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Flygstridskrafterna och krigföringen 
i Östers j ön. 

Otvivelaktigt hava flygstridskrafterna på ett genomgripan
de sätt förändrat krigföringens karaktär. Att det militära vär
desättandel a v flygvapnet och dess plats bland krigföringens 
medel skiftar, är i och för sig icke ägnat att förvåna, om man 
betänker att erfarenheter i egentlig mening saknas om moderna 
flygförbands användning i större skala och om venkningsmöj 
ligh eterna mot oEka slag av mål. F'lygV'apnets snabba utveck
ling försvårar ytterligare skapandet av hållpunkter för ett be
dömande samt prövning och utformning av mot- och skydds
medel. 

Den kvantitativa insatsen av flygplan torde f. n. kunna ske 
i ungefär samma grad som under världskrigets senare skede. 
Med flygplanens ökade lastförmåga och aktionstid i luften, 
förbättrade navigeringsinstrument, även i moln och mörker, 
samt utnyttjande av radiopejling, m. m., hava anfallsmöjlig
heterna blivit större mot ett fientligt områdes hela yta. Det 
lindandrager sig bedömande huruvida försvarsm edlens utveck
ling skett i snabbare eller långsammare tempo. 

Pacifisternas skräckm ålningar om befolkningens terrori
sering, utplånade av städer och hela länders ödeläggelse från 
luften, emanera från förhållandena i Mellaneuropas stater, vil
ka i sina starkt industrialiserade provinser förde en utpräglad 
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känsliahet för flyaanfall från grannländernas luftflottor. En ;:, . ;:, . . modern stat har blivit en allt känsligare orgamsm, som med 
förbigående av fronter och ytstriclskrafter kan direkt anfallas. 
från luften. Liksom under medelticlen avses nu staclsplanern ::t 
att lämpas efter försvaret, och städerna utbyggas till luflfiis t
ningar. I stället för de forna ringmurarna skall man t . ex. 
enligt funktionalisten Corbusiers förslag bygga torn~us med 
bombsäkra källare samt 60 m. breda gator m ed trafiken h u-
vudsakligen uneler jorden . 

På vidsträcktare, glesare bebyggda, m era avskilt liggande 
länder av annan ekonomisk och kult urell struktur äro ovan an 
förda förhållanden icke utan vidare tillämpliga. Man jäm före 
t. ex. Ryssland och Belgien. Sverige torde i denna skal~- k unn a 
inrangeras n ågonstans mitt em ellan Ryssland och de vasteuro-
peiska industristaterna. 

* * 
* 

Geografiska betingelser för lll{t1:rigföring i Östersjön

Luftstrateaien är i första hand och ka nske mera utpräglat 
än sjöstrategie~ beroende av geografiska förhålla_nden_ o~-~ _hiir~ 
med sammanhängande baseringsmöjligheter. V1cl kngfonng 1 

innanhav, som kan överflygas , och längs dess kusl'er, om dessa 
äga god tillgång på flygbaser, k an luftkriget komma att u t
veckla sig efter samm a linjer som luftkrige t ovan land. 
Dock icke helt, enär överflygning över ett hav, även om. b red
clen är ringa, icke m edför samma möjligheter tiH orienten~~~ 
som flygning över land. Flygstridskrafter h a i innanhav nwJ· 
ligheter att direkt påverka lan tkrigföringen on1 de n å över ha
vet till fiendens land . Sjökrigför1ingen kommer att i hög grad 
taga intryck av flygstridskrafternas verksamhet. 

. k 't' t . o"ar eller Att taga och behålla strategis ·a pos1 wner, o . ~x. . .. . ,,_ 
farvattensförtTängningar , blir ofta ett primärt mall kn.gfonn, 
en. I innanhav nå flygstridskmfterna ofta ,, förbi » dessa po· 
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sitioner, vilka icke kunna hindra flygverk,samheten . Såsom 
framskjutna flygbaser bliva de dock alltid av stor betydelse 
för luftkrigföringen s räckvidd och intensitet. Inneh avet av t. 
ex. A.land eller Gotland måste därför efter flygets tillkomst sä
gas hava ökat i värde, men å andra sidan kan fl yget, t. ex. in
satt för ömsesidig flygbasbekämpning, tänkas försvåra h ållan
det av framskjutna positioner och därigenom skapa e tt »no 
mans land ». 

Är det möjligt att effektivt försvara baserna - a tt byaaa ;:,;:, 
ut dem till »luftfästningan, -- eller att göra dem till svåråt
komli ga mål, torde resuHaten av flygb asbekämpningen icke 
svara mot insatsen, varigenom stridshandlingar i luften bliva 
mera sannolika. Sjöflygplatser, som i och för sig äro föga 
sårbara, medgiva en spridd och rörlig basering, m edan lant
flygfält äro tack samma m ål för y tfällning, som kan ske från 
mycket höga h öjder eller under mörker. Flygplan å landfält 
bli alltså svårare att skydda. 

Sjö- eller lantkrigför'ingen kan utöka flyge~s V'erksamhets
område genom a tt f ram skjuta flygbaser så långt som säkerhe
ten mot fientliga fl yganfall tillå ter . På samma sä tt kan sjö
eller lan tkrigföringcn genom a tt gäcka fiendens försök att 
skaffa sig fr am skjutna flygbaser förhindra eller försvåra hans 
flygoperation er. 

I nuvarande stund erbjuda Östersjön och där r ådande ma
rinpolitiska förhållanden stort intresse ur flygoperativ syn
punkt. Flyganfall äro utan ombascring möjliga fivärs över, 
men i r egel ick e diagonalt över eller längs med Östersjön. F lyg
t~knikens vidare utveckling torde ställa flygoperationer över 
Östersjön i större oberoende av framsk jutna baser, och där
med av lant- och sjökrigföringen . 

Det blir f . n. för Sverige av betydelse att fö rhindra en 
fiende att framskjuta flygbaser mot oss. Fö~r Sverige har av 
denna anledning Finland stort strategiskt intresse, under det 
att Finland själv~ ur luf topera liv synpunkt h ar ett mycket ut
~-att läge i förhållande till Ryssland . Samtliga Östersjöns större 
oar kunn a för oss bliva an tingen farliga eller önskvärda flyg-
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basområden, Dessa kunna tagas av relativt svaga lantstrids. 

krafter, som för sina operationer och sitt underhåll d~ck äro 
helt och hållet beroende av en floUa. De svenska flygstndskraf. 

ter, som skola deltaga i kampen om dylika områden m as te 
vara ägnade att kunna samverka med flottan. Behovet av 

lantstridskrafter och till dem hörande flygplan är härvidla g 

jämfördsevis litet. . . . .. 
· 1 den mån flygbaser måste upprättas å OstersJons mo t-

satta kuster bliva kr a ven på lantstridskrafter större. Dä rför 

.erforderliga företag bygga emeUertid alltid på herravälde till 

sjöss inom den bassäng, där överskeppning er~ordras. 
Särskilt påfallande blir hotet från flygstndskrafter , b~he 

rade å danskt territorium, mot våra sydliga provinser. 
"d' kt f ör· Strategiskt behov av flytande , rörliga sto Jepun er 

flygplan föreligger i Östersjön enelast om r~1an för att. n å Yissa 
tillbakadraana mål i avsaknad av tillräckligt framskjutna ha

ser låter a~fallancle flygplan kmnplettera förråd till sjöss på 
värren. Dylika expeditioner kunna endast få större strategisk 

be~ydelse om de givas formen av vidlyftigare sjökrigsförctag. 

De äro möjliga i mindre skala för att överraskande uppna ett 

visst ändamål. 
Av taldiska skäl är basering av lättare flygplan å fl yg-

plankryssare eller å andra stridsfartyg alltid öns k värd för 

flottornas operationer. 
Vid s. k. hoppande basering tänker man sig ett systen~- av 

tillfälliga främre och m era permanenta bakre baser. De frl~ m
re baserna användas endast för kortare uppehåll (några t m
mar) för komplettering av bränsle och bomber. Kunna . de 

främre baserna spridas och skifta~ inom ett brett bälte ~nng 
operationsriktningen eller givas starkt luftvärn (t. ex. l :Ul

slutnincr till städers försvar e. el.) blir ett längre kvarblivan.~e 
0 

df" o · ·1 ter· dao det " al-därstädes möjligt. Systemet me or svang 1e , c. t"> 

ler att komma till rätta med ·en sålunda baserad frende och 
• o l f .. J a -;er-att kunna slå honom, då han befinner s1g a . c e ramre J, . 

'd l ftk · f" . o· 'll 111 
na eller ens hitta dessa. Tvingas emellertl u · ·ng ·orm;:, t 

d o dc·,lca111111a a\rse·,•a"r·t i intensitrt . ],ra ft i en dylik form nc gar "' - - . 
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och prec1s10n. Det blir en ytterst vidlyftig apparat att sätta 

en sådan krigföring i system med talrika osäkerhets- och för
dröjningsmoment Även ett underlägset men gynnsamt base

rat flygvapen kan få betydelse i denna kamp. Saknar den ena 
parten flygstridskrafter erhåller elen andra full frihet att kon

stant framskjuta sina flygbaser utan hänsyn till hot från luften. 

* 

Sverige utgör Östersjöområdets strategiska centrum. De 
strategiska möjligheterna domineras av att kunna förfoga över 

oss omgivande vatten. Givet är att detta förhållande främst 
gör sig gällande i fråga om det sjöstrategi,ska verksamhetsfäl

tet men indirekt även ifråga om luft- och l1antstrategiens om
råden. Sjömilitärt sett kan Sveriges läge sammanfattas så

lmlda: Gentemot ostmakt intager Sverige en yttre belägenhet, 
som tvingar motståndaren till strategisk offensiv och som ur 
svensk försvarssynpunkt gynnar taktis-k offensiv. 

Vårt läge i förhållande till sydmakt erbjuder en h elt an
nan bild. Från detta håll kunna sjökrigets medel bringas till 

verkan mot oss såväl i Östersjön som i Kattegatt redan utan 
framflyttning av några baser. Alla slag av svenska sjöförbin
delser mellan Östersjön och Kattegatt kunna förhindras eller 
avbrytas, om de svenska sjöstnidskrafterna äro angriparens 

mycket underlägsna . Det ofördelaktiga läget kan enelast kom
penseras genom överlägsenhet i svenska sjöstridskrafter, oav· 

sett om vi tillgripa en samlad offensiv eller hålla en svensk 
flotta i såväl Östersjön som i Västerhavet för försvar av våra 

intressen i båda dessa hav. 
Lika gynnsamt som Sveriges T-läge gentemot oshnakt är ur 

sjömilitär synpunkt, lika ogynnsamt kan det bliva ur flygmi

litär synpunkt. Med flygbusering i Baltikum kan det bliva möj

ligt att praktiskt taget nå h ela Sveriges yta och därigenom be
kämpa 1cke blott bakre flygbaser utan även flygindustrien. Ju 

närmare och på ju bredare front , d. v. s. mera omfattande, de 
fientliga flygbaserna framskjutna , desto svårare blir det p. g. a. 
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hl. a. de betydande a v stånden mellan operationsföremålen i 
Sverige att gruppera de svenska flygstridskrafterna på ett ii n
damålsenligt sätt. För svensk luflkrigföring, även med fr a111-
skjuten hasering, blir det däremot svårt att finna lämpliga mål. 

Sydmakt kan sägas intaga sannna T-läge mot oss som 
vi mot ostmakt, men m ed den betydelsefulla skillnaden att 
strecket i T är så >> tjockt» (djupt) och så långt att svensk luft 
krigföring i sydlig riktning blir föga givande, medan våra ri
kaste och flygindustriellt betyde~sefullaste landsdelar äro viil 
åtkomliga för fientliga flyganfall. Våra möjligheter att draga 
tillhaka flygindustri och basering till norra Sverige äro dess
utom begränsade. 

Lllftstridskraftemas verksamhet. 

Med hänsyn till sina b etydligt mindre resurser måste Sve
rige vara underlägset stormakterna vid Östersjön till sjöss så
väl som i luften. Underlägsenheten till sjöss spelar dock på 
grund av sjökrigets stridsmedel och natur samt i vissa fall dc 
geografiska förhållandena en mindre roU än underlägsenhel i 

luften. 
Det farligaste anfallsföretaget över sjön, nämligen invasion. 

kan förhindras endast av sjöstridskrafter. Flygvapnet kan h är
vid verksamt biträda flottan att förebygga en invasion, Iiksom 
det även skulle kunna hjälpa fälthären att åter kasta en land
stigen fiende i sjön. För ett havomflutet land synes det vara 
sund strategi att hellre söka förebygga att en fiende kommer 
i land, än att först låta honom komma i land och sedan kasta 
honom i havet. Är denna tanke riktig, torde väl knappast 
råda något tvivel om att man hör inrikta sig på att vidmakt
hålla slagkraften till sjöss. Det är vidare naturligt att den n~1 

kan ökas on1 flygvapnet kan insättas till sjöstridskrafternas 

stöd. 
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Vad Hygvapnet beträffar är det för oss oförmånligt, om 
vår flygindustri kan lamslås men icke fiendens, och om våra 
flygstridskrafter kunna nås även i sina bakre baser. Vidare 
måste beaktas att nötningskriget i luften måste bliva kostsam
mare för den i luften underlägsne, ju kraftigare fiendens över
lägsenhet kan göras gällande och ju större hans tillgång på 
jaktflygplan och luftvärnsartilleri är. 

* * 

På vad sätt komma nu överlägsna , i erforderlig grad fram
skjutna flygstridskrafter att insättas mot oss och med vad r e
sultat ? 

Den betvingelsemetod bör naturligtvis väljas, som snab
bast ger resultat och som enklast kan genomföras. 

De inledan de flygoperationerna komma sannohkt att rik
tas mot sådana stora i'asta mål som befolknings- och industri
centr a, kommunikationsleder, kraftstationer, flygstationer, ka
serner och örlogsstationer. Mer än andra slag av mål medgiva 
nämligen dessa en detaljerad planläggning för anfallens ut
förande. 

Ansättas icke flygnnfallen omedelbart mot dessa mål utan 
först senare, hltiva de av mind1'e värde, enär ifrågavamnde an
fallsobjekts betyde~se och sårbarhet är särskilt framträdande 
just under mobilisering. Ju snabbare och mera undandraget 
fartygs utrustning kan ske vid örlogsstationer och varv desto 
lnindre betydelse få anfall mot dylika anläggningar. 

Lantflygstationer äro känsliga för flyganfall; i den mån 
de sakna luftvärnsartilleri och tiHgången på jaktflygplan är be
grän sad, komma de att utgöra ett primärt mål för fiendens 
flygstridskmfter. 

Lantstridskrafterna äro under mobilisering särskilt käns
liga för luftangrepp. Genom mobiliseringens förläggande utom 
kasernerna kan dock verkan av luftangrepp väsentligt för 
ringas. Koncentrering1stransporterna kunna däremot utsättas 
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för svåra störningar; en fu]llständ:ig omläggning av uppmar

schen kan bliva nödvändig (till biltrarrspart och fotmai'sch). 

Sedan uppmarschen av:slutats anses de olika truppförband('U 

mindre känsliga för flyganfall. Lufthotet rikbas nu främst 

mot armens förbindelser. Uppenbart är även flygsh,idskrafter

nas fördröjande inverkan på operationerna till lands. Marsche

rande trupp tvingas uppsöka skyddande terräng till men för 

framkomligheten. Giftg,aser kunna med fördel användas mot 

trupper på marken och flyget tmde även komrna att utöva stor t 

inflytande på slaget till lands. 

* * * 
Sakna vi flygstridskrafter, och fientliga flyganfall i större 

skala ansättas från framskjutna baser torde kriget snabbast av

göras genom anfall mot hemorten direkt. Invasion blir då 

onödig. 
Saknas förutsättningar för ett hemortskrig i större skala 

torde endast sådana mål i hemorten anfaUas, vilka hava sär

skild betydelse för lant- eller sjökrtigföringen. 

