1938.
101:e årgången.
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Arsberättelse i Förbindelseväsende.
Avgiven av ledamoten i KOMS, kapten S. Mont el-ius.

(Forts. fr å n häft. 5, sid. 336.)

Katodstrålerör .
Katodstrålerör et, so1n länge var e tt dyrbart och endast i
stora vetenskapliga lab oratorier förekommande instrument,
har i och med televisionens fram marsch dels fulländats h ögst
avsevärt, dels sjunkit i pris. Därmed har det fått m yck et stor
användning vid justering och kontroll av de inom t,eletekniken
förek omm ande förstärk a rnas och radiomottagar nas svängningskretsar. Superheterody nmottagare med ·e nrattsavstämning voro ännu för några år sedan b åde dyra och relativt in effektiva på grund av b esväret med avstämningskr etsarnas intrimning , och deras nuvarande både r elativa prisbillighet och
effektivitet torde till stor del va ra att tillskriva den m ed J,:atodstråleoscillografer erhållna möjligheten till en enk el och lättskött, visuell trimning av kretsarna . Enligt annonser i fack pressen kunna sådana instrument nu erh ållas för ett pris av
335: - kr.
Dc sp ec iella utformningar av katodstrålröret, som televisionens ikon oskop och lineskop utgöra förbi gås här m ed
hänvisning till den rikhaltiga facklitt eraturen rörande televi sionen , då det skulle taga för m ycket utrymm e i a nsprå k att
Tidskrift i Sjöväsendet.
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giva även en princip beskriv ning av dem. En dylik skulle för
övrigt icke vara möjlig att ås tadkom ma utan att först redog öra
för televisi onens princip er, vilket skulle erfordr a en särski ld
avhand ling.
Däremo t synes ett omnäm nande och en kortfat tad beskriv ning av det s. k. magisk a ögat, trollöga t eller magisk a k orset
kunna vara på sin plats m ed hänsyn Lill dess numera allt ofta re förekom mande använd ning i vanliga radiom ottagar e. Ä Y en
cletla rör är ett slags katodst rålrör, d. v. s. gru nda r sig på den
princip en, att en med lämplig beläggn ing försedd skärm lyser
med fluor esceran de sken då och från dc delar e/är elen träffa,
av en clcktron slröm. Ett flertal olika ulförin gsforme r finn a~
givetvis och en sådan åtcrgivf 's schema tisk t i figur 4 . Som
av elensam ma och av dc å figur en införda namnen framg år ,
utgör röret en kombin ation av ett treelekt rodrör och ett ka tods trålerör mod gemens am k:ltod. Dc olika delarna s placering i förhålla nde till varand ra framgå r av figur 5.
Verknin g ssätte t är följand e:
Elektro ns trömme n från katoden till anoden påverka s dels
av anoden s posiliva spännin g i förhålla nde till katoden , dels
av styrgall rets spänn in g. Elektro nström mens fr[m kaloden Lill
flu orescen sskurme n påverka s dels av dennas positiva spännin g
i förhålla nde till katoden , dels av styrslav arnas (= anoden s)
spännin g i förhålla nde till katoden , dels av reglerin gsgallre t s
spännin g. Det elektris ka fältet i närhete n av reglerin gsgallre t
konune r alltså att få den struktu r, som bestäm mes dels a-.·
r eglering sgallret s spännin g, dels av spännin gsskilln aden mellan fluoresc en ssl<ärm cn och styrsta varna, dels av dessa senares
placerin g mellan flucrcsc cnsskiir men och rcglcrin gsgallre t.
Under förutsä ttning att anodstr ömmen är obetydl ig, kom ma anodsp änning och fluores censskä rmspän ning att vara nära
lika, eftersom spännin gsfall et i R då blir obetydl igt. På grund
av slyPstu varnas läge nära reglerin gsgallre t komme r emel lertid i detta fall den clek lronströ m, som g[u· igenom r eglering :;-
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het att få större inverkan på elektronströmmen än föru t och
elektroner börja komma till fluorescensskärmen, flera ju större
spänningsskillnaden är, varigenom densamma bö~·jar lysa. Li k.
nande resultat kan givetvis uppnås genom att nunska den n egativa förspänningen på regleringsgallret.
Om man således låter likspänningen från diodlikriktaren
i en radiomottagare, med vilken radiosvängningar mottaga s.
höja antingen styrgallrets eller regleringsgallrets eller b åd aderas viloförspänningar, kommer detta att medföra att fluores censskärmen börjar lysa.

o.
b.
c.
Fig. 6.

