanke på det för imperie t så viktiga sjMartsskyddet. 

Gen om byggande av vissa :[l ygclcpåfartyg kan man undg;ii. 
påtagna internationella förp likte lser ang. hangadartyg och 
likväl erhålla i viss mån rörliga baser för dessa ·flygförban d. 

Oil from Coa l in War Time. Colon el W. A. Bristow, :M. I. E. E., 
F. R. A: e. S. RUSI n:r 521, fP-br. 1936, sid. 40. Framhal\(:'1· 
svårigheterna och osäkerhctnn i krigstillförsel av olj !l. F öro rda 1· 
uppläggande av stora fredsförråd i bombsäkra c.isterner imw 
landet och en forcering av metoden att utvinna olja ur kol. 

Isförhållanden. 

Ispatruljcn i det nordlig<:' Atlantcrhav. Olav :Mosby. ~- T. S. Jrhr. 
36, s. 56-70. RedogörelsP 1ö r ispatrulleringen i norra Atl aniPr
havet och dess betydelse Jör sjöfarten. 

statsfinanser under krig. 

War financP . I,icutenant Comm. J. L. Scligman, U. S. Naval Ht>s. 
Proc. dec.. 3fi, s. 1829-34. Redogörelse för skillnaden mellan 
statsfinanserna under fred och krig samt en undersökning av 
verkan av de särskilda faktorer, vi lka göra sig gällande umlPr 
krig. :Mycket läsvärd. 

Naval research. I~ieutenant W . . ]. Holmes, U. S. Navy. Proc. clcc. :36, 
s. 178-85. Påpekar betydelsen av vetenskapliga forsknin geDs 
och prövningsinstituts utnyttjande för militärt bruk. 

Sjökriget i allmänhet. 

Aviation and control of the sea. Lieutenant J. C. Hubbarcl, U . ...; _ 
Navy. Proc. jan. 36, s. 33-37. Undersökning ang. flygets in
verkan i sjökriget. 

Några av s jöstrategiens grunder av D. Lanclquist. Bokanmälan av 
C. H . Falkman. Officersförbundsbladet nov. 35, n:r 11, s. 141. 
>> Författaren tillämpar som regel teorierna på svenska fö rh ållan
den. - - - aktuella frågor - - - boken äger sitt största 
värde såsom en om djupgående studier vittnande men själv
ständigt upplagd orienterin g i sjöstrategiens teorier och probl cJll . 
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Q 
otablc principl es ot war. LiPutcnant. Alan R. Mc Cracken, U. S. 

u Navp. Proc. dec.- 35, s. 1826-2ti. Citat ur en del verk beträf
fand e vissa grundprinciper i krig. Läsvärd. 

överbefälha,'a ren. 

Overbefälh avaren och grundlagen. llcd. Dagens frågor. Svensk tid
sk rift febr. 36, n: r 3, s. 205- 209. 

Behovet av öve rbefä lhavare' och försvarsstall ur operativ synpunkt 
vid str atE·gisk deJensiv. Red. TiS. n:r 2/1936. Granskar vissa 
uttalandPn i ämnet i bilagor till ·försvarskommission ens betän
kande och 11iivisar, att uttalanclPna sa kna motivering. De kun
na clädör karaktäriseras som lösa pås tåe·nden. Analys av förut
sättnin ga rn a fö r ~tratPgisk, ope rativ och taktisk samverkar 
mell an dc olika fö rsvarsgr<:''1Erna vid försvar mot överskeppnings
fö retag och i den stratPgiska defensiven i allmänhet. 

Ubåtar. 

Ziele der U -BootsPntwicklung in den grossen Marinen. Bartenbaer. 
:M. R. jan. 36, s . 20-24. Redogöre lse för de militära målen 
och uppgifterna samt för elen tekniska utvecklingen. 

UnclervannsbåtPns utvikling. Leitnant Fr. W. :Mi.inster. N. T. S. 
dec. 35, s. 459-64. Synpunkter med an ledning av dc nya tyska 
ubåtarna jämte utdrag ur en artikel i U S. N. Procceclings n:r 
385 åt· 1935 »ThP dfect of depth-charges on sub-marines». 