De allt längre drivna ekonomiska förbindelserna staterna 

emellan, som för Sveriges del yttrar sig i allt större beroende 

av smnfärdsel med utlandet och i den för ett krigs finansiering 

nödvändiga exporten av råvaror, hava ökat faran av han

delsblockad mot oss. Det är även sannolikt att ett krig mot 

hemorten medför stegring av importbehovet för att skaffa er

sättning för vad som slås sönder av det fientliga bombvapnd. 

Vår naturliga strävan bör därför vara, dels att hålla förbind( l

serna med yttervärlden öppna, dels att söka omlägga vår nä

ringspolitik mot ökad självförsörjning. 

Flyastridskrafterna kunna sättas in mot den ekonomiska 
. o 

verksamheten dels genom alt förstöra produktions- och nä-

ringscentra och dels genom att inriktas mot varutransporterna 

såväl till sjöss som till lands. De senare utgöra de lämpliga~te 

målen för flygstridskrafterna, som över land på ett effekt ivt 

sätt kunna fortsätta sjöstridskrafternas mot näringslivet rik· 
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lade, förlamande verksamhet. Är icke flygkriget mot närings·· 

Jivet i och för sig utslagsgivande, så utgör det dock ett kraftigt 

tillskott till avspärrningen till sjöss. Särskilt gäller detta inom 

östersjöområdet Vårt läge är dock med hänsyn till ifråga .. 

varande anfallsformer ganska gynnsamt i ostlig men ogynn

samt i sydlig riktning. 

Hotet från luften mot hamnar och förbindelsevägar i land 

kan mötas endast genom att utnyttja så många införselportar 

som möjligt, varigenom .trafrikvägarna till lands förkortas, 

riskerna fördelas och fienden tvingas till kraftsplittring. 

* * 
* 

Flygstridskrafters inverkan på sjökrigföringen. 

Ett fientligt inträngande över norra landgränsen kan 

tvinga till att tyngdpunkten i flygoperationerna fö·rläggas dit. 

Trycket lättar då för sjöstridskrafterna och luftkriget kom

mer att utspelas i direkt anslutning till landkriget i norr, detta 

även under föru1:sättning av svensk återtågsdefensiv. Huru

vida en samtidig luftoffensiv såväl i norr som över Östersjön 

kan genomföras beror av storleken av den fientliga flygstyrka, 

som kan insättas. 

Tänker man sig tyngdpunkten i flygoperationerna för

lagd till Östersjön i samband med förberedelser för en inva

sion i Sverige, ökas trycket å de svenska sjöstridskmfterna och 

då främst av den anledningen , att dessa äro det främsta med

Iet att förebygga ett överskeppningsföretag. 

Vi skola nu undersöka flygstridskrafternas inflytande på 

fartygens operationsfrihet. 

Krigsfartyg under gång till sjöss anses varra föga lönande 

:tnål för bombanfall. Det är egentligen endast under strid, då 

fartygen äro upptagna av kampen på ytan, och flygplanen tak

tiskt gynnas, som dylika anfall äga herättigande. Om värdet 

av flygtorpedanfall i sjöstriden, förutsatt att anfallet kan 
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genomföras med kraft från flera hall samtidigt, syna" at

minstone alla SJ.Ömilitära auktoriteter vara ense. Mot fartyn 
.l:) 

t ill ankars blir emellert·id bombens betydelse desto större, sär-

skilt om nautiska förhållanden icke medgiva torpedflyganfalL 

Våra pansarskepps r inga målyta i förhållande till slagkraften 

samt goda manöverförmåga äro viktiga faktorer att taga h iin

syn till vid flyganfall. Rörlighetens inskränkande vid gång i 

trånga leder eller i isränna äro dock oJnständigheter ~om kun

na få betydelse vid krigföring i Östersjön. 

För att avvärja bombanfallen förse alla mariner sina far 

tyg med allt kraftigare och talrikare luftvärn. En allmän 1<·n

dens kan spåras att göra jämväl flackbanepjäser användbara 

mot luftmåL Luftvärnets förmåga att avvisa och nedkämpa 

flygplan är alltjämt under utveckling. Välja flygfarkosterna 

hög höjd blir träffsannolikheten med bomber liten, försöka 

de sig på låg höjd komma de in i automatvapnens mördan de 

eldzon. 
Tydligt är att för att under krigsmäs•siga förhållanden nrh 

fientl ig motverkan av luftvärnsartilleri och jaktflygplan k un· 

na säkerställa framförandel av erforderlig bombvikt mol far. 

tyg kräves en betydande insats av hombflygplan, som <.: mcl

lertid komma att lida avsevärda förluster. 

Flyghotet har medfört ökade krav på fartygens horison ta l

och undervattensskydd, dock knappast utöver vad som betingas 

av den fortgående utvecklingen av sjökrigets övriga vapen . 

I vad mån pansardäckets dimensionering bör bestämmas 

med hänsyn till den med ökade stridsavstånd allt brantare stu

pande artillerielden eller med hänsyn till bombgenon"lslagniag 

blir beroende på de egenskaper som man kan lyckas giva bom

berna. Intill dess klarhet vunnits om vilka bombtyper, sotn 

kunna ans·es effektiva mot olika mål, är varje spekulation 0111 

erforderligt antal bombträffar för att allvarligt skada eller för

sätta ett modernt fartyg ur sridbart skick, utan värde. 

Det förhållandet att sjöstyrkor icke längre äro undandra~

na anfall i sina baser, där de förr voro skyddade, innebär ( lt 

alldeles nytt moment i sjökrigföringen, som förtjänar d<'l1 

största uppmärksamhet. I Yiss mån kan faran för flyganfall 
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111ot kustflottan anses förminskad genom våra vidsträckta skär

gårdsområden, som tjäna fartygen icke som baser utan som 

hela basområden. Möjligheterna att snabbt skifta ba ·områden 

eller krigsankarplatser inom dessa torde avsevärt försvåra ett 

kontinuerligt följande av kustflottans rörelser samt bomban

fall s genomförande. 

Om baserna kunna förstöras eller göras ohållbara påver ·· 

kas hela sjökrigföringen avsevärt. Antingen måste baserna 

förläggas utanför de fientliga flygstridskrafternas räckvidd 

med därav följande olägenheter för operationerna eller också 

kan flottan tvingas att lämna baserna och gå till sjöss. Våra 

säregna geografiska förhållanden möjliggöra en spridd och 

rörlig basering längs kusten, varigenom hotet från luften för

minskas. I händelse av flyganfall, t . ex. såsom ett medel för 

att tvinga ut floHan tiH stl"id, behöver flottan icke gå till sjöss 

utan kan röra sig å de öppna fjärdarna inom våra skärgårds

områden. 

Det särskilt vid krigsutbrott påtagliga hotet mot örlogssta

tioner av nuvarande beskaffenhet och mot de därstädes un

der rustning och reparation liggande fartygen , kan komma att 

kräva en omläggning av systemet för de fasta anstalternas 

anordnande och försvar liksom även beträffande fartygens be

redskapsbestämmelser. Det synes bl. a. nödvändigt att ned

bringa fartygens rustningstider. Den naturligaste och rikti

gaste lösning på detta problem är att flottan i dess helhet är 

rustad redan i fred. 

För vårt vidkommande gäller att örlogsstat•ionernas och 

varvens försvar sammanhänger med försvaret av viktiga plat

ser vid kusterna. Hamnområdena vid dessa platser äro av 

sådan utsträckning att ytfällning mot dit förlagda fartyg icke 

kan tillgripas. Fördelaktigt är även att de fasta anstalterna 

äro vitt spridda längs våra kuster, varigenom tillbakadragna 

replipunkter inom skilda bassänger finnas att tillgå vid olika 

krigsfall, liksom även att tillgång finnes Nll ett flertal civila 
varv. 

Det kan i detta sammanhang vara av intresse erfara i 

Vad mån fartygens bascwhängiglwt el . v. s. behov av översyn 
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och fö-rrådskomplettering, kan tänkas hava förändrats gcn0111 

teknikens utveckling eller genom operati.va inflytanden. En 

jämförelse mellan aktionsradierna vid korresponderande far

ter hos våra moderna fartyg (Sverige, Gotland och Ehren

skjöld) och motsvarande äldre typer (Äran, Fylgia och Hugin) 

visar, att de moderna fartygen kunna hålla sjön 2- 3 gånger 

så lång tid. Tydligt är emellertid att kraven på högre gång

beredskap, basväxlingar samt ständigt pågående operationer 

av allt större omfattning medför stor rörlighet, särskilt fö r de 

lätta fartygen, vilkas spaningstjänst dock väsentligt minskats 

genom flygplanens i detta avseende avlas·tande förmåga. 

Man synes vidare efter flygvapnets tillkomst mera k raft

ekonomiskt kunna utgångsgruppera sig för , noggrannare för

bereda samt mera precist utföra franrstötar till sjöss, vilket 

innebär att man kan bättre ransonera de stön-e fartygens in

sats i direkt anslutning till det strategiska målet. Härigenom 

förminskas dskerna för reduktion av de alltid relativt fåtaliga 

och mera svårersättliga enheterna i nötningskriget. Under 

dager blir sjökrigsskådeplatsens övervakande i Östersjön sär

skilt effektivt genom flygplan, och strategisk överraskning h ii r

igenom svår att åstadkomma. För att beslöja stötarna böra de 

förberedas och ofta även utföras nattetid, då taktisk överr ask

ning är desto vanligare. [nlöpandc i bas bör ske under mörker 

för att undvika flyganfall, då fartygen äro bundna i inseg

lingsrännor, samt även fö.r att nl'inska riskerna för ubåtsanfalL 

Under den mörka årstiden kan livligare verksamhet till sjöss 

förväntas, men då äro också bombanfallsmöjligheterna mot 

baserna mera begränsade genom de kortare dagarna . 

Det får förutsättas att fartygen endast behöva anlöpa ör 

logsstationerna för översyn under det att bränslekomplettering 

m. m. verkställes nattetid å tillfälliga baser. Oversynsperioder

na förläggas lämpligen till vintern, då isen omöjliggör sjökrig

föring i östra Östersjön. De tillfällen då vår flottas rustade 

och försvarsberedda stridsfartyg kunna allvarligt gripas frftn 

luften bliva alltså få under ett pågående krig. 

* * 
* 
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I kampen mot kuster och tel'l'itorier ha flygstridskrafterna 

sin givna betydelse. F lygvapne ts >> långa arm >> räcker jämväl 

in över kusterna och torde ersätta eller komplettera bombar

dering från ·sjön, som trolig,cn blott konuner till utförande i 

samband med en bestämd strategisk avsikt samt överraskande, 

t. ex. i dagning eller i disigt väder. Det är emellertid icke en

bar t fiendens flygstridskrafter uran den allmänna respekten 

för fiendens kust som verka återhållande på överrumplingsfö

retag. Karaktären av överrumpling förloras lätt genom fien

den.<; flygspaning, m en de korta avst:'mden i Östersjön möjlig

göra alltfort dylika företag , om dessa icke s•träcka sig över 

längre Lid än den mörka delen av dygnet. Dc kunna dessutom 

genom flygstridskrafternai'S medverkan noga förberedas. 

Med flygplanens ökade transportkapacitet kunna över

rumplingsföretag luftledes tänkas få en viss betydelse. 

Flygplans förmåga att täcka srora områden av en så låncr 
t> 

kust som den svenska blir särskilt värdefull, när man icke 

vet mot vilken punkt på kusten anfallet komn'lcr att riktas , 

t. ex. vid landstigningsförelag. När det gäller ständigt försvar 

av begränsade områden utgör emellertid flygstridskrafternas 

brist på permanens och defensiv kraft ett hinder för att låta 

dem ersätla kustartilleriformationer. Dessa i sin tur kräva 

emellertid ett ganska starkt luftvärn. 

.. Flygvapnets tillkomst har icke förändrat förulsällningarna 

for trupptransporter över Östersjön . Sådana kunna icke an

ses förekomma med mindre än att de fi entliga sjöstridskrafter

na effektivt avstängts fdm transportområdet eller genom ett 

r egelrätt sjökrig avsevärt reducera ts. Det blir y tterst s tvrkc

fö~·hållande t till sjöss, som avgör om en överskeppning: · som 

elJest skulle anses möjlig, kan komma till stånd. I avsevärd 

grad har emellertid flygvapnet ökat möjligheterna såväl att 

avvärja som att genomföra denna alltid m ycket svåra och vid

lyftiga operation, vilken ytterligare komplicera ts av dc mo

derna anneernas tunga utrustnin o ' 
\ .J h' 

Flyganfall mot ilastningsorterna torde kunna oroa men 

knappast förhindra igångsätt:mdet av ett större överskepp-



- 268-

ningsföretag. Det får förutsättas, att den överskeppandl· tir 

särskilt stark i luften över sådana områden liksom succe~~iv t 

över transportvägen, och att han genom flygspaning i störs ta. 

utsträckning söker skydda sig mot överraskningar under tran

sporten. Huruvida urskeppningsmomentet är det sårbaraste 

från luften beror på den m·skeppandes dispositioner med hitn 

syn tillluftvärn och flygstridskrafter , men de't synes uneler alla 

förhållanden rik tigas t att söka avvärja företaget redan till sjöss 

genom samtidiga anfall av sjö- och flygstridskrafter. 

* 
För att bliva effektivt måste ett SYenskt respekt- och sjiih-

ständighetsförsvar innefatta ett tidsenligt flygvapen av mera 

offensiv karaktär än vårt nuvarande. 

Utan ett förstärkt svenskt flygvapen kräves vida mindre 

anstalter och insatser för effektiva anfall från luft€n mot vart 

land än med ett förstärkt svenskt flyvapen. De svenska strids

krafterna till sjöss och lands få större möjligheter att kunna 

lösa dem tillkommande uppgifter m ed ett förstärkt flygvapen 

än utan; landets samlade försvarskraft ökas därför i hög grad 

genom tilllwmsten av ett förstärkt flygvapen. 

Oavsett om den verksamhet som kan komma att fall a på 

flygstridskrafternas lott blir av utpräglat fristående eller med 

marinen samverkande natur, kommer den att sätta sin prägel 

på sjökrigföringen. Sambandet m ellån våra sjö- och fl yg

stridskrafter kommer att göra sig mera gällande i den m nn 

operationerna fortlöpa närmare våra Öl'logs- och flygbaser än 

fiendens , varigenom våra flygstridskrafter , särskilt kustbase

rade sådana, få hältre insatsmöjligheter än f,iendens. 

Man får emellertid icke av denna anledning tro att flottor

na minskat i värde och att de marina rustningarna efter flyg

vapnets tillkmnst kunna eller böra inskränkas. Problemställ 

ningen är icke: »flyg eller flotta » utan »flotta och flyg >>, till 

sammans bildande vår yttre försvarslinje. 
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En jämförelse mellan utvecklingen av marinens och flyg

vapnets procentuella andelar i olika länders totala försvarsbud

geter visar att förhållandet mellan dc. båda vapenslagens kur

vo·r i stort sett är konstant: detta förhållande är genomgående, 

evad det rör sig om små eller stora länder, och trots att flyg

stridskrafterna i motsats till flottorna äro obundna av varje 

slag av rustningsbegränsning. 

Vad som i detta sammanhang särskilt bör observeras är 

den livliga fartygsbyggnad som f. n. pågår runt om i Östersjön. 

Man behöver blott peka på Tyskland , som bygger serier av slag

fartyg och kryssare utan att låta sig avskräckas av flyghotet 

på Finlands nyligen genomförda flottprogram, innefattande 

långsamgående pansarskepp, på Rysslands kryssarbeställningar 

samt på att Polens nybyggnadsanslag för budgetåret 1933- 34 

fördu bblats i jämförelse med l 932- 33. 

Säkerligen har härtill bidragit insikten om att varje kon

flikt i Östersjöområdet för sin lösning ytterst blir beroende av 

sjömaktens inflytande; en flotta kan minst av allt improvi

seras vid krigstillfälle, den måste vara utbyggd redan i fred . 

Det får vidare förutsättas att utombaltiskt ingripande i Öster

sjön hellre sker med flyg- än med sjöstridskrafter, enär de 

förra äro obundna av strategiska förträngningar, lättare kun

na baseras och snabbare insättas. Härav följer att vi särskilt 

i fråga om sjöSitridskrafter måste lita bill oss själva. 

H. Hammcrrgren. 
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Synpunkter på beräkningar angående erfor
derlig bombinsats mot fartyg. 

Alla militära facktnän torde till fullo inse flygstrid skraf
ternas stora betydelse i modern krigföring och äro därför fullt 
eniga om nödvändigheten av vårt eftersa tta flyg~apens ~litr
kande. Kaptenen vid Generalstaben G. Sergel har I en nylt_g_en 
utkon1men broschyr: Flygvapnet och Sveriges försvar kraf llgt 
påyrkat tillgodoseendet häpav genom anskaffning av b~mbplan 
för offensiva uppgifter . Nämnde författare, som enhgt l'gcn 
utsago förklarligt nog sökt att förlägga framställningens tyngd
punkt till de lantmilitära konsekvenserna av den modern_a l~t-~t
krigföringen. har emellertid i den rubricera de, hela_ nk si or
svaret intimt berörande frågan, tydligen icke ansett stg kunna 
1.mdaå att konnna in även på en del med sjökrigföringen <,,:m
man~1änaande spörsmål. Sättet för behandlingen av dessa se
nare frå~or skall här icke beröras annat än i ett bänse"encle, 
nämli<>cn författarens siffermässiga beräkningar angacnde 
b~mb[aran för våra pansarskepp , vartill författarens cgcl ' tt
rande, »att bärvidlag mycket skulle Yara att tillägga ang~ L.' ~e 
ar«ument och motargument, som från sjö- och flygmt lt l '1rt 
hå~l kunna framföras •> , i saklighetens intresse direkt inbju ~ler . 

Det moderna flyget är icke prövat i krig. Vid beräknll lf(
ar ang<~ende träffmöjligheterna vid bombfällning måste m_:.Hl 
därför by•"'a på dels utförda bombförsök och dels sannohk
helsk::dk~-1~~- Det är uppenba rt, att härav erhålln a siffror mas te 
behandl;s såväl med sakkunskap som omdöme för all ' .,-~1 

en så riklig bild av nrldighetcn som möjligt. Beräkn i n~s-
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;grunder och utgångspunkter kunna väljas helt godtyckligt. 
Det kan ifrågasättas om tillräckligt underlag för dylika beräk
.ninga r överhuvud taget existerar. I varje fall torde det vara 
.oriktigt att med hjälp av några exempel spika fast normer. 
Sannolikhetsberäkningar kunna aldrig ge något annat än håll
punkter för bedömande och berättiga icke att säga att det och 
det inträffar. Allr-a minst kan man räkna n1.ed sannolikhets
lagarnas tillämpning när det gäller ett engångsföretag av den 
art som en momentan insats av 350 flygp·lan mot kustflottan 
represen ter ar. 

De erforderliga bombförsöken hava såväl i Sverige som 
utlandet utförts som rent fredsmässiga övningar mot äldre, 
-omoderna stridsfartyg under för flyget i allmänhet gynnsam
ma förhållanden - vartill även räknas frånvaron av den star
ka psykiska press, som föreligger under verklig strid - samt 
utan att stridsmässig motverkan från fartygens sida kunnat 
äga rum. Därest kapten Sergel framdeducerat &ina siffror en
ligt de beräkningsgrunder, som tillämpas i 1932 års »Fälttjänst
handbok», bör det observeras, att denna handboks uppgifter 
angående erforderlåg bombinsats mot små yto-r (byggnader, 
.broar , fartyg) angiva uppnådd verkan endast i 63 % fall. 
Detta borde hava påpekats, ty eljest måste läsaren bibringas 
·den uppfattningen att sifferuppgifterna avse 100 % sannolik
het. Redan en höjning av träffsannolikheten från 63 till 82 
% medför en fördubbling av bombinsatsen. 

Vid bombfä1Jning under krig billkomma ett flertal försvå
rande moment såsom nwtverkan från luftvärnsartilleri och jakt
flygplan, vilket jämte andra krigsförhållanden torde utöva stö
rande inflytelse framföraHt på stora flygförband. Härtill kom
nla även de molåtgärder av teknisk eller taktisk art, som av 
fartygen kunna vidtagas såväl till ankars som till sjöss. Oli
ka uppfattning kan råda om storleken av dc korrektioner som 
betingas av krigsmässiga faktorer. Att dessa fD·ktorer kräva 
en väsentligt ökad bombinsats ä r emellerlid uppenbart ett 
förhållande som ick e svnes ha va ägnats ved erbör] i g hänsyn 
kapten Sergels berä kningar . 

Tidskr i ft i Sjöväsendet. 19 
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I förbigående må nämnas att om beräkningsgrunderna fii t· 

Fälttjänsthandboken tillämpats skulle icke bombmängden u!a 1l 
spridningen hava ökats med 50 %, vm· för uppgiften härn 111 
å sid. 15 i kapten Sergels broschyr måste betraktas smn 
felaktig. Oberoende härav synes den av honom angivna 
korrektionen av 50 % för s. k. fältmässiga inflytelser 
med hänsyn till ovannämnda krigsmässiga förhållanden 
sålunda väsentligt böra ökas. En korrektion av 100- 200 % 
torde - enligt utländsk uppfattning - anses vara skälig. \'id 
en jämförelse mellan flygbomben och den svåra artilleriprojl k
tilen i detta avseende framgår , att man för fast uppställt ar 
tilleri under fältmässiga förhållanden räknar n'led % av dPn 

tabellmässiga träffsannolikheten. 
Det torde icke vara obek:mt, att luftvärnsartilleriets av-

visande verkan beräknas större än dess nedkämpande. l hn
ken »Antingen - eller » angives proportionen mellan avvisade 
och nedkämpade flygplan vara 3 : l. I ,, Luftförsvarsulred
nignens betänkande '' (sid. 49) säges ,, att resultaten vid svl n
ska skjutningar, som verkställts under de senaste åren , synes 
bestyrka, att numera omkr ing 10 % av skotten kunna bedk
nas ligga inom verksamt område från målet. I krig ma~te 
man dock räkna med lägre träffprocent än vid fredsskjutniug · 
ar». Enligt senar·e uppgifter , vilka bl. a. lära hava legat ti ll 
grund för vad som i Fälttjänstbandboken säges om påräknel ig 
verkan mot luftmål, räknas med 50 skott för nedkämpning och 
20 skott för avvisning av ett flygplan, d. v. s. en proportion av 

5 : 2 mellan avvisning och nedkän"1pning . 
I Fälttjänsthandboken ·sid. 151 angives för nedskjutll1 11 g 

50- 100 skol t och för avvisning 30- 50 skott, vilka siffror 

J
"ämförda med de närmast föregående - innebära en korn k-

o ot 
tion för fältmässiga förhållanden av 100 % resp. 50- 15 u· 

Huruvida i kapten Sergels broschyr luftvärnsartiller iels 
effekt bringats i bättre överensstämmelse med krigsmässiga 
förhållanden än vad som varit fallet beträffande bombinsabt'll 
framgår icke direkt. A sid. 17 anförd uppgift att kustflo l \;t n 
n edskjuter 12 % av 350 anfallande bombflygplan pekar enlcl-
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lertid i denna riktning. I anslutning till vad ovan sagts om 
förhållandet mellan avvisning och nedkämpning är det emel
lertid tydligt, att ick e 88 % av de anfallande 350 flygplanen 
nå fällningsläge (sid. 17 ) utan endast 64- 70 %. Detta inne
bär att ett hundratal bombflygplan icke komma fram och att 
av dessa cirka 40 flygplan nedskjutas. När författaren nedt;ill 
på sid. 17 säger att '' härför kräves inga massanfall av bomb
flygplan '' bör man erinra om att ett hundratal flygplan dock 
torde komma att avvisas av luftvärnsartilleriet. 

Av dert hittills anförda framgår att föd. i fråga om erfor
~erlig bombii~sat'S icke tagit erforderlig hänsyn till krigsmässiga 
mflytelser, v1lket han däremot synes hava gjort beträffande 
luftvärnsarhlleriets verkan. Att della verkar till att giva bomb
faran för pansarskeppen sken av att vara större än den verk
lig'a är påtagligt. 

7\led hänsyn till bombernas träfl"sannohkhet förordas en 
lägre flyghöjd än 4,000 m. Man får emellertid då icke glöm
ma bort, att luftvärnsartilleriets träffsannolikhet därvid ökas 
- och detta i högre grad än träffsannolikheten vid bombfäll
ning - vilket sistnämnda förhållande just framtvingar dc~ 

stora flyghöjderna. Huruvida moln överhuvucltacret under
lätta eller försvåra bombanfall mot små mål disku~ras bland 
fackmän . :\len det synes osannolikt att slutna förband på 100-
tals flygplan kunna framföras ovan mo~nen för att efter ae
mensam formeringsdykning genom molnen insättas i avse:lcl 
bombfällningsformering under molnen. Sannolikt tvingas 
massförband att gå fram under molntäcket. 

Vad störtbombfällningen beträffar , befinner den sig ännu 
experimentst1adiet, men så mycket är emellertid klart, att 

samtidiga störtanfall mot ett mål icke kunna ske i större om
fath1ing, samt att avvärjningsmöjligheterna icke böra under
skattas. Härvidlag är av särskild betydelse att eldgivningen 
med automatvapnens icke temperad e ammunition underlättas 
av att flygplanen så att säga '' rutscha ned efter kulbanan )) . 
Med luftvärnskanonerna kunna flygplanen dessutom beskjulas 
llnder Liden för anlopp till och in lagande av störtnings läge. 
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Vidare få bomberna vid denna anfallsform lägre anslagshas
tighet än om de falla fritt från höga höjder, ett förhållanue, 
som får särskild betydelse vid direkta träffar, och då pan;,ar
brytning avses. Bmnbernas storlek måste även begränsas med 
hänsyn till att flygegenskaperna och hållfastheten hos stört
bombflygplan måste tillgodoses på lastförmågans bekostnad. 

Intill dess klarhet råder, om vilka bomhtyper som kunna 
anses effektiva m.ot olika slag av mål är varje spekulat ion 
om erforderligt antal bombträffar för att sänka, allvarligt ska
da eller försätta ett modernt fartyg ur stridhart skick ganska 
värdelös. Enlig vad som kan förn1.odas torde avsaknaden av 
pansarbrytande bomber få tillskrivas den mnständigheten , att 
med en för pansarbrytning tillräckligt stark bombkonstruk
tion sprängladdningens storlek och därmed .dennas v:r~all i 
så hög grad minskas, att den betyde1sefulla mrmverkan 1 sadant 
fall utebliver. Kan man på sätt som. författaren angivit, neu
tralisera minbombernas verkan utanför fartygsffi.dan , bliva 
möjligheterna att allvarligt skada pansarskepp reducera~.e .till 
verkan ovan däck. Av utländska försök framgå klart trafiar
nas begränsade lokala verlmn under dessa omständigheter 

Författaren fastslår utan vidare å sid. 16 att en fem tedel 
av den bombmängd som erfordras för att sänka ett pansar
skepp vore tillräcklig för att sätta pansarskeppet ur stridbart 

skepp - - en i hög grad diskutabel slutsats. .. 
Om en 300 kg. bomb hm skada ebt fartyg är det därfor 

ej säkert att den gör det. Det är tänkbmt att n å verkan, m~n 
bombbehovet kan ej minskas m ed hänsyn härtill, om m an \lll 
göra det allvarliga påståendet att fartygen bliva försatta nr 

stridbart skick. 
Riskerna för fartygen kunna vara ·större fr ån torp eder, 

minor och svårt artilleri, än fr ån bomber; de senare stå på 
intet sätt i särklass som fö rs törelsemedel. Icke i något land 
har det fallit mvndio·h eterna in att upphöra m ed byggandet 

J t> • l 
av artillerifartyo därför a tt dessa kunna skadas av sjöstrH -;-

.t> .. 

krafternas vapen , som dock kunna göra s ig gällande m ed storre 
precision och fram för allt stör re k ontinuitet än fl~rg stri d skr <lf-
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ternas vid dessas mera momentana insats. Detta bör ihåg 
kommas vid bedömandet av flyghotets inverkan även på vå
ra artillel'if,artygs värde. Från Skagemckslaget har man exem
pel på aU fartyg trots 13 svåra träffar icke voro stridsodugliga. 
Man får härav en klar bild av den nmtståndskraft som mo 
derna stridsfartyg verkligen representera. 

Man kan med tillfredsställelse konstatera att tillkomsten 
av ett fjärde pansarskepp, med tanke på det föreslagna skep
pets starka luftvärnsbesttyckning, skulle innebära en välsent
Hg neutralisering av bombhotet fö,r flottan. Redan nu utgör 
flottan det dyrköptaste mål i vårt land som fienrl:ligt bombflyg 
kan uppleta. Ingå 4 pansarskepp som ryggrad mot luften 
ökas den avvisande effekten från 100 tm 150 flygplan. I takt 
med hela pansarskeppsdivisionens ersättning m ed fartyg av 
samma styrka som det nu föreslRgna skeppet ökas denna av
visande effekt därhän, att tanken på bombflyganfall mot dy
lika mål sannolikt måste övergivas. 

Den här verkställda granskningen av kapten Sergels be
räkningar angående erforderlig bomhinsats mot våra pansar
skepp har - om icke annat -- så åtminstone givit belägg för 
att siffror, oberoende av på hur fast>a grunder de vila , måste 
brukas med objektivitet för att giva en riktig uppfattning om 
ett så invecklat spörsmål, som det här föreliggande. 

O. Barlind. 
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Nelsons taktik i slaget vid Trafalgar. 

Mången elev i sjökrigshögskolan har säkerligen blivit för 

bryllad över den motsägelse, som ligger i, att läraren i t aktik 

å ena sidan framhållit intagandet av T-läget, eller det läge, då 

man med egna bredsidor kan beskjuta fiendens formering lång

skepps, såsom en eftersträvansvärd taktisk framgång , m edan 

sanune lärare å andra sidan framhållit Nelsons taktik vid Tra

falgar såsom enas•tående genialisk, ehuru Nelson enligt hi ttills 

gängse skildringar av slaget därvid ft~ivilligt skänkte f•ienden 

ett regelrätt T -läge. 
Under 1900-talets första decennium förekom i England 

mycken diskussion om, vilken taktik, som eg,entligen tilläm

pats i Trafalgarslaget. Denna diskussion föranledde anl!irali 

tetet att år 1912 för frågans utredande tillsätta en särskild kom

mitte, den s. k. Trafalgarkommitten. 

Enligt såväl samtida ögonvittnen som historieskrivare så

som Mahan och Corbett m. fl. följde Nelson icke sitt berömda 

memorandum, utan ändrade i sista ögonblicket sin plan, vil

ket hade till föl jd, att denne sjötaktikens stÖI'ste mästare, så

som en historiker säger, vid Trafalgar kom att gå till anfall 

i en sorgligt oläniplig stridsformering, nämligen med två eskad

rar i kölvattensformering vinkelrätt mot mitten av den fient

liga kolonnen. Såsom exempel på arten av den kritik, som 

riktats mot Nelsons taktriska förfarande vid Trafalgar, m å an

föras en artikel i Tim es i samband med 100-årsdagen av sla

get, vari bl. a. säges: »- - - långt ifrån att utkämpa sla

get på det sätt han efter moget övervägande planerat och no~a 
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förklarat för sina fartygschefer , utkämpade Nelson detsamma 

helt annorlunda och på ett sätt, beträffande vilket man med 

amiral Colomb utan överdt'ift kan ,säga, att det var det sämsta 

möjliga ». 

Dylika pås tåenden bestridas emellertid av andra forskare 

och författare, vilka på det bestämdaste påstå , att slaget vid 

Trafalgar utkämpades i noggrann överensstämmelse m ed Nel

.sons uppgjorda pbn. 

Före omnämnandet av dc ski~da meningar, vilka gjort och 

göra sig gällande beträffande taktiken vid Trafalgar, skall re 

·dogörelse lämnas för innehållet i Nelsons memorandum samt 

slagets förlopp i huvuddrag. 