L'amelioration scient ifiquP d<:' l'habitabite des sons-marins, l 'air con
ditionnc. L Blaison (lieutcnant de vaiss<:'au). La Revue Mari
time jan. 36, n:r 193, s. 5--16. Undersökning röranch-J möjlighet 
till vetenskapliga förbättringar med hänsyn till beboeligheten å 
n e els än k t u-båt. Luftförbättring. 

Trainin g divors. 
nov., s. 1674. 

The prevf'ntion of 
U. S. Navy. 
fö rebyggande 

Dykeritjänste n. 

LiPutcnant. W. A. Gon·y, U. S. Navy. Proc. 1935, 
Utbildningen av dykare inom amerikanska flottan. 
caisson disease. Lieutenant Ha ymond A. Hansen, 
I'roc. 1935, r;ov. , s. 1670-73. Synpun ldPr an g. 

av dykarsjukan. 

Flygteknik. 

Autogyroen, elen nye Luftfartojstype. Solojtnant I. H. Westenholz. 
D. T. 8., iebr. 36, s. 53-64. Omfattar :följande avsnitt: 

TypPns utveckling. 
1\onstrukt.ion. 



Air 

och 
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Autogyroprincipens 
styrning. 

verkningssätt med hänsyn till l:dtnina-
"' 

Militär användnin g. 
Civil användning. 
Användning för närvarande. 

tactics and aicraft clesigu. E. E. W ilson. Proc., dec. 35, sid. 

1767--71. Synpunkter på Jlygplankonstr uktioner med hän s~·n till 

lufttaktiken. 

Questions and answers concerning airships. Lieutenant com!ll ander 

F. H. Gilmcr, U. S. Navy. Proc. febr. 36, sid. 176-77. S~·n

punkter ang. luftskepp och deras framtida möjligheter. 

Luftkriget. 

B.ombenangriffe auf Schiffe und neue Bombenzielgcräte. FregatH•n

leutnant a. D. W. Pachcr. M. R. 1936 feb r., s. 73--7'7. Redogö

r else för utvecklingen av bombfällningsmetoden samt modPrna 

bombfällningssikten. För tydligas av figurer och exempel. Liis

värcl . 

Luftanfall och luftförsvar till sjöss. C. Furst. TiS. 1935 juli, n :r 7. 

s. 382-411. Flygvapnets utveck ling efter världskr ige t med biln

syn t ill anfa ll smöjligheter mot ör logsfartyg samt dessas mot

medel här emot. slutsatser beträffande vår första försvarslinjr• 

bl. a. summansatt av tunga bombplanseskadrar och en kärna U\' 

modernt ut~·ustade psk. 
The Defence of the Population against air attacks. \Ving-Commc~ n 

de,r E. I. Hoclsoll, C. B. RUSI 1935 nov., n:r 520, s. 701. 

Förf. lägger i stora linjer upp en plan fö r civilluftskydclet. 

Flygets na,•igeringstjänst. 

Ekkolodd til h0idebestcmmelse for f ly. L0jtnant Aimar S0rcn3sr•n. 

N. T. S. nov. 1935, s. 401-404. l'tedogö,relse för b;nstmktioncc 

av ett ekolod, användbart för höjdbestämning från luftfarkoster. 

Driftdetermination in aerial navigation. Licutenant I. E. H ohhs, 

U. S. Navy. Pr.oc. jan. 36, sid. 28-30. Undersökn ing ang åC'nde 

avdriften och dess bestämm ande. 
Communications :lo r Byrd Antn rctic expedition II. Lieutenant C rH n· 

m ander Ell cry W. Stone, U. S. Navy. l'tes. Proc. febr. 3G, ,;id. 

212~16. R edogör e-lse för organiser andct a v radioförbin de lsern:1 

för expeditionen. 
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Förbiudelsetjänsten. 

Signalling and thr~ U. tl. merchan t marine. Ensign J ohn Wenlock 

Welch, U. S. Naval Reserve. Proc. 1936 jan., s. 79-81. Påpekar 

nödvändigheten av att de amerikanska handelsfartygen behärska 

signalering enligt internationella signalboken. 

Navigeringstjiinsten. 

A daylight fix with Venus. Commander Green W. Duggcr, U. S. 

Navy. Proc. 1936 jan., s. 56. 