Den sjöstrategiska situationen i september 1805, kort före 

.slaget vid Trafalgar, var följande: 

Den franske överamiralen Villeneuve befann sig i Cadiz 

m ed den förenade fransk-spanska flottan , tillsammans 33 lin

jeskepp stark. Denna flotta blockerades utanför Cadiz av en 

brittisk flotta på 26 linjeskepp unde·r CoUingwood. Villeneuve 

hade av Napoleon erhål1it order att snarast möjhlgt avsegla 

från Cadiz, ingå i Medelhavet samt förstöra de brittiska sjö

stridskrafterna därstädes och avskära förbindelserna med Mal

ta, allt i ändamål att landsätta trupper i ·södra Italien och 

trygga de napoleonska armeernas operationer i detta land. 

Samtidigt med dessa order hade emellertid Napoleon också av

sänt den franske amiralen Ro.sily för att i Cadriz övertaga Ville

nenves befäol, vilket denne ansågs ha skött så illa, att han icke 

längre skulle få behålla detsamma. 

Den 15 september, efter en ledighet av endast 26 dagar, 

sedan han i en följd under 2 år och 3 månader tjänstgjort till 

s jöss såsom högste befälhavare i Medelhavet, lämnade Nelson 

för sista gången England för att utanför Cadiz övertaga högsta 

befälet över den b~ittoiska flottan. NelsollJS färd till Cadiz sked

de ombord på hans flaggskepp Viclory, åtföljt av två andra 

linjeskepp. 

Genom ankomsten av Vietory och andra förstärkningar 

Uppbringades den brittiska flottan till 33 linjeskepp, a v vilka 
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emellertid en division av 6 skepp alltid var frånvarande för 

att i Gibraltar komplettera vattenförrådet. I Trafalgarslaget 

deltogo därför endast 27 brittiska linjeskepp. 

På aftonen den 28 september anlände Nelson till flottan 

utanför Cadiz, kvällen före sin 4 7 -åriga födelsedag. 

Nyheten om Vic t01·ys ankomst spred sig inom flottan med 

största hastighet och mottogs med allmänt jubel. Varje offi 

cer, som kunde finna en antaglig förevändning, kom ombord 

på det snart till trängsel överfyllda flaggskeppet för att hylla 

Nelson. I kajutan samlades fartygschefer och högre befälha

vare, för vilka Nelson framlade och förklarade sin taktiska 

plan för anfallet på den fiende, som man hoppades snart skulle 

komma ut och slåss. Grundtanken i hans taktik var att över

manna och slå den fientiiga kön, innan täten hann vända och 

komma kön till hjälp. Då Nelson förklamt det sätt, på vilket 

han ämnade förverkliga denna plan och vilket han själv kalla

de för >dhe Nelson Touch » .. bröt en bifallsstorm lös bland h an s 

officerare, som försäkrade, att detta var någonting så "nytt , 

så »enosfåtnde » och så "enkelt , , att det "måste lyckas ,, 

I. .Nelsons memorandum. 

Nelson nedskrev sedermera ifrågavarande plan i sitt den 

9 oktober 1805 daterade memorandum, vilket i översättning 

lydde som följer: 

>> Victory, utanför Cadiz, den 9 oktober t sor;,, 

>> Enär jag anser det nästan omöjligt att få en f lotta på 40 skPi P 

att intaga stridsformering" (varmed på den tiden alltid me nades. 

kölvattensformering) "under växlande vindar, disigt väder och andra 

inträffande omständigheter utan en sådan tidsförlust, att tillfället: 

att tvinga fienden till avgörande drabbning sannolikt går förlorat, 

har jag beslutat att hälla flottan så formerad (med undantag av 

högste befälhavarens ,och 2. amiralens flaggskepp), att seglingsforme

ringen på samma gäng kan bliva strids,formering. Härvid skall flot

t an fo.rmeras i två eskadrar om 16 skepp vardera, tillika med <n 

framskjuten eskader (»advan,ced squadron») av 8 de mest snabbseg] a,,

de tvädäckarna, vilka senare alltid vid behov kunna förstärk a den 

av de båda huvudeskadrarna, som högste befälhavaren bestämmer,. 

till 24 skepp,, 
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, Andre amiral en skall, seelan mina avsikter l1ava nwddelats ho

nom, självständigt leda sin eskader för att utföra anfallet på fienden_ 

och fortsätta detsamma, tills de äro tagna eller försWrc\a , . 

»Om fiendens flotta upptäckes i lovart i stridsformering och 

möjlighet finnes att ligga upp till dem, kommer deras kolonn troli

gen att vara så uttänjd, att deras tät. icke kan komma kön till und

sättning». 
»Jag kommer därför antagligen att i elylikt fall signalera till 2. 

amiral en att bryta igenom ungefär vid deras tolvte fartyg akterifrån 

(ellN den punkt, dit han kan ligga upp, om det icke går att komm a 

så långt fram). Min eskader avses att bry ta igenom vid mitten oeh 

elen framskjutna eskadern två, tre ell er fy ra fartyg framför mitten , 

så att den försäkrar sig om att nå der as högste befälhavare, på vil

kens tillfångatagande varj e strävan skall inriktas». 

»Den brittiska flottans hela tyngd måste sättas in på att över

manna frän två eller tre skepp framför dera s högste befälhavare, som 

förmodas befinna sig i mitten, till kön av deras flotta. Jag beräknar, 

att tjugo fientliga skepp på detta sätt bli lämn,ade i fr ed, men det 

måste åtgå någon tid, innan de hinna utföra en sådan manöver, att 

de i samlad styrka kunna anfalla någon del av elen i strid varande 

brittiska flottan eller undsätta sina egna skepp, vilket i. själva ver

ket vore omöjligt utan att blanda sig i n i striden». 

»Fiendens flotta antages bestå av 46 linj eskepp, den brittiska 

flott an av 40. Om någondera är mindre, skall endast ett antal fient

liga skepp i förhållande härtill avskäras, så att de brittiska skepp~n 
äro med 'i• överlägsna de avskurna fientliga,. 

»Något måste Himn1as åt slumpen: särskilt i en sjödrabbning 

kan ingenting med säkerhet förutberäknas. Master oeh rår bliva . 

bortskjutna för såväl vän som fiende. Men jag räknar med tillför

sikt på seger, innan fiendens tät binner undsätta deras kö, och sedan 

på, att de flesta brittiska skepp skola vara beredda att mottaga deras 

tjugo orörda skepp eller att förfölja dem, ifall de skulle försöka 
komma undan». 

»Om fiendens tät vänder genom v.incl , måste erövrade fartyg 

läggas i lä .om den brittiska flottan , om fi enden vänder unelan vind, 

måste de brittiska fartygen lägga sig mellan fi enden och erövrade 

fientliga jämte redlooa egna skepp. Och skulle fienden komma på 

nära häll, hyser jag ingen oro för utgången». 

"Andre amiralen skall i allting, som är möjligt, leda sin eska

ders rörelser samt söka hälla den så myeket tillsammans, som omstän-

digheterna medgiva. Fartygschefer skola betrakta den eskader de 

tillhöra, såsom sin samlingsplats, men i händelse signaler ieke k~nna 
Urskilj as eller fullständigt avläsas, kan ingen fartygschef göra mycket . 

orätt, om han lägger sitt skepp längs sidan av ett fientligt». 
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Beträffande det planerade anfallet från lovart lämnades 

det diagram , som inramat å tergives å PI. l och i vilket den 

längsta l'injen föres täller fi enden i stridsformering, beredd att 
mottaga Nelsons anfall. 

»Den brittiska f lottans eskadrar skola bringas nästan inom ka. 

nonskotthåll f rån den fientliga cente rn. Signal kommer se.dan troli

gen att givas till lä-eskacler.n1 att falla av samtidigt och sätta alla 

-segel, även ledsegel, i ändamål att snabbast möjligt nå fiende n och 

bryta igenom, börjande från det tolv te skeppet akterifrån. .. r" l!: ra 

fartyg kanske icke komma igenom på rätt plats, men de skol a alltid 

vara tillhands för att hjälpa sina väruner. Och om de kring ränna 

elen fientliga kön, skola de i grund besegla de tolv fientliga skep

pens öde». 

»Skulle fienden på en gång vända unelan vind eller falla a\· och 

·segla fö r öppen vind, skola fortfarande samma to l v fartyg, som i •le t 

första läget utgjorde den fientliga kön, vara lä-eskade rns anfall -;fö. 

Temål, så framt icke högste befälhavaren annorlunda befaller, vilket 

knappast är att vänta, enär hela ledningen av lä -eskadern, SP,\an 

högste befälhavarens avsikter hava tillkännagivits, avses att i'i m

nas åt den amiral, som för befälet över sistnämnda eskader>>. 

>> Återstoden av den fientliga flottan, 34 skepp, skall lämnas åt 

l1ögste befälhavarens handhavande, och han skall försöka sörj a för , 

att 2. amiralens åtgöranden så litet som möjligt bliva störda >> . 
>> Nelson and Bronte». 

En närmare granskning av den taktiska plan , som inne

-slutes i Nelsons me1norandum, visar (om m.an bortser från al

ternativet anfall från lä, som ju aldrig kom till utförand e), 1.tt 

denna plan bestod av följande huvuddrag: 

l. I stället för den gamla traditionella och ohanterliga 

.stridsformeringen, som bestod av en enda lång kölvattcnsfor

nl:ering och med vilken det tog mycken tid att manövrera , in

förde Nelson t r e olika, lätt formerade och mera l ätt h a n

t e r l i g a e s k a d r a r, två större och en mindre, varigenom 

han hoppades ernå en sådan t i d s v i n s t , att en avgörande 

drabbning skulle hinna utkämpas under loppet av en och 

sam:ma dag. >> Ingen da g>>, sade Nelson före slaget, >> kan vara 
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lång nog för att i enlighet n'}ed det gamla systemet ordn a två 
flottor och med dem utkämpa en avgörande drabbnin g ''· 

2. Den ena av de båda större eskadrarna, lä-eskadern 
skulle, sedan Nelson själv tm en början lett anfallet i ~lort ' 
med 16 skepp insättas mot 12 skepp av fiendens kö sam t un : 
der eskaclen:;hefens, amiral Collingwoods, självständiga ledning 
avskära och krossa dessa. 

3. Den andra eskadern, lovartseskadern, skulle under ti

den under Nelsons eget befäl binda den tillsvidare orörda fi
entliga täten samt förhindra densamma att konuna kön till 
undsättning. Enbart hotet från en sådan styrka, hållan de sig 
färdig till anfall i lovart, just utom skotthåll, borde vara till
räckligt för att förhindra några mera omfattande manön-er 
från de ännu icke anfallna fientliga skeppen. Ett försök av 
dessa att vända skulle innebära, att de utsattes för en mördan
de långskeppseld. Vidare skulle lovartseskadern om m öjligt 
taga elen fientlige högste befälhavaren och kroSisa fien dens 

center. 
4. Den tredje och n1indre eskadern skulle såsom r eserv 

hållas beredd att på högste befälhavarens order snarast insä ttas 
på den punkt, där den bäsrt behövdes. 

5. Åt vilket håll den fientligla f1ottan ·än seglade. så 
skulle alltid samma tolv fartyg, som ursprungligen utgjorde 
kön, bliva lä-eskaderns anfallsföremåL Om fienden vände, 
skulle dessa fartyg alltså icke längre befinna sig i kön utan 
i täten. Denna föreskrift har ansetts vara den enda svaga 
punkten i Nelsons plan, enär genom densamma den m öjlig
heten införd("S, att koncentrer~ngen mot kön kunde frångås 
och en koncentrering mot täten i stället ind'öras. Men en kon
centrering mot täten var mindre farilig för fi·enden än en kon
centrering mot kön, enär ju täten lätt:are kunde få hjälp av 
kön än tvärtom. Den ifrågavarande föreskdften blev icke 

heHer tillämpad i verkligheten. 
6. Härtill torde slutHgen bö•ra läggas en visserligen icke 

i planen intagen, men av Nelson kort före s·laget muntligen 
omnämnd tanke, som han mycket omhuldade och som för -
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klarar mycket av hans taktik vid Trafalgar, nämligen att verk
ställa det indirekta anfallet på sådant sätt, artt fienden ända till 
sista ögonblicket skulle hållas i ovisshet om, åt vilket håll Nel
son ämnade göra sin utveckling till stridsfonnering, och alltså , 
vilken d e l av den fientliga flottan , som hortades. I verklig
heten utvidgade Nelson vid Trafalgar denna grundsats ända 
därhän, att han med sin egen eskader icke alls gjorde någon 
utveckling till stridsformering. 

>> Ingen ling ", säger Corbelt, >> är mera märkligt i detta odöd
liga memorandum än det sätt. på vilket detsamma tog fasta 
på och samordnade varje taktisk grundsats, som dittills visat 
sig vara verksam >> . 

Grundtanken i Nelsons m emorandum var sålunda att 
verkställa en överväldigande koncentrering mot den fientliga 
kön, varigenom de brittiska besättningarnas bättpe sjöman
skap och stridsvana skulle få tillfålle alt göra s~g gällande, allt 
under det alt fiendens tät dels beräknades genom sin egen 
tröghet till en början komma alt avlägsna sig från kön, dels 
i det längst skulle hållas i okunnighel om den brittiska lovarts
eskaderns avsikter och dels, om den försökte komma kön till 
undsättning, skulle m ed våld hindras härifrån. Därigenom 
skulle lä-eskadern vinna tid att fullborda den fientliga kön.;; 
öde, för att efter fullgjort värv }, unna bistå lovartses kadern 

11led att krossa resten av den fientliga flottan. 

Pl. l visar Nelsons eget diagram (inramat) över anfalls 
planen, under förutsättning, a lt fJollorna befinna sig för ba
bords hal sar, jämte den sannolika vägen för eskadrarnas fram 
ledande till sina motsvarande anfallslägE'n för styrbords halsar. 
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li. Slagets förlO]Jp i hmuddr ag. 

Amiral Rosilys ankomst blev b ekant i Cadiz någon tid 

innan han verkligen anlände. Villeneuve fick r eda därpå och, 

för att rättfärdiga sig mot Napoleons beskyllningar för feg. 

het beslöt han sig för a tt så snart ske kunde gå till sjöss och 

möta fienden. 

Den 20 oktober var h ela den förenade flottan, bestående 

av 33 linjeskepp, 5 frega tter och 2 briggar, till sjöss, kryssan. 

de för SV vind nordvästvart för att sedan kunna sträcka ned 

mot Gibraltar sund. 1\elson, som av sina spaningsfregalter 

hölls underrättad om fiendens rörelser, seglade från närlwten 

av Kap Spartel nordvart för att möta fienden. Under dagen 

drog sig vinden till västlig , vilket gjorde att Villeneuve vände 

och styrde sydvart. 

l daggryningen (kl. 0540) den 21 oktober befann sig den 

allier ade flottan 10- 12 sjömil nordväst om Kap Trafalgar, och 

lika långt y tterligare västvart hän syntes den brittiska flottan. 

Str ax efter daggryningen lät Villen euve sin flotta intaga str ids

formering. kolonn för styrbords halsar på sydlig kurs . 

;\l ed anledning av den svaga vinden ville Nelson icke lÖr

lora någon tid genom onödiga evolutioner. Han anbefa1lde 

kl. 0635 avhållning mot fienden samt formerade sån flotta , ~om 

eft er en nattsegling m ed släckta lantärnor befann sig ! ganska 

oordnat skick, i två eskadrar , vilka i smal formering fram

g·ingo till anfall p å en sjömils avst ånd från var andra p å ,}a

rallella kurser , s tyrande något N om O. Vinden var in på ba

bords låring, men så svag, att farten icke blev högre än nå~ra 

få knop. Lovar tsesk adern, bestående av 12 sk epp, leddes av 

Nelson ombord på Victo ry , ett sk epp på 100 kanoner. Rny(l/ 

Sovereign, av samma storlek , förde CoUin gwoods flagga och 

gick i täten för lä-eskaderns 15 sk epp . 

Den i planen omnämnda framskjutna eskadern var pil 

grund av brist på fa rtyg minskad till 3 skepp , vilka såsom rör 

stärkning tilldelats lä-eskadern. 

Den allierade flottan befann sig i en 5 sjömil lång k olonn. 
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på grund av den svaga vinden , det stora antalet fartyg och 

brist•ande sjömanskap var formeringen illa hållen, i de t att 

]uckor fwmos, omväxlande med att fartyg lågo tvärs för var

andra, mask·erande varandras eld. Formeringen bildade icke 

heller en rät linje, utan en stor båge, konvex mort öster. 

Omkring kl. 0730 anbefallde Villeneuve, för att rädda sin 

kö undan fiendens hotande koncentrering mot densamma, sam

tidig undanvindsvändning, vilken manöver i den svaga vinden 

tog m ycken tid (först kl. 1000 var vändningen genomförd ) och 

resulterade i, att den allierade flottan kom i o m v ä n d k o

l o n n f ö r b a b o r d s h a l s a r m ed kurs nordvart mot Cadiz. 

Villeneuve själv befann sig på de t tolvte fartyget från tä

ten , B ucentaure. Som n :r 18 i ordningen kom den spanske 

amiralen .Al.avas flaggskepp, Santa Anna. Dessa båda flagg 

skepp utmärkte den allierade centerns ändpunkter , och där

för satte de båda brithska ledarna kurs på var sitt av dessa 

skepp , Nelson på Bucentaure och Collingwood på Santa Amw 

(se PI . V). 

Collingwood anbefallde under n ärmandet till fienden sin 

eska der att intaga styrbords flankformering i avsikt att däri

genom i enlighet m ed Nelsons plan bringa sin formering pa

rallell med fiendens före elen slutliga genombry tningen . Son1. 

emeller tid Nelson , vilken h ela tiden bibehölllw lonnformeringen, 

ledde sin eskader till strid under en press av segel, ville Colling

wood icke vara sämre. Han fortsatte därför utan någon se

gelminskning, oaktat fartminskning ju hade varit nödvändjg 

för att möjliggöra för efterföljande skepp att intaga den an

befallda flankformeringen. Följelen härav blev, att lä-eskadern 

aldrig kom att intaga den avsedda breda flankformeringen , 

utan endast en mycket smal sådan, som icke mycket avvek 

från en kolonn . Detta förklarar, att aHa skildringar av sla

get omnämna anfallet såsom utfört i två kolonner. 

Collingwoods flaggskepp, Royal Sovereign , fick tack va

re sin nya k opparförhydning ett växande försprång framför 

sina kamrater i formeringen och bröt kl. 12 middagen, 1,400 

llleter framför sitt närmaste fartyg , ensamt in i den fientliga 

flottan, varvid Collingwood, icke nöjande sig med att avskära 
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de anbefallda 12 fi entliga skeppen , tog för sig icke mindt·e 
än 15 dyl1ka. Dc övriga skeppen i lä-eskadern genom bröto 
på skilda ställen den fi entlip. kön samt togo eller förstörde 
sammanlagt 12 fi entliga skepp. 

Icke förrän kl. 13 kom Nelson m ed Vietory fram till Bu. 
centaure och grep in i striden. De övriga skeppen i Nel~ons 
kolonn genombröto i närheten av sanuna plats och togo där 
det franska flaggsk eppet och dess två närmaste drabanter, var
igenom icke blott en stor rem11,a uppstod i fiendens form ering 
på denna punkt, utan också högste befälhavaren, Villencuve. 
blev tillfångatagen. 

Sålunda var redan två tinun ar efter drabbningens bör jan 
elen allierade flottan skuren i två delar , dess kö kringränd och 
på väg att i deta lj förstöra s. I täten befunno· sig, under be
fäl av amiral Dumanoir, tio skepp , som ännu icke va n l i 
elden. Till dessa signalerade Villenea ve kl. 1350 att v~incla 
unelan vind och gripa in i slaget. Denna order utfördes på 
ett så omdömeslöst och overksamt sätt, att några skepp med 
Dumanoir själv gingo upp på lovartsiclan av slaget, n ag ra 
seglade n ed i lä och andra å ter lämnade stridsplatsen helt 
och h å ll et . Flera av dessa skepp bl cvo därvid tagna. Ha de 
Dumanoir en timme tidigare kommil sin högs te befälhavare 
till undsättning , hade denn e möjligen kunnat räddas. Nu var 
det för sent. Seclan Dumanoir utväxlat några breelsidor på 
långt håll med brittiska fartyg, försvann han i sydvästlig rikt-
ning. 

Omkring kl. 1645 lämnade befälhavaren för kön , an iral 
Gravina, med sitt flaggskepp striden för att söka skydd i (:a
diz och tog med sig vtterligare tio skepp. Aderton av den 
fransk-spanska flottans skepp hade då strukit flagg. 

III. Olika meningar om hur slaget utkämpades. 

I sammanfattning skall nu redogöras för de olika ilH'

ningar , som av såväl ögonvittnen som senare tiders for s], tre 
framförts be trä ffande elen a\" N el son i Trafa,Jgarslaget tilht t n· 
pade taktiken. 
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III a) Samtida vittnesbörd om taktilen vid Trafalgar . 

l ) Fartygschefen på Orion (i Nelsons eskader), Captain 
·Codrington, skrev en vecka efter slaget i ett brev : >> Vi skyn
-dade alla i strid så fort vi kunde ». 

2) Fartygsch efen på R evenge (i Coningwoods eskader), 
Captain Moorsom , skrev: »En regelrätt plan uppgjordes av 
Lord Nelson före slaget, men efterföljdes icke ». - - - -
»Amiral Co1lingwood rusade rakt på dem, undel's tödd av de 
skepp, som kunde hinna med, och bröt genast igenom deras 
formering. Lord Nelson gjord e likadant, och de övriga följde 
efter så fo r t de kunde». 

3) En på Colossus (i Collin gwoods eskader) tjänstgömncle 
löjtnant, sedermem amiral Senhouse, skrev 1820, »att det h a
de varit bättre om m a n h ade fasth ållit vid den uppgjorda pla
nen ». »Denne nästan ofelbare amiral», säger han, »gjorde 
ett anfall, alldeles ohka det, som. han anbefallt i sina instruk
tioner, i det att han form erade sin eskader i kolonn i stället 
för linje», och Scnhouse betonar, a tt härigenom såväl sam ti
digheten som koncentrationen i anfa llet blevo uppoffrade. 

4) Fartygsche fen på T ememire, skeppet närmast Victo
ry, Captain H arve y , skrev: "Vi höllo ned på fienden i två 
kolonner ». · 

5) Amiwien S ir Charles Ekins skrev år 1824 i sin bok 
Naval Batiles: »Det är bekant för alla flot tans fartygschefer, 
att anfallet från lovart, i enlighet med vad som före slaget b li
vit planlagt, skull e hava varit av en helt annan och mera 
fruktansvärd beskaffenhet» (han menar alltså , att det plane
rade anfallet i bred fonnering skulle varit mera fruktansvärt 
för fienden än det verkliga anfallet i smal formering). Sanl
me författare gör gällande, att Nelson i sin plan hade avsett 
att gå fram nwd hela flottan i e n e n d a l i n j e f o r m c r i n g, 
111en a t t N els on ändrade a v sikt. 

6) En icke namngiven ofticl!r Jl(L ConquCI·or (i Nelsons 
eskader) säger, alt, om den verkliga anfallsplanen had e full 
följ'ts . sf1 sku lle elen britti ska flottan ha fallit av på en «åno 

t) " 
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och i en e n da linjeformering närmat sig den fi entli
ga kolonnen. 

7) Amiral Grauinas stabschef, Escai'io, skr ev sex veckor 
efter slaget till sin regering följande: »Ingenting är mera ~j ö. 
mansmässigt och taktiskt fulländat, än att med en flotta , som 
är väl till lovart om en annan, hålla ned på denna senare i 
två skilda kolonner och verkställa utveckling till linjefonne
ring på kanonhåll från fienden. Men amiral Nelson_ utveck
lade icke sina kolonner på kanonhåll från vår formermg , ulan 
gick in på pistolhåll och bröt igenom densamma ». 

III b) Senare utialanden om taktil.: en vi el T mfalgar . 

8) Mallems kritik . 

,, The lnflttence at Seapower upon the French Revolution 
ancl Empire ,, , 1892 , och , TJrc Li)"c al Nelson , , 1899. 

Niahan har utförligt behandlat Trafalgarslaget i dessa !Ya 

av sina sjökrigshistoriska verk. 
Han säger, att Nelson vid anfallets igångsättande forme-

rade sina eskadrar vardera i rättvänd kolonn, såsom den enl'
laste och smidigaste anfallsformeringen, som dessutom var Ll ll 
att hålla. Han skildrar anfallets igångsättande på följande siitl : 

ll}{}. 0640 gav N els on i snabb följd signalerna ,Zntag sq;
lingsfonnering , (d. v. s. enligt planen detsamma som strids
formering) samt , Gör k l m t fi5r drabbning , . Tio minutC'r ~c 
nare följde ordern "Fall CI'V >>, varvid Vietory om edelbart ;.>a V 
exemplet genom att ändra kurs mot fienden. Collingwood g:.n r: 
de likadant, och de båda eskadrarnas övriga fartyg föll~ 1 1 1 

sina ledares kölvatten så gott de kunde i elen svaga br,Jsen · 
"Sålunda ändrade Nelson ", säger Mahan, , j anfallsögon

blicket detaljerna i sin plan och införde ett smnticligt an_fall 
i två kolonner i stället för det planerade anfallet av Colllng
wood med överläcrsen styrka och i linjeformering mot ficn-

0 11 1 o 1::t elens kö, allt under det att Nelsons egen eskader sku e J ll•<' 

hans tät och center samt därefter ingripa på sätt, som - J
son ansåg bäst motsvara striclslägeb. 
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"I den svaga brisen kunde de brittiska fartygen », fortsät 
ter Mahan , , icke formera sig i regelbundna kolonner utan elyr
bar tidsförlust. De gingo därför snarar e fram i två utdragna 
grupper, . 

Nelsons avsikt var enligt Mabans mening att vid anfall 
från lovart låta sina eskadrar i kolonnformering leelas fram 
till det med fi endens kolonn parallella läge mitt för hans kö, 
varifrån lä-kolonnen skulle på en gång falla av och anfalla 
den fientliga kön, under det att lovartskolonnen skulle hind
ra den återstående delen av fi endens flotta att komma kön 
till hjälp . Men Mahan anser, att Nelsons plan i denna punkt 
är , n ågot oklar ,, . 

Mahan påpekar, att man mycket klandrat Nelsons an
vändande av ko·lonnformering vid anfallet, men alt försva
ret för denna taktik främst ligger i den svaga brisen, vilken 
skulle ha fö rd röjt evolutioner i så hög grad, att tillfället till 
anfall kunde hava gått förlorat. I\Iahan gör sig vidare till 
förespråkare för en dylik taktik och anför att, även om ledar 
na där vid bliva uppoffrade, så bli de upprepade anfallsstötar
na på samma ställe av den fientliga formeringen likvärdiga 
med en koncentrering, vilkens utgång icke kan vara tvivel
aktig , om den b lott får verka tillräckligt länge. Genombryt
ning, splittring och kring6inning av de avs kilda delarna av 
fiendens flotta måste bliva följden, och så gick det också vid 
Trafalgar. 

i\fahan anser det icke nedsättande för Nelsons plan utan 
i hög grad till dess beröm, att den var tillgänglig för väsent
liga jämkningar i utförandet, med bibehållande av sin utm.är
kande ide. 

Mahan sammanfattar sin kritik på följande säll: 
>. Anfallet, sådant det var planerat, skilde sig från det i 

verkligheten utförda dels därigenom , att lä-eskadern planen
ligt icke skulle gå fram i kolonn utan i linje, därigenom spri
dande fiendens eld och undvikande elen fruktansvärda eldsam
ling, som krossade ledarna vid Trafalgar, och dels därigenom, 
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:att lovartseskadern icke skulle anfalla samtidigt m ed lä-eska
dern utan e f t e r den sistnämndas anfall. >> I b å d a d e s s a 
avseenden >> , säger Maban, >> var planen bättre ä n u t

f ö r a n d e t, m e n j ä m k n i n g e n i p l a n e n b l e v p a
t v i n g a d N e l s o n a v o m. s t ä n d i g h e t e r , ö v e r v i l k a 

l1an i cke v ar herr e>>. 
Pl. Il visar en av Niahan uppgjord skiss över de planen-

liga anfallslägen a. 
Pl. Il! visar Mabans skiss över det planenliga a11fallds 

utförande, sådant han tänkte sig detsamma. 
Pl. IV visar Mahans skiss över anfallets utförande i verk-

ligheten. 

9) Ne wbalts kritik. 

>> The year ol Tm}'Ctluon>, 1905. 

Denne historiker säger där, att ett anfall i linje var pla
nerat, men att anfall i kolonn i stället anbefalldes och att :\el
son sålunda tillämpade en annan ta ktik än den, som han 

planerat. 

10) Amiml Colomb 

har gjort gällande, att Nelsons plan gick ut på att anfallet i 
två linjeforingar, den en a bakom den andra, smnt att anfallet 
också utfö rdes just på detta sätt. ( U nit ed Service Maga:ine, 

sept. 1899.) 

11) Corbetts kritik . 

>> The Campaign of T m}'ulgon>, 1910. 

Cm·bett anser, att det verkliga anfallet i viktiga delar av
vek från den uppgjorda planen . Ett otvetydigt bevis h ärför 
anser h an vara, att i den nya signalbok, som utgavs 1816 och 
var baserad på erfarenh eterna från Trafalgarslaget, återfin
nes en signal med betydelsen: » Genormbrytning a v fiendens fo r
mering i seglingsformering med två kolonner >> samt en sldss, 
fr amställande ett nästan vertikalt anfall i två kolonner nlu

11 

förecrående utveckling till stridsformerino· alltså i likhet tnecl b b' 

vad som skedde vid Trafalgar. 
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Corbett gör gällande, att Nelson ändrade sin plan i sista 
ögonblicket och förklarar detta enligt följande: 

Om man närmare studerar Nelsons 1nemorandum, k an 
man uppdela detsamma uti två grupper av begrepp, den ena 
avseende t a k t i s k a h u v u d d r a g och den andra t a k t t-

s k a el e t a l j e r. 

H u v u d d r a g e n voro enligt C01·bett: 

att flottan manövrerades i skilda eskadrar, 
att anfaHet skulle innebära koncentrering mot fiendens k<i, 
att anfallsmetoden skulle vara sådan, att avstikten i dl'! 

längsta doldes för fienden samt 
a tt lovartseskad ern skulle binda den fientliga täten och 

hindra elen att komma den hotade kön till hjälp (detta sista 
anser Corbett vara det taktiskt nya och mest glänsande draget 
i Nelsons plan). 

D e t a l j e r n a v oro enligt Corbet t: 
anvisningarna för alternativa anfall från lovart eller 1ii. 
hur många fientliga fartyg, som skulle avskäms, 
vad som skulle göras, om fiendens tät vände, 
sättet för anloppets utförande, 
lä-eskaderns samtidiga avhållning, 
segelföring o. s. v . 

Nelsons signal vid anloppets igångsättande »Fall (IV o• h 
seg/n för öppen vind, kurs ONQ ,, gavs enligt Corbetts mening 
icke till en i formering varande flotta , utan till en efter n att
seglingen i oordning liggande mängd fartyg , varför signalen 
innebar, att de olika fartygen skulle från den plats, där oe 
r åkade ligga, falla av det ena efter det andra och styra in .. i 
sin ledares kölvatten. C01·bett gör därför gällande, att den ifr a
gavar·ande signalen icke kan , såsom ibland påståtts, hava aY
sett en samtidig gir för att från kolonn bilda linje, utan måste 
hava avsett en sucoessiv gir tm två kolonnformeringar. 