Arsberättelse i navigation och sjöfart. Stefenson. TiS 1935 juni-juli 

n:r 6 och 7, s. 304-335, 355-376. Astronomisk navigation och 

dess hjälpmedel. Orientering rörande nu i bruk varande ekolod. 

Sjökarteverkets verksamhet uneler år 1934. En del sjmartssta

tistik. 

Offshore position by sextant Altitudc of Mountain P eaks. Sandford 

L. Cluett. Proc. 1935 nov., s. 1665-69. Exempel på or tsbestäm

ning. Fö.rtydligas av formler och diagram. 

An empirical mcthod .of tid al pr cdiction. James IL S. Billmyer. 

P roc. nov. 35, sid. 1.609----H. Behandlar en metod för att bestäm

ma det sannolika tidvat,tnet vid viss plats. 

Förtydligas av tabell och cUagr am. 

Meteorologi. 

Aerologisk teknikk. Prcmierl0jtnant H. Lowzow. N. T. S. dec. 35, 

sid. 443--59. Forts. från ~eptemberhäftet. Omfattar: Mätning 

av tryck, temperatur och fuktighet. Meteorografens användning 

och meteorogrammets uträkning behandlas ingående. Förtydli

gas av diagram. 

Ombordläggningar m. m. 

Special circumstances. Lieutenant Raymond F. FarweH, U. S. N a

val Reserve. Proc. nov. 35, sid. 1597- 1606. Behandlar en del 

speciella fall vid kollisionsrisk med exempel. 

Inevitable acciclent. Li.Putenant R aymond F. Farwell, U. S. Naval 

Reserve. Proc. febr. 36, sid. 161- 71. Redogörelse för en del kol

lisioner, som inträffat på grund av oförutsedela händelser, och 

deras juridiska bedömande. 
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Gaskriget. 

Beskyttelsa mod Gasaag rell fra Luftc·n. Kommancl0rkaptajn Paul Ip . 
sen. D. T. S. fcllr. 36, sid. 70- 76. Utdrag ur en artikel i >>l'oas t 
Arti llery Journal>> nov.--dec. häftPt 1935, behandlande •IPtta 
spörsmål. Läsvärd. 

Proteetian of the moderll battl ps hip. Captain A. M. Proctc·r , l'. R. 
Navy (Retired). Proc. ·iellr. 36, sid. 187-88. Förslag till n~· fa r
tygskonstruktion, där protwllrarna oc h roder skyddas gL'llOlll Pn 
tunnelanordning. 

Skeppsbyggnadstjänsten. 

J\lodernc former for elen vannteit<· oph_,·ggning av skrogE'nE' op: for 
hes kytte lsen av clekk, sicler och hunn. Kaptein J. EckhoH. X 
T. S. nov. 35, sid. 379-87. Redogör c~l se för den moderna kri ~,;

fartygshyggnadstekniken , nwcl sä rskild hänsyn till uncler vattPtH
skyclcl, skyeldsdäck och skydel av fartygssidan. Förtydligas nv 
diagram och figurer. 

ArsberätteJsc i s keppsbyggeri och. maskinv>isl-•nde 1935. Mariningen jii r 
Zet.he l:ius. Tidskritt i sjöväsenckt n:r 1 1936, sid. 1- 19. 
A. Oversikt av krigsfartygs ny- och ombyggnader i SvL•rigc• Ot'h 

utlandet. 
B. Krigsfartygs dimensionc·ing. 

Koncent.rt'racl och övPrskåcllig Jra mstäl lning. 

Slagfartyg. 

La elivision des trois >> Deutschland >> . A. Thomazi. Le Yacht n:r 
2756, jan. 1936, sid. 31-32. Utför.liga data rörande bestycknin !.!; . 
bepansring, maskineri. 

Our next Battlpships -- The Neecl Jor Speecl. »Observe l'». RUSI 
n:r 520, nov. 1.935, sid. 740. Eng lands flotta måstre kunna up p
söka och tvinga en fientlig sjöstyrka till strid. Därför äro f arl
överskott och överlägsenhet nödvändiga. Tonnage t komnll'r att 
bestämmas ant,i ngen av traktaler c•ller av ekonomiska skä l. F art 
och s kydel måste vara utomorclL•ntliga. Därefter skola a ll a åt
gärder vidtagas för att Pr hå ll a så sta rk beväpning som möjl igt. 
Luft- och antitorpedartille ri slås ihop, aktionsrad ien minskas och 
al lehanda utrustning förenklas 111. m. Farten måste var a minst 
30 knop . 