C01·bett omnämner de risker, som voro förenade med all
fall i kolonnformering, nämligen dels att ledaren löpte f u • ~~ 
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att krossas a v elen koncen trerad e fientliga elden (ett linje
skepp hade enelast 8 bogkanoner, som kunde skjuta föröver ), 
samt de1s , att fartyg, som lyckats bryta igenmn fiendens ko
lonn , lätt kunde bliva avskurna och k1'.ingräada, varefter Cor
bett framh åller, att Nelson genom t v å m o t å t g ä r d e r hade 
planerat att minska dessa risker, nämligen: 

l ) att i täten av kolonnerna samla dc kmftigaste skeppe11 . 
tredäckarna, för att på så sätt därstädes åstadkomma en kon
centrering av så mycket artilleri som möjligt, samt 

2) att icke, såsom dittills varit brukligt, anfalla under 
små segel , s. k . ,, fighting-sails ,,, utan m ed varje klut tillsatt, 
som stängerna förmådde bära, detta för att uppnå största möj
liga fart under anloppet mort den fientl iga elden. 

En blick på Nelsons eskadcrordning' visar , att de tre 
främsta skeppen i Nelsons kolonn förde resp. 98, 100 och 98 
kanoner samt motsvarande skepp i Collingwoods kolonn resp. 
98, 80 (elen starkaste tvådäckaren i flottan) och 100 kanoner. 
De båda flaggskeppen voro i vardera kolonnen placerade som 
n:r 3 i ordningen, men i slaget ville ingendera amiralen av
stå från hedersplatsen att gå främst. 

Nelsons uppgift att m ed sin eskader binda elen fientliga 
täten underlättades, säger C01·bett, a v att han g-ick fram i ko
Ionnformering, ty, ifall Dumano,ir ville vända och gå tillbaka 
mot centern, medan ännu Nelsons kolonn var på väg till stri
den , utsatte han sig för långskeppsbeskjulning från nämnda 
kolonn . Han var därför tvungen att vänta, till dess Nelsons 
kolonn hade gjort sin genombrytning, men det skulle visa sig, 
att tillfället då redan var försuttet och att han kom för sent. 
l verkligheten ansåg sig Dumanoir icke kunna börja sin vänd 
ning förrän två timmar efter slagets början. 

Nelson ämnade utföra sin bindande uppgift genom att 
genombryta fiendens kolonn akter om dess högste befälhava
re. Just på detta ställe hade en lucka uppstått i den fientli 
ga formeringen genom att några fartyg drivit n ed i lä om 
densamma. Nelson ämnade begagna tillfället att bryta igenom 
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just på denna punkt, varefter hans avsikt, enligt vad Corhett 
säger, var att lova upp och segla fram nwt täten, angripan de 
den fientliga kolonnen från läsidan och vid passerandet kros
sande de fientl iga skeppen med s,ina tredäckare. 

Anm. Man märker här, att det icke är en sjöman, som yttrar 
sig, ty en såda.n manöver lär vara omöjlig att i verldigheten utf0ra. 
Var och en, som för sökt att i lä segla om e n e n d a b idevindsseghre, 
måste fölrstå, huru omöjligt det skulle vara att i l ä ont tolv linje
skepp, seglande bidevind m.ed skarpt brassade rår, passera för bi 1let 
ena efter det andra av dessa skepp med stö rre fart än de och thir
till under eld från ständigt nya fientliga skepp, som givetvis skullp 
göra sitt bästa att skj uta sönder riggen på sina motståndare. Här
till kommer, att Nelsons kolonn genom att lägga sig i l ä om fiP n
dens tät skulle lämna denna full frihet att vända genom vind uch 
undsätta egen kö, alltså att göra just det, som det var lova rhko
lonnens huvuduppgift att fö rhindra. 

»Det var endast genom att behålla sin eskader i kol on n
fonnering , som Nelson ktmde begagna s,ig av fiendens S\"J i:(a 

punkt för att sätta in sin anfallsstöt dän, säger Cm·beU för 

att motivera kolonnformeringen. 

Nelsons sätt aU gå till anfall , s~iger Corbett vidare, bröl 
i hög grad mot den taktiska principen om santtidighet i an
fallet. Men i verkligheten hade risker och vinstmöjligheter 
noggrant vägts mot varandra, och Nelsons taktik blev fullk nm
ligt rättfärdigad. H ans beräkningar att kunna binda fiendens 
tät visade sig stämma till punkt och pricka. 

På frågan , huruvida slaget utkämpades i överensstäm mel
se m ed Nelsons memorandum, lämnar Cm·bett ungefär föl

jande svar: 
I sina h u v u d d r a g utkämpades slaget planenligt, i si

na d c t a l j e r däremot icke. Huvuddragen i planen blevo fu lt
ständigt och stolt förverkligade, men det sätt, på vilket detta 
skedde, var icke det i planen angivna. På höjdpunkten av sin 
oförlikneliga erfarenhet och med en viss underskattning av 
fiendens stridsvilja kastade Nelson ifrån sig den säkerhet, 
som en regelrätt utveckling i stridsformering skulle ha gar l ll

terat, och förlitade sig i stället helt på det moraliska och ' l::t· 
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teriella övertag, som snabbhet och eldkoncentrering i anfallet 
kunde tillförsäkra honom. I-Ian tog stora risker, större än 
11an tänkt sig, då planen gjordes upp, och större, än hans far
tygschefer hade väntat sig. Men utgången visade, att han h a
de rätt. All kritik måste förstummas inför den sanningen, att 
det var » Cl glnrious viclory », slutar Cor·bett. 

12) Twfalgarkommittens betänkcmcle , 1913. 

Denna kommitte tillsattes av amiralitetet i april 1912 för 
att undersöka och utreda frågan om vilken taktik, som Nelson 
använde vid Trafalgar. Kommitten bestod av amiralen Sir 
Cyprian Bridge som ordförande, amiralen Sir R eginald Custan
ce, professorn i modern historia vid universitetet i Oxford 
Firth samt amiralite tshibiiotekarien Perrin som sekreterare. 

Kommitten avlämnade i juli 1913 sitt betänkande, vilket 
var u tarbetet på grundval av alla tillgängliga källor , nämligen 
främst de i drabbningen deltagande fartygens loggböcker och 
journaler, vidare samtida signalböcker, berättelser och plan er 
m. m. ä vensom all övrig littemtur i ämnet. 

Kommittebetänkandet innehåller bl. a. följande viktigare 
slutsa tser och uppgifter m. m . 

Den brittiska flottan befann sig på morgonen den 21 ok
tober icke i n ågon noggrann ordning eller formering, vilket 
är av särskild vikt att hålla i m innet för att förstå flottans föl
jande rörelser. 

Så snart den inträdande dagern möjliggjorde signalers av
läsan de, signalerade Nelson : >> In tag seglingsform ering i två 
kolon ner " . Med hänsyn till då föreliggande om.ständigheter 
Inåste denna signal uppfattas, icke såsom order att intaga en 
ny formering, utan såsom en påminnelse till under natten de
tacherade och på morgonen återkommande fartyg , att den 
nämnda formeringen fortfarande skulle bibehållas. 

Kort däJ'efter kom den mycket omtvistade signalen n :r 
76, »Fall av och seglet }'ör öppen vind, kurs ONO >> . Det har 
111Ycket diskuterats, huruvida denna signal innebar en s u c-
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c e s s i v eller en s a m t i d i g avfallning eller gir styrbord h~in. 

mot fienden , och alltså, huruvida anloppet gjordes i s m a j 
eller b r e d formering. Kommittens åsikt är den, att den pr:.~.k

tiska betydelsen av den omtvistade punkten har överdrivits 

eftersom flottan icke befam1 sig i någon regelbunden forme~ 
ring vid signalens avgivande, samt att de fartyg , som voru pi\ 

plats, otvivelaktigt föllo av successivt, under det att de, som. 

icke voro på plats, föllo av smntidigt. De båda nämnda sig

nalerna b eteckna emellertid tidpunkten för påbörjande[ av 

anloppet mot den fientliga flottan samt riktningen av ddta 

anlopp . 
Sistnämnda riktning föreföll Villeneuve att innebära ett 

hot av hela den brittiska flottan mot hans egen kö, vilke t 

framkallade hans manöver att verkställa en samtidig un dan

vindsvändning och lägga sin flotta på nordlig kurs i omv:i nd 

ordning, varigenom den hotade kön förvandlades till tät och 

lättare kunde undsättas av den övriga delen av flottan . På 

grund av den svaga vinden hann den allierade flottan dock 

aldrig efter undanvindsvändningen komma i ordning i sin uya 

formering förrän drabbningen började. 
I ett avseende underlättade fiendens undanvindsvändnmg 

utförandet av Nelsons plan, i det att efter vändningen just de t 

läge uppkom, som motsvarade den i Nelsons m emoran dam 

återgivna planen, nämligen att Nelsons eskader kom mitt för 

fiendens tät och Collingwoods eskader m itt för fiendens kö. 

Beträffande den formering , som användes av de brittiska 

eskadrarna under anloppet, säger kommitten, att formeri ugcn 

mera liknade rättvänd kolonn än någon annan formcr 'ng. 

Denna uppfattning stödes av de franska ögon~ittnen till an

loppet, som skildrat detsamma . 
Ett obestridligt sakförhållande beträffande fonnerinr.,en 

under anloppet är, säger kommitten, att intet av de ledande 

brittiska skeppen någonsin minskade segel för att underlätta 

efterföljand e skepps intagande av sina platser i k olonnen . I 

ivern att snabbt komma i strid fördes i stället så mycket -c

gel som möjligt, även ledsegel, och följden härav blev giv el vis. 
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.att de långsammare :seglarna blevo efter och att vissa aY 

,dem kommo i strid långt senare än den övriga flottan. 
De båda brittiska eskadrarna gingo icke till strid i sam-

1u a formering , i det att Nelson bibehöll den ursprungliga ko 

Jannformeringen, men Collingwood fonnerade sin eskader i 

styrbords flankformering , vilken dock på grund av, att han 

icke viHe låta sitt flaggskepp minska segel, blev en ganska 

smal, från den enkla kolonnen icke mycket avvikande forme

Ting. Ändamålet med denna flankformering var att bringa 

eskadern i ett med den fientliga kön parallellt läge, varifrån 

de bri ttisk a skeppen sedan kunde hålla av och på alla punkter 

_genombryta fiendens kö. 
(F orts.) 
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Meddelanden angående främmande mariner~ 
Meddel ad e från Marinstabens Utrikesavdelning. 

(Maj 1934.) 

Storbritannien. 

Moderniseringen av de brittiska s lagfartygPil fortgår. Arlwicna 
på Barham äro klara och pågii på RamilliPs, som beräknas fär r1ig 1 
augusti. Repulse och Warspitc beräknas kunna återinträda i t J<i nst 
på våren 1935, resp. 1936. Royal Oak har förlagts till Devenport 
och arbetena pi'! detta fartyg påbörjas så snart som man slutat mc rl 
Ramillies. Aven på Malaya, som moclerniseracles 1928, skola arlrdon 
äga rum. 

(Le 'lacht, 7 april 1934.) 

Aven hangarfartygen moderniseras, Glorious påbörjas i maj och 
blir färdig 1935. Arbetena pågå å Hermes, som skall avlösa Eagle i 
Kina innan årets slut'. Argus har förl2 gts i reserv. 

(Norsk Tfs, april 1934.) 

Jagaren Esk i 1931 års program är den först<, jagaren i flodan 
med tripodskorsten. 

!Naval Chronicle, 23 mars 19,34.) 

1934 års program omfatt ar: 

3 kryssare av Minotour-tn1 (c:a 9,000 ton), 
1 kryssare av Arethusa-ty (5,200 ton), 

1 hangarfartyg, 
1 flottiljledare och 8 jagare, 
3 ubåtar, 
6 ,sloops», 
1 nätläggare samt ett antal mindre fartyg. 

Av medgivna 135,000 ton hangadartyg, innehar Storbritannicn 
f. n. 115,350 ton. Marinministern beleelsagade nybyggnadsförs l a get 
med iöl jancle uttalande: >> This country was the pioneer in this typc 
of vessel, and of he six ai rcraft carrien they possessed to-day three 
were experimental typcs and according to modern r equirements no 
]onger had the speed necessar·y for craft of that sort nor the power 
to operat.c the necessary numbe r o,f &ircrafb. 

A v u bä ta rna blir en minLilgganclc (Porpoise-typ, 1,.500/2,060 ton, 
120 minor) och två av S-typ (Swordfish ()40/935 ton) . 

Moderniseringskostnaderna för slagfartygen hava enligt offi
ciell tlppgift uppgått till (kurs 19: 40) : 

Ar. Fartyg. Kostnad kr. 
19:2:2 Royal Sovereign 9,894,000 
1923 Royal Oak 8,051,000 
1926 Warspi te 12,3:19,000 
1927 Quecn Elizabeth 12,222,000 
1928 Malaya 13,095,000 
l\)30 Valiaut 14,356,000 
1930-34 Darham l9,982,000 
1931 Hood 13,386,000 
:1932 Renown 5,044,000 

En del moderniserRS nu för andra gången. Under arbete befin
na sig· niimligcn Rami.llies, Rcpulse, Warspit.e, Malaya och Royal Oak. 

BcträiJancle slagskeppsstorleken har marinministern i pm·lamcn
tet uttalat: >> Neither tcclmically, strategically, economically, politi
cally, nor even 'pacifically', coulcl this country accept a 10,000-ton 
Capital ship>>. Slagskeppcn måste V?..l'a absolut Överlägsna fartygen 
av nästa storleksordning. 

Amiralen Sir Roger K eyes uttal a dc vid samma tillfälle: >>Ca
pi tal ships and ba.Uleships were now provieled with an anti-aircraJt 
defence which rendered them no more liable to destruction by the 
bombs and torpedoes of aircraft than hy the torpedoes of a submarine 
or the guns of their equah. 

(Dansk Tfs, april 1934.) 
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Till komp lettering av uppgii'tt>n om katapult!försedcla Jarty Q' 

Jöregåeuck nu!nmcr medde las tölj andt': 

Slagfartyg. 

Barh am. Valiant. Ro)•a l Sove reign . Renown. 4 st. 

Kryssare med 2H cm . kan. 

NorJolk, Dorsdshire, E:-;cte r (2 st.), York, Sliropshirc, J) ,.,·rns. 

h.i re, Sussc:-.:, London , 1\ynt. Suffolk, Co ruwell, Ben,·ick, Cumhr ··l and. 

1.3 st. 

K1·yssare med 15 cm. kan. 

Leancl<· r, Aclli ll es, Orion, Neptunr. 4 st. 
Drssutom :lör Ente·rpri se flygplan på svängbar sta rtpl attfoi"IIJ av 

('HPrkrigsmode ll. 
Eatapult insta ll Pras i' . n. på kryssa ren Emc rald och truli l!:<'ll 

oc kså å de fa riyg, som moclC'rniscras (se ovan). Alla unel er b"·Lgnad 

varande kryssare (9 + 4 lwvilj.) erhålla katapult. 
(Explanatory of t he Navy Estimates 1.93-1. · 

Torpede r och gyroskop hll ett sam 1nanlagt vä rde av 33,73.) pund 

gingo under räkenskapså ret Hl32-il3 fö rl orade »owing to errors oJ' 

judgment and neg] igeucc'' · 
(Dail y Tclcgraplt, lO mars 19:3-L 

Från 1933 har man strävat efte r att undvika chefsbyten a Iar· 

tygen. Förr brukade che lerna på ck större fart~·gen avgå så ~n,Ht 

de fått t illräetlig sjötid för att ku!lna komma ifråga till amir als· 

graden och det h~incl c att c1t slagskep p kunde ha 3 ol ika chef r pli 

dt å r. Mnn försöke r nu shi!'t möjligt. hiti la samma offiee rsu p••<it t· 

ning till f artyget aY mönst rar. Rodtw~· har nu haft samma ch f i 2 

, r, Hoyal Oak i 2 å r oel1 4 mi\nadcr, Sussex i 2 1\.r och 3 må naclt• · dc. 
(Times, 10 april HJ:JJ.i 

Austrnlic·ns försvarsmilli ster har nwddelat, att unclerltan dlinl!ar 

pågå om h;;ggancld av en k1·yssare på 7,000 ton för aust rali ska \"Iot· 

ian Kosin aderna hr r;ilmas till c:a 2,.i milj. pund (c:a 48 mi lj kr.). 
(\T a\·a l Ch ron icle . .J maj HJ:3.J . 
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Amerikas Förenta stater. 

I själva verket har natu rligtvis också Amerika insett det få
fä nga i att fortsätta skådespele t i Geniwe. Att omedelbart bevilja 

-örlogsfartygsbyggnad för 57 mil j. pund "till arbetslöshetens bekäm

pande», att seelan öka denna sum ma till 125 mi.lj. pund och samtidigt 

låtsas angelägen om allmän nedrustning, skulle ju också vara löj
ligt c.l cgiskt. 

E g·cndomligt tir att Ame rikns stä llnin g icke synes på något sätt 

inverkat på Sto rbritanniens envisa optimister i deras dimhöljda an

strängningar. Vi tro att förklaringrn till Amerikas ändr ade håll

ning är att finna i Japans åtgärd för 15 månader seelan att bryta 

med elen steril a ideaLismen . 1930 unelertecknades en överenskom

melse i London, enligt vilken Fö,renta Staterna skulle erhålla likstäl 

lighet med Storbritannicn till år 1936. Nu ser det faktiskt ut som 

Storbritannien, när detta avtal skall förnyas, kommer att få an

hålla om likställighet med Förenta State rna. 

(Na,·. 1\lil. Record. 22 mars 1934.) 

Japan. 

Dc gamla kr.vssarna Iwate (1900, 9,180 ton) och Asama (1898, 

·9,240 ton) JJlecl 200 kadetter ombo 1· cl bPsöka Marseille l maj. De kom 

ma då närmast från Neapel sa mt åtNviinda elen 14 maj över Barce
lon a, Malta och Suez till Japan. 

(Le Yacht., J.1 april 1934.) 

Toqwclbåten Tomozurus kantrin11: Yi sa r att försöken att fr am

stä ll a kr aftigt bestyckade f artyg med si't litet tontal, att dc ej fall a 

under beg ränsningsavtalets bestäm n1Clser Jört japanerna för långt. 

Iden var i och Jör sig god , ty ett ta rtyg på 527 ton med 26 knop 

kan göra en hel rl c l ny tta, specidlt i de japanska farvattnen . :\[en 

tre 12,7 cm. kan. är en onhö rcl bestyckning på ett så litet fartvo- och 

bildar en alltför kraHig övervikt. Förmodli D gen kommer ol:~~ckan 
att meclföra en änclri11g a\· övriga fnrt)·g inom klassen: 

(N:l\·a l C'hroniclc•. 28 mars 1934.) 

Tidshitt Sjöväsendet. 21 
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Chefen för den kadettavdelning, som nu besöker Mcdelhawt, 
viceamiral Matusita, avlägger 7 och 8 maj ett officiellt besök i D<'r
lin och forisätter därifrån till London. 

(Dagspressen, 24 april j 934.) 

Flygvapnet, som f. n. räknar 646 plan, kommer att nära för
dubblas under de närmaste 3 åren. 1936 hava nämligen 500 plan 
tillkommit med en takt av 6 förbAnd om året med början i n. 
Detta kostar 5,5 milj. pund (c:a 106 milJ. kr.). 

(Times, 23 april 1934.) 

Avsevärda tekniska förändringar komma att vidtagas vid k1111· 
struktionen av nya japanska örlogsfartyg som resultat av den nn
dersölming, vilken föranstaltats av en etter torpedbåten Tom07:ll l'l1q 

undergång tillsatt specialkommitte iör behandling av frågan nn t 
fart y gen s stabili tct. 

(Dag~ pressen, 30 april j 934.) 

Torpedbåtarna Tsjidori och Manazurn av samma typ som Tn
mozuru hava förts till ett av marinens varv för att ombyggas. 

(Dagspressen, 8 Jllaj 1934.) 

I ett tal ill provinsguvernörerna har marinministern beträlJ an
de flottkonventionen föddarat, att japanska marinen är beslutPn a t 
befria J apan från de gällande ofördclahtiga flottfördragens boj nr. 
Han betonade, att nästa års flottkonferens kommer att få avgörande 
bet\)'delse för Japans öde och uppmanade guvernörerna att leda all
männa opinionen till en bättre insikt om läget. :Marinen skulle 
emellertid vidtaga alla åtgärder för att bringa landets J örsvar t i Il 
största effektivitet. 

(Dagspressen, 11 maj 1934.) 

Frankrike. 

6-dagars uthållighetsprovet med flottiljledaren ("superdestroyer l 
Vaquelin i tämligen hårt väder utföll lyckligt. :Man har ännu ( 1 

gång fatt klart för sig, att även de näs t bästa av flottiljledarna p:l 
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2,500 ton kunna göra kryssartjänst unel er praktiskt taget alla vä
derleksförhållanden, trots dnas till synes ömtåliga konstruktion. De 
bästa, t. ex. Cassarcl, som kom upp till 43,4 knop uneler norrnaJa 
ijänsteförhålland t>n, och Albatros och Tartu, som när som helst kun
na göra 41-42 knop, äro antagligen fartöverlägsna Yarje jagare ocll 
l;ryssare, ä\' t'n rlr, som göra ;!Q knop. Det >ir skillnad mellan prov
turer i Mcclclhav<>t och i J3i scaya, och de l'ranska fartygt>n äro, lik
som clP engelska, j Jmvmlsak hyggda för Atlant-tjänst. Medan brit
i.iska , amerikanska och italienska flottorna hålla sig till jagare p :'\. 
1,400-1,600 ton n,ecl 12-13 cm :s kan., vi lket betraktas tillräckligt 
för deras behov, är det troligt att Franhike fortsätter sin speciellrt 
politik i detta avseende och ytte rligare utvecklar sin stö rre jagar
typ på 2,500 ton. Mogaclor (Hl31 års progr., ~nnu ej påbörjad) be
räkm:s komma upp till c:a 2,ROO ton. 1934 å rs typ blir n ågot större 
och kraftigare. Ytt< rligare u tv r· e kling v laneras J ör l93iJ års enhe
ter, men efter samm a alhn,inna iinjcr. Styrka, hastighet och uthål
lighet äro nämli gc11 faktorPr, om vilka den marina opinionen är eJI 
ltällig. 

Vad beträffar avnändning••n j si.J·id av l'lottiljförb and samman
satta av så abnormt stora enhete-r, hava erfarenheterna pEtvisat att 
de stora jagarna på 2,500-3,000 ton giva god valuta för pengarna .. 
Man får Pnclast beklaga, att sådana fartyg ej byggts i st. f. de 26 
jagarna på l,~OO ion , vi lka Jör va rje år bliva allt minclrt> ägnade 
fö r torpedstrid mot n~·a kryssare p. gr. a. farten. De äro knappast 
annat än snobba kanonbåtar. Ett 1,400 tons torpedfratyg med 33 
knops fart sii'tr icke längre i lämplig proportion till en lätt kryssare 
med 34-40 knop. Den brittiska och italienska politiken med 37-40 
knop på 1,300 ton har visat sig lämplighn·. Detta innebär alls icke 
att nämnda .franska jagare äro värdelösa. Längt därifrån, deras 
styrka ligger i det. kraftiga artilleriet (4 st. 13 cm . kaD . med 33 
kg. p roj ektile r och en porte vå 20,000 y~nds). I strider mellan flot
tiljer - många sådana fört> kom 1110 uneler kriget och komma nog at.i. 
uppstå också i n>ista krig- komilla de säkerligen att visa sig vara 
far li ga motstånda re. 

(N av. JIIil. Record, 22 mars l!l34.) 

(Ben;imningen >> rlottiljledar e>> på ovannämnda fa rtyg är i hög 
grad missvisande. Icke minst el ä dör, att de icke torde vara avsedda 
att leda flottilje-r ! »Super-Destr(;yen> är något. mera träffande lik
som även det italienska namnet på motsvarande fa rtyg, »Psploratori» 
"";' spana re. l s jälva verket är det förkrigså rens lätta kryssare, som 
börja återkomma i modern gestalt. 

Hed:s anm.) 
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Officiellt dementeras kategoriskt att man skulle hava för av
s ikt att återupprätta ubåt~basen i Oa lias. Huvudbasen förbiP\' ( hPr

hourg och vid behov av en hj älpbas är Dunkerque lämpLigare ht>lii!!en 

än Oalais. 
(Le Yacht, 14 april j934.) 

Marinminister Pietri har fm tnh:lllit, att storleken 26,000 t on pf\ 
det nya slagskeppet är den minst1a mö,jliga med hänsyn ti ll <'rior
clerlig artilleribestyckning (8 st. 33 cm. kan., 16 st. 15,5 cm. bu., 
12 st. 10 cm. lv.-kan. och 30 st. mindre lv.-kan.), nödvändig fa r1 (:)n 
knop) samt moderna skyclclsano,·dningar mot artille ri, torpcclPr ><' lt 

flygare. 
(Dansk Tfs, april 1934.) 

Byggandet av minkryssa ren EmiLc Hertin fortskrider su ahi li,. 
Data äro: 5,980 .st. ton, längel 1G7 m., brPdd 16 rn. , djupgående' :i m., 
9 st. 15,2 cm. kan., 4st. 9 cm. och 8 ~t. 3,7 cm. luftvärnskan. , 1ll:!.lll ll1 

hkr., 34 knop. 
(Le Yacht, 21 april 1934.) 

Italien. 

Slagskeppe.n Giulio Cesar0 och Conto di Cavour komma att mo
Clerniseras i avsikt att förbättra unclervattens- och horisontalsko·tltl t·\. 
Luftvärnsartilleriet förstärkes och moderniseras och man skall ii •:e n 

Jörsöka oka maskinstyrkan. 
Seclan man vunnit erhnenhctcr beträffande clessa larto·g J, >In 

ma även Duilio och lJoria att moderniseras. 
(The NaY~·, april 1934 .\ 

Ubåten Galileo-Galilei sjösattes 19 mars i Tarento . Det ä r rl.-n 
andra högsjöubåten i 1930 års program. Deplacement 1.300/LOOO ton . 

fart 18/8 knop. 
(Le Yacht. 7 april 19:34.) 
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Galileo-Galilei ä r best~·ckad med en 10 cm. kan. ~och 6 torped

tuber. 
(Kicler N. Nachr., 23 mars 1934.) 

Marinbudgeten 1934.-35 uppgår till 1,185 milj. lire (388 milj. 
kr.) mot l,359 milj lire föregående budgetår, alltså en minskning 
med 174. milj. lire. Dessa siffror giva dock icke någon tydlig bild 
av marinbudge ten, då f r ån fö r egående å r överstående medel finnas 
till fOrfogande , bl. a. den särskilda nybyggnacls:Eonden, som hittill s 
bidragit med 183 milj. lire till nybyggnader. 

Understatssekreteraren, amiral Oavagnari, har i senaten förlda
rat, »att elen dag kan vara nära, da vi finna det läntpligt att utnytt
ja den tonnagesumma av 70,000 ton för slagskepp, som tillkomme r 
oss en ligt V,Tash ingtontraktaten ». Att man icke framlagt något bygg
nadsprogram för 1934-35 betecknades av C. som ett tydligt bevis 
på Ita liens nedrustningsvilja. 

Unele r 1933 hava 10,000-tonsk ryssarna Bolzano och Pola (8 st. 
20,3 cm. kan.) och lätta kryssaron Armanclo Diaz (5,008 ton, 8 st. 
15,2 cm. kan.) trätt i tjänst. 

Byggnadc>n av lätta kryssarna Montecuccoli, Muzio Attendolo, 
Em. Fil. Duca cl'Aosta och Eugenia di Savo!a fortskrider. 

Lätta k ryssarna Duca degli Abruzzi och Giuseppe Garibalcli i 
1933-34 års program hava påbörjats. 

De 4 jagarna av Mestr ale-t.yp (progr am 1930-31) komma snar t 
att levereras. 

4 torpedbåtar på 625 ton äro uneler byggnad, nämligen Spica, 
Astore, Glimene och Centauro. 

Under byggnad befinner sig även ubåtsjagaren A lbatros. 
A v 1930-31 års stora ub åtsprogram äro l-;:lara för provturer 

kustubåtarna Nereide, Anfitritc, Galatefl., Ametista, Zaffiro, l'tubino 
och Topazio. 

Nyligen färdiga äro Diawante, Sirene, Najade och Smeraldo 
liksom J alca och Jantina i 19,29-30 års program. Sista båten av 
denna typ, Onclin a, är snart färdig. 

Av de större ubåtarna i 1930-31 års program äro Glauco, Ota
ria, Archimede, Galileo Galilei, Galileo Fen·aris och Evangelista To
riceni uneler byggnad. Av de största ubåtarna (1,000 ton) i samma 
Program äro Pietro Oalvi, Giuseppe Zingi och Emilio Tazzol i av Ba
lilla-typ samt minubåten Pietro hlieca un der byggnad. 

(M ar. Rundscb au, april j 934.) 
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Regeringen begär ext ra anslag på 480 milj. li re (157,2 mil j. kr .) 
för :Cartygsbygg11<ad under t iden 1935-1940: Summan skulle an v>iudas 
till byggnad av ]ätt,a kryssare, jagare och ubåtar. Det må erinr a~ 
om att konunge n vid parlamentets öppn ande under högljut bif all ut . 

talade, att fredens främsta garanti är försvarets effektiviteb. 
(:Morning Post, 7 maj 1934. ) 

Tyskland. 

Det tredje slagskeppet sjösättes elen 30 ju n i. 
(Norsk Tfs, april 1934.) 

Den sensationlolla ökningen av försvarsbuclgeen förclehr sig •' ll· 

l igt fö lj ande: 
1933. 1934. ökulug. 

Sjöfö rsvar et , ntil j. ma rk . .. .. ... . . . . 183 233 r, o 
Lantfö rsvaret, milj. mark . . . . . . .. . . 472 647 17:) 

F lygbudget en , milj. mark .. . .. ... . . 78 210 1" ·1 ·>~ 

har fö rklarat, att »>I is Maje Den engelske utr ikesministern 
sty's Gove rnement are giving very 
matten >. 

serio us considera tio n to this 

F r ån officiellt tyskt håll mecl.delas, att ökningarna hänför a ;.;ig 

till: 
Sjöförsvar et: 
L antförsva ret: 

Ersättningsbyggnad av fartyg·. 
F ullständig· omo•rganisation på basis av korttidst jänst
gör ing. 

Flygbuclgeten: Anordningar för civilbefolkningens skyeld i stur sbl 
la, omorganisation av det civila flygväsenclet. 

(Morning Post, 10 ap ril 1934.) 

Holland. 

Fartygsch efen å >> De zc,veu ProvinciPn>>, kommendörkaptPn Ei
kenboom, dömdes den 9 mars till avsättning och 4 månaders fän gelse 
för grov vårdslöshet. 

(Norsk Tfs, april 1934.) 

' 
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Sov jetryssland. 

En rysk marinkommission bestående av ett antal högre sjöoffi
cer are har avlag besök vid örlogshamnen och marinverkstäderna i 
Toulon. Marinperfekten därtsädes gav en lunch för kommissionen. 
Densamma besöker äve·n Oherbourg, Lorient och Brest, och franska 
xeger ingen har ställt en särskild ångare till dess förfogande. 

(Kioler N. Nachrichten, 10 maj 1934.) 

Polen. 

Regeringen överväger en plan att anlägga varv i Gdynia, som 
skulle kunna bygga både örlogs- och handelsfartyg. örlogsflottan 
skulle utbyggas till 100,000 ton på 10 år och handelsflottan till 
1,000,000 br.-ton på 20' år. 

(The Navy, april 1934.) 

Ma rinbudgeten 1933-34 belöper sig på 45 milj . zloty (3.2,4 milj. 
kr.), n ågot högre än föregående år. 

(Norsk Tfs, april 1934.) 

Danmar k. 