Så länge de äldre fartygen kva kvar, bilda de nya c•n »Fast 
Squacl ron». 

Artike ln ger en översikt av tendenserna i sjömakternas n.v 
byggen. 

Lo! 
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HaYeritjänsten. 

Th e »Poor .Janiton> thinks. 
vy. Prcc. jan. 36, s. 31-32. 
tjiinsten ombord. 

Ensign Edward J. Falry, U. S. Na
Någ-ra synpunkter angående haveri-

Sjnk,'ål'ds- och intendentmtjänsten. 

:Medical strategy and tactics. Captain G. F. Cottle CM. C.), U. S. 
Navy. Proc. jan. 36, sid. 82-85. Påpekar förplägnadens och 
sjukvå rdons s tor a betydelse för krigföringen samt åtgärder här
utinnan. 

Principer Jo r Genoplivning. Overlaegc Dr. med. E. W. Johannsen. 
D. T. S. jan. 35, sid. 27-41. Redogörel se för olika metoder för 
upplivning av drunknade. 

.Arsberättclse' i regl ementer och förvalt,ning. T,edamoten Högberg. 
Tidskrift i sjöväsendet n: r 8 och 9, aug.-sept. 1935, si el. 413--437, 
459-457. Viktigaste hände l ser inom in tenden turen - förpl äg·
naclsväsencle,t. 

Upphandling, avlöning, pc•nsion m. m., instruktioner. 
Personalens utbildning. 
Förvaltning. 

Personalfrågor i allmän het. 

'The art oJ Giving a Lccture. Geoffry Crump, :M:. A. RUSI n :r 
520, liOV. 193[), sid. 778. 

·On administratio n. Commander A. G. Zitnermann, U. S. Navy. Proc. 
nov. 3G, s. 1637- 42. LPclarcns betyde lse inom elen militär a or
ganisatiouco. 

Persona\f~·ågor inför försvarskommissioncn. Redaktionellt. Officers
förbundshiaeld n:r 9 och 10, sept.-okt. 35, sid. 107-110, 119- 123. 

L Allmänna synpunkter. 
II. Armeorganisation. 

III. Marinorganisation. 
IV. F Jygvapncts organisation. 

'This selcction business. Lieutenant Winston Folk, U. S .. Navy. Proc. 
nov. 1935, sid. 1612-23. Synpunkter ang. officersbefo rdringarna 
inom amerikanska flottan. 
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:Försnu sfrågor i allm änhet. 

Folket och försvaret. Ledare. Svensk Tidskrift n :r 1, 36, sid. ·l- l 
15-1600-talen en fast försvarso rganisation genom myndig hPte t: 
och ledare. Folkets stö'd. Efter 1809 bestämd avm.at,tning. •: Den 
obestridda förstahandsp lats som omsorgen om riksförsvar et Jörut 
intagit uppläts åt andra frågor ... » Dc militära hänRy nen 
skötos i bakgrunden. Under 1800-talet, stöd hos de konservati va : 
vänstern ljum, ovillig, dikterade 1925 års nedrustningsbesJu L u n: 
der de sista 5 åren en stor föriindring. Soc.-dem. ändrat upp
fattning. »Sverige kommer att försvara sig . . . >> citat Yougt. 
Dock partiet ej moget att taga fulla konsekvenser - »:förhopp
ning kan hysas att dc lojalt skola finna sig i ett av de övriga 
partie.rna åstadkommet beslut . . .» Vänsterpa r tiorna n u på 
samma principiella plattform som högern. 

Försvarskommissionen pressat ner kostnadsramen »Främst i 
ett avseeudo har majoriteten överskridit saklighetens gräns. F lot
tans berättigade behov hava e j blivit tillgodosedda, vilket ovill
korligen framtvingar en ökning av anslagen utöver förslagets» . 
Ett upprepande av 1925 års fattigauktion ej tänkbar . 

Sammanfat tning : Koncentrer ad, saklig artikel, vars k onten
ta vill hävda en saldig lösning av försvarsprob lemet - <·ljest 
»storin över l an det». 