Vissa utgifter för marinen hava under senare år fördelat sig 
på fö l jande sät.t: 

År lErs. byggnadl Underhåll l Avlöningar l 

1932--33 ·················· ··· ····· ·· · 2,200,000 1,475,000 3,260,000 

1933-34 ......... ... .................. 1,850,000 1,685,000 2,827,000 

1934-35 ····· ·· ··········· ········ ··· · 1,710,000 1,630,000 2,822,000 

Normalbudget enl. 1932 års 
marinordning ...... ............ ... 2,200,000 1,863,000 2,352,000 

(Norsk Tf s, april 1934.) 



- i::llO-

Inspektionsskeppet I ngolf (c:a L350 ton), som nu är färdigt, ä r 
oljeeldat och fö rset med ett ångmaskine ri på 2,900 hkr., 16 3

/, kuop. 
Gyrokompass och ekolodinstallation. 2 st. 12 cm., 2 st. 57 cm. kan. 
och 2 st. 20 mm. automatkan. Anordningar finnas för aptering av 
maskingevär och stora strålkastare. En modern eldledningsstation 
finnes på övre bryggan. Aktionsradie 6,200 dist. min. 

(P o l i tiken, 22 a pr i l 1934.) 

Norge. 

I bud getförslaget föres lås inräitandet av en ingen jörs ("Illa

skin->>) linje vid sjökrigsskolan. För nästa år beräknas 5 ;,maskin
kadetten> . 

Kustartilleriet, som förut bestämts skola överflyttas från l ant
till jöförsvaret, och vars budget 1934-35 beräknas till 1,3 milj. kr . 
(totala marinbudgeten blir alltså 10,8+1,3= 12,1 milj . kr.), ingår fr i1 11 
1 juli 1934 def initivt i sjöförsvare t. 

Olav Tryggvasans torpeclbestyckning, 2 st. 45 cm. t orpedtuL•·t· 
(jmf. Tfs 2/34), är t . v. icke installerad. 

(Dansk Tfs, april 1934.) 

Till ersättn ingsbyggnad har stortinget beviljat 2 milj. kr. 
(Tidens Tegn, 8 maj 1934.) 

Grekland. 

Grekland har t raktamentsenligt meddelat. Turkiet att ma n ä ti

nar bygga 2 jagare. 
(Morning Post, 12 april 1934.) 

De 2 nya jagarna komma att byggas i Salamis. Artilleri och 
maskineri beställas dock utomlands. Kostnaderna beräknas till 222,000 
pund pr fartyg. 

(IGel er N. N achr., U april 1934.) 
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Turkiet. 

Det har 1yckats J apan att i ska rp konkurens mecl England och 
förenta state rna bemtöra en lJp]JSCenclcväckandc seger. DPt upp
o·ives, att Japa n av turkiska regeringen erh ållit i uppdrag att leve
;era den turkiska f lottaiJS nya fartyg. Det rö r sig om två 10,000-tons
kryssare, i'yra tm·pedj agare och fyra undervattensbåtar. D ä rtill. kom
Jlla två passagerar ångare och någ ra mindre Jartyg. 

För byggnadsplanens genomJörancle skall Japan bevilja Turkiet 
ett. lån på nära 400 milj. kr., av vi lket belopp 80 % skall uppbringas 
i Japan. Som motprest ation kommer TurkiPt a tt. ställ a ett större 
område i Anatolien till et t japanskt bo lags födagande för hedrivand e 
av bomullsodling i stor stil. 

(Dagspressen, 28 mars 1934.) 

Turki et har t r a ktatsen lig meddelat Grekland att. man ämna r 
bygga 10 ubåtar. 

(Mornin g Post, 12 april 1934.) 

Turkiske utrikesministern uppgive3 komm a att intör nedrust
ningskonfere nsen framlägg a ett fö rslag om Dardanell m·nas befästan
de. Man tro r, att Turkiet r edan Iörsäkrst sig om stöd h å n Sovjet
unionen och Balkanfördragets signatärmakter i och för en revision 
av Darelaneller kon ven tionen. 

(Dagspressen, 30 april 1934.) 

Columbia. 

Dc från Portugal köpta, engelskt bemannade jagarna Dourn och · 
Tejo hava omdöpts till Antoquia och Ca ldas. 

(Le Yacht, 7 april 19M.) 

Jämförelse mellan nationerna. 

K apprustn ingen till sjöss ä r n u pi\ allvar i gång mPllan Stor 
~ritannien, Förenta St atcrna och Japan för att man skall kunna 
Jnnehava största möjliga st yrka vid mötet inför konferPnsborclet 1.93ö. 

Den nya byggnaclspPrioclen börjadP innan bläcket på London
traktaten hade torkat.. Omedelbart seelan denna traktat. rat.ificerats 
lade Japan upp ett byggnadsprogram »för att avhjälp a bristerna i 
det nationella försvaret» . Detta, det dörsta ersättningsbyggnads-
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prog ram n10b> , omfattande 3 år oeh kostade 375 milj. yen. Det 'i r lltt 

genomfört ti ll nwr än hälften, och tord e avslutas samtidigt lll L"d ge

nomför anck t av ,, andra ersätt.uingsby gg:nadsprog rammeb OJ nt;: r in " 

1936. Tillvaron av det andra programmet avslöjades av mari nm i. 

nister Os umi inför parlamente t i januar-i 1933. Det innehöl l rh\ 

l hangarfarty g på 8,000 ton . 
l lo·~·ss a re pit 8,500 ton. 
7 jaga re, 
6 ubåta r, 
l minläggare, 
8 toqwclb åt a r oeh ub å tsj:tgare, 
5 marinflygförbancl. 
Den j[) juni 1933 medd elade am erikanske ma rinmini stE' r n 811· an. 

son ett 3-å rsprogram på 32 fa rty g fö r 238 milj. doll. , näml igP ,• 

2 hangarfartyg på 15,000 t on, 
4 lätta kryssare på 10,000 w n, 
4 jaga re på 1,850 ton, 

16 jagare på 1,500 to n, 
4 ub å t a r på 1,400 ton , 
2 k anonbåtar på 2,000 ton. 
Därp å mPdcle lacle japanerna i juli 1933 en fäTs tärkn ing av an1lra 

ersättningsbyggnadsprogrammet, för vilken förstärkning n u anslag 

. s kola be vi l jas , nämligen med 
1 hangarfartyg på 10,000 ton, 
1 kryssa re på 8,500 ton , 
7 jagar<', 
3 mar infl ygförban d. 
Det ovannä mnda amerikanska prog ramm0t kunde ej "fyll a fö l

jande bristN i Förenta Staternas traktatstyrka: 
2 hangarfar tyg 25,200 ton, 
3 lätta kryssare 30,000 ton, 

65 jagare lJ9,200 ton, 
18 ubåtar 20,030 ton. 
Denna b1 ist f yll es genom Vinson-bil len. 
Ett t redje ja panskt ersättningsbyggnadsprog ram avslöj ad ' P· 

gt·. av en inte rpdl ation i ja pansk a parlament et i jan uari in nPv_a

eancle å r. Då fö rsta och andra programmet uppbringa f lottan ttll 

J: ull trakt a tss t\)"rka, innehåll0r de t t a prog ram far tyg, som fall a utan· 

fö r beg ränsningsbestämmelse rna, såsom ub åtsmo cler f artyg, minEigg-a

re, minsvepa re och fl ygs triclskraiter. 
· (Proceeclings, april 1934, efter J apan Aclvcr t iser 25 januari och N. 

Y. H erald Tri bune, 27 januari 1934.) 

Innehåll 
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åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter. 

(Forts . f rån h. 4, sid. 254.) 

Fysisk fostran . 

Å four-year rul e for fleet athl etics. Lieutenant J. E. Rucker , U. S. 

Navy. Proc. dec.-33, s. 1759- ()2. Synpunkter ang. k roppsöv· 

ningar inom amerikansk a Hot:tan. 
En parallell mellan svensk och dansk militär idrott. Ma rius. Den 

Svenske Unelerofficeren 193-1. jan. n :r l , s. 12. P åvisar i hu r 

hög grad U(; i Danmark deltaga dels såsom tävlande, dels i 

ledning och överlednin , under det att U O »i svensk militär 

idrott så gott som f ull ständigt saknas på sistnämnda poster». 

Perso nalorganisa.t i on. 

'The chall enge of adversity. Lieutcnant commander Frank :M. Har ris, 

U. S. Naval l'l0serve. Proc. nov. 33, s. 1587- 92. Undersökning 

aug. de åtgärder som vå grund av minskade anslag böra vid

tagas för att bibehålla :flottans reservperson al vid hög t jänst

barhet. 

Sjölnigssk(llan. 

The ecluca ti on and training o [ midsh i p n en. Lieutcnant-commander 

Walte r E. Doyle, U. S. Na vy. P roc. ok t .- 33, s. 14.38-41. Be

hanclla r fr ågan angåen de huruvida k adet terna bör a an tagas ef

t er stuelen texamen ell e r vid yngre år. 

Utbildning av officerare. 

P ersonal Efficiency An Air ForcE' Catechism. »Astr al». R. U. S. I. 
no v. 33 n: r 512, s. 815. En liknande formel för flygoff icerares 
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självprövning som förut offentliggjorts för sjöofficerare av "S i-
1 uri ». 

St!tmmanskapet: befordran. 

Quarterly marks and promotion of enlistecl men. Lieutenant T. J. 
Raftcry, U . S. Navy. Proc. dec.-33, s. 1715-19. Några s:ru
puukter angående lämp ligasi.c grunderna för en rättvis beforli

ran av stammanskap. 

Uländsk sjökrigshistoria. 

] ' rom across tho Sea. Lieutenant (J. 0.) E. M. ElJer, U. S. Xa, y. 
Proc. okt. 33, s. 1457-62. P åpeka r Frankrikes sjömakts betydPI
se för amerikamka frihetskriget. 

Världskriget i iii sjöss. 

Die Spene der Otranto-Str asse 1917- 18. Redaktionellt. M. R. ok t. 
33, s. 449-58. R edogörelse för spärrens uppkomst och dess l•· k
niska anordninga r. 

Förydligas av on kartsk iss och fyra figu rer över de tekni8ka 
anordni ngarna. Läsvärd. 

Das Ende der k. u. k. Flotte. Lilienschifisleutnant a. D. Ing. PE·Ie r 
Freiherr Handel-Mazctti. M. R. nov. 33, s. 481-92. Behallfllar 
sammanbrottet inom österrikiska f lottan. Omfattar föl ja1t de 
a v snitt: 

Boccherevol ten. 
Angreppet på Durar,zo 2 okt. 1918. 
Sammanbrottet. 
Slutord. 

Ein omstrittonor Ahsclmitt der Skagerakschlacht. Rri_iger. )1. R. 
dec. 33, s. 529-33. Kommentarer n1ed anledning av vissa HJI Jl· 

gifte r i e·n bok >> From Jungle to .lutlancb av engelske ma jon'll 
Claude Wallace. 

The german Oesel expedition in 1917. Beda von Bcrchen. Proc. kc. 
33, s. 1720-26. Kodfattad redogörelse för Oselfö ~etaget. 

Queer >> Q:s». M. P rendcrgast. The Navy jan. 34 n :r 1, s. 7. Ytt(' r· 
ligarc om de s. k. Q-skeppens historia. 

Världskriget till lands. 

42 cm. hauhitscns genesis. Redaktionell. A. T. 33 n :r 4 och 5 häi~<·t, 

s. 214-19. Redogörelse för omskrivna haubits enligt >> Der W"lt· 
krieg J914-19J8, Kriegsriistung und Kriegswirtschafb. 

- 315-

SoYjetryssland: di Yerse. 

Die russisohen Hinnenwassf' rst ra ssen. D: r .i'llanfrecl SeiL M. R. nov. 
33, s. ,191-511. En militärgpograiisk studie. Omfattar Iöljand<• 

avsnitt: 
Östersjön - Yita lta,-s kanalen. 
Ut.b~·ggnaclf'n av Dnj f'rpr. 
Volga kanal en. 
Volga - Donkanal<·n. 
Ryska Asien . 

:Soviet Russ i a 1917- 19:13. \ 'v ra Jl.liclw!es DPan. W orlcl Affairs P am 
phlets n:r 2, dec. 33. R rosch~-r på 40 si dor, utgiven gemensamt 
av Foreign Policy Assouiation and Wor.ld Peace Fourrelation (U. 
S. A). Innehåll: Tlw strudul<' ot t lH' SoviPt Statt>, The Soviet 
in el ustri al system, Th e agr a rian revo lution. Tlw Sov id u ni on 
and tlw capital ist world. 

F1'ankrike. 

-Les escet"teu rs clt• co nvois_ A. Th otnazi. Ll' Yacht, nov. :33 tl:r 2641, 
s. 575. H<-•IJ and lar de nya franska konvoj[artygen. 

Le budget dc la marine. A. Tli oma>Oi. J~e Yacht, jan. 34 n :r 26:\1. 
s. 13. Redogör fö r budg·t•tpns huntdclv lar. Total surntnan uppgå r 

t.ill 2,6R7 milj. frc. 

Storln·i tauuien. 

Some praetieal Aspects of Imp<'rial Defcncc- .Paymastcr Licutcnant
Comntanclcr H. C. Lock,- c r. H. U. S. I . nov_ 33 n: r 512, s. 722. 
Författa ren fö reslår ändrad elisposition av de brittiska kryssar
na och att dc i stor utstriickning skola ersättas av sloops, vari
genom m ånga J"ö rde lar skulle vinnas. Kryssarna skull e häri
genom kunna frigöras för övningar i fö rhand och cirkulationen 
a1- personalen mellan hcmla.nclct och kolonierna skulle underlät
tas. Garnisonerna böra även en li gt förJattarPns nwning för
s tärkas, emedan den s>lkra position England intog som haYcis 
h;irskarf', Yicl den tidpunkt, då de minskades t ill nuvarande stor

lek , som födattaren uttrycke r det,, nunwra är >>tvivrl aktig>>. 
Th e ca rE' for be su hmarinP. L. Comm. KennC'th Edwards. The Na

v,-, clcc. 33 n:r 12, s. 3m·L Förf. ansl' r hl. a. att ubåtarnas av
skaffanclP "ickE' skull(' va r n. särskilt t ill Sto rhritanniens fördel. 

T!w changc in tlte c t·ui scr. 1\l. Pn·ndergnsl. The NaYy, dl'c. 33 n:r 
j 2, s. 3G(). BC'hancllar Storhrit8nnirns kr~·ssadr åga mot hak

grunelen av U. S. A:s och Japans fttgä rckr. 
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.Förenta Staterna. 

The United States and t.heir Navy. Ignat ius Phayrc. R. U. :-,_ I 

nov. 33 n:r 512, s. 767. Författ aren framhåller bl. a. att l' ll·· · 

ligt >> Washington Navy Leage» den verkliga likställiglwten 

med övriga ledande mariner icke kan uppnås med min clrr iin 

att den amerikanska flottan jämförd med den engelska br in,.!·as 

till storl eksförhållandet 1,3-1. 
America's responsibility to the armistice. Capta in Frank H. Rol ll r ts . 

U. S. Navy. Proc. nov. 33, s. 1580-86. Redogör fö r Amer·ka, 

inträdande i världskriget samt för de n uvarande stridsfråga ru a, 

som kunna t änkas komma att inveckla Amerika i ett nytt krig. 

P åpekar att bästa skyddet är liksom förr ett starkt försvar , .,ä r

skilt en star k flotta. 
Edward Preble. Fletcher Pratt. Proc. dec. 33, s. 1683-89. P å]wka'· 

elen stora betydelse Preble haf för utbildningen inom an u•r i

kanska flottan i slutet av :1.700-talct och börj an av 1800-talet. 
Nästan all a befälhava re, som vunna sjösegra r uneler kriget 1c.1:!. 

hade fullgjort tjänst tidi gare uneler P reble. Läsvärd. 

Kina. 

British I nterests in China. Admiral sir \\'. A. How ard Kelly. R. L 
S. l. nov. 33 n:r G12, s. 679. En utornordentligt intressant sl,il d

ring av fö rh ii llanclcna i Kina uneler SPnare tid av den nyli;::.'u 

från högste befälluvarposten i Kin a a v gångne engelske u, ni

r alen K elly. 