Utdrag av yttranden över fö rsvarskommissionens betänkande. I nsp. 
för militärläroverkcn. I nsp. för trängen. Vårt. försvar n :r l, 
febr. 36, sid. 9-131. 

Den svenske Forsvarskommissions Be·taenkning. Orlogskaptajn F . A. 
H. Kjolsen. D. T. S. de.~. 1H35, sid. 547-78. lledogörclse J:ör 
kommissionens betänkande, särskilt betr. flottan samt kommen· 
ta re r. 

Den svenske forsvarskommisjons bctenkning. Premicrlojtnant K. E. 
J oh ansen. N. T. S. febr. 36, sid. 71-. For ts. och slut på det 
referat som påbörjades i föregående häfte. 

:Försvarskommissi1onens förslag till Sveriges riksförsvar sett i belys
ning av vissa erfarenheter från världskriget. Kapten Th. Sve
delius. Tidskrift i sjöväsendet n:r 1, jan.- 1936, sid. 20-36 och 
n :r 2, febr.-1936, sid. 78-98. 1. Kort sammanfattning av Dar
danellerföretaget. Läsvärd. 

Hur utnyttjas vår levande försvarskraft? :Major Sven Carlsson. 
Svensk tidskrift, n:r 3, febr. 36, sid. 181-187. 

Oplysningar om det norske og svenske Kystartilleri m. m. Kap ta.in 
lojtnant A. H. I.incl. D. T. S. dec. 35, sid. 579-604. Redogörelse, 

]i ar 
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:fästningar, utbildning, organisation m. m. för k ustartillf' riet ·j 

Norge och Sverige. 
vi t il straekkcligt Rendskap til Strommcn i vore Farvande? Or
logskaptajn H. F. Kiae r. D. T. S. 1936 febr ., s. G?- 69. På-

peka r att »den danske Lods» besk rivning ii r summansk och att 
den lämnar r inga uppgifter om strömmen utom huvuclfa rledcrna. 
Ekolodet och övning:u· i »blindsegling» av värde för navi!lcringen. 

H andelssjöfa.rten. 

Handelsmaritim ovcrsikt. T. B. N. T. S. dec. 33, sid. 46.)-69. 

Bärg ni ngstjänsteu. 

s alvage by kcclging. Lie u tcnant James Hanna, U. S. Naval_ Reserve. 
Proc. jan. 3G, sid. 73-78. lledogörclse för flottagnmgcn av 
amerikanska ångaren Exmin~ter , som grundstötte i Dar daneller
na februa ri 1935. 

F rhilliga motorbå tskår er. 

0velser med fri villige Motorbaadc 1935. J( aptajnlojtnant A. Lcgind. 
D. T. S. jan. 36, sid. 1-22. Redogörelse för de övningar, som 
ä"'dc rum under å r 1935 med motorbåtar ti.llhör ande >> Motor
b:aclsforenin gcn », vilken unde r år 1.934 fick :fastare mi litär form. 
Bedömande av båtarnas förmåga att lösa sina uppgifter jämte 
önskemål angående utbi ldning m. m. Läsvärd. 

Svenska sjiifötsYarets historia . . 

Striderna om f lo·ttans förläggning på 1680-talet. G. Unger. Tidskrift 
i sjöväsendet n :r !l, sept. 35, sid. 478-498. »J o han Gy llenstier · 
n as förtjäns t att Karlskrona öl'logssta tio n blev anlagd. H ans 
vVacbtmeister har hedern av att verket blev bestående.» 

Die 

Sjiimätning. 

Vermessungen der KriPgsmarine im Ja lu·e 1935. v('l'Jllessungs
amtmann Wolle. M. R. j:.~n. 3G, sid. 24-27. Redogörelse för 
sjömätningama under år 1936. Förtydligat med en karta. 

K rigshistoria i allm1inhet. 

Krigshistorisk studium. l~remierls itnant Kår e Kvarn. N. T . S. nov. 
35, sid. 395-401. N å g r a synpunkter a ng. det metodiska studiet 
a v krigshistorien. 
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1\1arinons Arki v g·onnem 200 Aar. Kay Larsen. D. T. S. t0 hr. %, 

sid. 77--84. Historik övc•r ma rinens arkiv. 

Utländsk sjökrigshistoria. 

F. l3cutlich: »Norges S,j 0vae lmin g 1750- 1809». 

Nicke lsen. N. T. S. doc. 35, s id. 427- 43. 
s t åend t• a rb r tP. 

KommanclorkaillL•iu 
Recension a\· OYan. 

T lw Lower Deck, l'ast and l'rest•ut. Rf-'a r-Admira l J . F. Sonw n-illp 

C. B., D. S. O. RU SI n:r 521, febr. 36, s. 109. Artikdt; 

be hand lar rn a nskapsfö rhå llauclen i cngols ka f lottan från iil,lrt• 

ticl e r fr am till sist a sekf-•l sktftc<t. En komm ande artikd komm~·r 

ait hehancll s. ämat't unel er mod Prn tid . 

A ktstykke r vedroronde Norgoo s jofo rsvar unele r krigen l 807- Hl1 4. 11. 

Beutli ch. N. T. S. jan . 1936, sid. 24- 38. For ts. fr å n ok1 ol 1c·r

h iif tet 1935, Om handlar " Hrii"i ske krigsskib i de n orelisk-P !'at·· 

vann vinteren 1807- 1808» . 

The earliest Eng lis h sign al book. CommanclPr Hilary P. Mead, Rtn al 

Navy (Hd.). Proe. dec. 193-'>, sid. 1819- 2i'i. Bidrag till sig-nal 
böckrrnas hi s torik. 

300 J a lue Ga mison Pill a u. Kapitän zur See Schiiss lr r. JVL R I' Pl11·. 

36, sid. 65-GR. E n his to rik utarbotad av nu varand(' kmn mL'I I
danton. 

Världskriget lill sjöss. 

Der KreuzPrkrieg a uf clt-n ·\Veltrneerr n und scin Einl' luss au!' dt•n 

Hauptk riegssc.llauplatz. .Kapitänleutnant K upfc r. J\11. R Ic·br. 

36, sid. 33-65. En hearbe tning och samma nställning dter , ]),·r 

K ri eg :wr Soo, Greutzerkr i(·g, Hand l och II, .M:i.tte lnwr rdi vis inn, 

N orclsee, band I och H . Li.isvärcl. 

Sir R obert Arbutbnot a t Jut la nd. C'omm anci<-r R Grenfe ll , R ~

RU SI n:r 520, no v. 35, sid. i-lOO. Förf. var åsyna vittn e til: 

katastwfPn, då H. :M. S. Defe nee un clPr .lutlandss lagl't sprang i 

luften och g ic k förl.oracl med man och allt. B land do omkoJ nJI11 

va r ch e l' en fö r 1. kryssa rd i visionen, kont eramiral Ar bu tluwt. 

mot vi]k(•n sede-rmera en cJ,I kritik rikta ts, för att han bragt 

sin division i så f a rlig beliigenhet . Artiko ln utgör ett försv:u· 
fö r sir HobPrt A. 

T.lw Fifth Battlesquadron at .Tutlancl. Vico -Admiral A. Cra ig-W all er, 

C. B. RUSI n :r 520, nov. 35, sid. 791. Förf., so m und<"' 

s laget va r fl aggka pton hos amiralon Sir H . E van-Thomas omb ord 

i >> Barha m>>, bo n1Ötl'l' i ar t ikel n en del i ta l och skrift fr am [iird 

kri t ik av ö:te slags kep pseskade rns up pträdand e unrl (•r och ,.[. 
t er s laget. 
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F ör-f. framlägg l' r en del praktiska och psykologiska tö rh å l

Jand en , om vi lka »skrivbo rdsstratege rna >> icke kunnat ha nå

gon kännedom . 
La o·uerre dos veck ttes M. A. S. en Adri atiqm· (191G-1918). Moull ec, 

"'Lieutonant de vaisseau. La Revue Mari t im e n :r 193, jan. 36, 

sid. 17- -51. Historik övc•r moto rtorpedb åt a rnas insats f r ån ita

liensk sida uti s jökriget i Adriatiska h avet 1915-191 8. 

Bedömande. Tack vare do i ta liensk a mot ortm· p(•dbåtarnas 

energis l~a insatser i s jökriget kan man hänföra detta til l ett 

guerillakri g till sjöss. Deras insats rn ås tl•, allva rligt uppm ä rk

sammas. Föl'iust en av tre sto ra kri gsfartyg ·w ien, Sze nt-Istvan 

s:tmt Viribus Unitus plus ett s tort, anta l haneloJsfa rtyg ä r ett 

gott ros ulta t. 
T ott komma nde kri g iordo dessa s må torpedfa rtyg tack 

vare sitt ringa djupgåend e komma att spela en vikti g roll inom 

begränsade f a rvatten. Men de måste f innas i s tort antal , upp

träda för eträdesvis nat t etid och rlll rlc•r dålig sikt. De kunn a 

även t änkas komma t ill '.I nvändning mot e.n i strid en gagerad 

fl otta. Trots omfattanclo spä rrningså tg-ä rdPr i de öste rrikiska 

hamnarna lyckades clPt mth. att tack vare sina t .vstgåe ncle olekt

riska maskine r sam t appa rater för söndersågand e av spärrkablar 

m. m. t aga sig fram till skjutläge. Der as effektiva utn yttjande 

ställer emell prt.icl oorhör t st.cn·a kra v på fy isk och moralisk sty r

ka hos besätt ni nge n. 

Utlandet. 

Tysidan d. 

Die »Wchr wo ncle >> von 1936. Gone ra lleut nant a. D. von Mrtzsc h. JI.I. 

R jan. 1936, sid. 1- 4. RPflP xione r med anlodning av H itlers 

pro k la m a tio n elen 16 m a rs 193:) och försvarsordn i ngo.u enligt l a

gen a v den 21 ma j 1935. 
G-egen w artsf ragen der de utsc hen Sreschiffaltrt. Staa tsse krctär G. 

Koenigs. M. R :ian. 1936, sid. 10- 20. F öreLlr ag håll et don 18. 

juni 1935 i K ölns universitet. 

Norge. 

Våre over vannsfa rtoiers fa r t . K apto in G. H ovdonak. N. T. S. jan. 

36, sid . 19-24. Pol omik mot en a r t ike l i oktoberhäfte t 1935 av 
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kapten Schröder-Nielsen Letitlacl >>Våre overflatefarh•ier - En 
vurdering av :[arten. >> 

Ad Våre overflatcfartoier - En vurdering av farten. Kaptein Th. 
Schmcler-}lielsen. N. T. S. febr. 36, sid. 88-96. Replik till ett 
inlägg av kaptein Hovdcnak i januarihäftet >> Våre overvanns
fartoiers fart. >> 

Det norske »Sjomilitaere Samfund>>. Kommandorkaptajn P aul lp 
sen. D. T. S. dec. 1933, sicl. ö05-9. Utdrag ur >>Aftonposten,, av 
elen 30 nov. 1935 a v en skildring över Samfundets· historia. 

England, Australien. 

Jeilicoe. Aclmiral Sir Lionel Halsey, GCMG, GCVO, KCIE, CB. 
RUSI n:r 521, febr. 36, s. 11. Nekrolog. 

Australia's Defenccs. Admiral Sir H. W. Richmoncl, K. C. B. RUSI 
n :r 521, febr. 36, s. 61. I on bok >> J apan and the Defence 
of Australia >> av sign. >> Albatross>> göres gällande, att Austr alien 
endast kan betvingas på två vägar: Invasion och >>Investment». 
För ett självförsörjande land är hanclelssjMarten icke nödvän
dig, var:[ör försvaret icke bör förläggas t,ill havet. 
Förf. bemöter >>Albatross» synpunkter och påpekar vådorn a för 
landet a v en handelsavspärrning. De flesta framförda argu
menten äro av aktuellt intresse. 

Italien. 

Den italienska kolonisasjon i 0st-Afrika. E. Einang. N. T. S. febr. 
36, sid. 80-Si's. En historisk resmne efter en artikel i La Revue 
Mari t,ime. 

U. S. A. 

Coast guard ambulance flights. Colonel H. C. Redsinger, U. S. Ma
rine Corps. Proc. jan. 36, sid. 57- 64. Något om de räddn ings
flygningar, vilka utförts av Coast Guard Aviation Section, vil
ken organiserades januari 1933. 