I det här beskrivna utförandet av röret, då detta har h a
styrstavar, komn1er den till fluorescensskärmen gående ell':i: tronströmmen att på skärmen bilda två lysande sektorer, yd kas bissektris är vinkelrät mot föreningslinj en mellan styr stavarna. Sektorerna bli bredare, ju större spänningsskillnaden
mellan fluorescensskärm och styrstavar är och ju mera regleringsgallrets negativa förspänning minskas , el. v. s. ju större
den till radiomottagaren ankommande effekten och dänn ed
likspänningen från diodlikriktaren är.
FiO'ur
6 utvisar de olika faserna av förloppet vid a)
0
ingen ankonJJman'd e signal, b) signalen börjar konuna in
och c) full signalstyrka erhålles, d. v. s. avstämningen i1r
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den riktiga. Vrides avstämningsmedlet över det rätta läget,
1, 0 111 m a givetvis sektorerna åter att förändras över utseendet
b) till a).
Till den skarpa avgränsningen av sektorerna bidrager även
den inverkan på det elektriska fältets struktur, som utövas
av regleringsgallrets stöd.

Automatisk austämnin(f.
Uttrycket automatisk avstämning återfinnes då och då i
annonser för n1oderna motagare, och när man läser annonsen,
får man lätt den uppfattningen , att mottagaren~ avstämningsorgan vid moltagning skulle reglera in sig själva till den sändande stationens frekvens. Detta är emellertid icke fullt rik tigt.
De moderna mottagarna äro ju som regel något slag av
mellanfrekvensmottagare (superheteTodynmottagare) med enrattsavstämning och det är hos dessa den automatiska avstämningen förekommer. Principen för denna är, att i mottagaren
införts en anordning, som automatiskt reglerar in mellcmfrelwensen till ett värde, som endast omärkligt avviker från det
rätta, även om den ::mkonunande frekvensen skulle avvika något från den, som tillsammans med den i mottagaren alstrade
frekvensen giver den riktiga interferenssvängningen. Detta
sker genom att den i mottaaaren alstrade frekvensen inom
vissa gränser automatiskt rättar sig efter den ankommande
frekvens en.
I princip bygger anordningen på alt primär- och sekundärspänningen i ,e tt filter med två induktivt kopplade, till den
exakta mellanfrekvensen avstämda kretsar, få samverka p å
sådant sätt, tltt deras r esulterande värde blir O, om inställningen
är rätt gjord , men i annat fall blir
eller - , beroende på
åt vilket håll mellanfrekvensen avviker :från den rätta. Dessa
spänningsförändringar påverka medelst ett särskilt regleringsrör kapaciteten hos oscillatorrörets avstämningsorgan i sådan
riktning , att frekvensen hos de av oscillatorröret alstrade sväng-
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ningarnu förändras t ill ett 'ärdc, som mvcket nära öve n·n ~
stämmer med det, som tillsammans mecl de mottagn a sv i1ng_
ningarnas frekvens ger den rikliga m ell anfrekv ensen .
En fcrutsättning för att en dylik anordning skall var;t
möjlig, är naturligtvis, att mottagarens hö gf re kYe ns l~~·ets ~Llll
hanl en relativt bred topp på avs l~imning s kurvan . Sm st or..,la
betydelse torde konstruktionen h a för kortvagsmoltngare , l'niir
det ofra hos kortvCtgssä nclare under drift förek ommer en ,.i..,s
frekvensvandring, Särskilt är givetvis detta fallet med :mdra
än stvrsändare. För närmare studium a,- den a utom alisk;t
frekv~nskonlroll en häm·isas till Proc. I. R. E . vol. 25, sid
289-313 , 1937, samt t ill häflet 3/19:)7 av den svenska lidskriften Populär Haclio.
Automatisk votumkontroll och jwlingl.-ontrol.Z.

Konstruktioner för båda dessa ändamål bygger p?. dl'll
principen, att de efter likriktning av mottagna svängninga r er hållna pulserande likspänningarnas medelvärde : :mviind ~s fiir
reglering av gallerför!>:pänniugen pa e tt lämpligt :öregaei.~dl'
rör i mottagaren, vars utgångseffekt därigenom sa aU s_"g:1
reglerar sig själv till att icke kunn a öuerstiaa el~ vis ~ t nwxlm:värde. För att regleringen skrtll träda i funktiOn fordras gt vetvis . att moltagarens ingangseffekt h ar ett Yisst minsta värde
under vilket förstärkning av ingångseffekten icke är prakti !'>k l
möjlig på grund av mottagarens s. k. störningsniva_.. D:n au tn:
matiska volymkontrollen eller fadingkontrollen ar saledes 1
"rund och botten endast ett medel att förhindra det mott ag:l;ens ljudstyrka överstiger ett visst, lämpligt värde. !'\Ied 'le
ytterligt känsliga mollagare med E1g störningsnivå, som Jtll
finnas, är emellertid elen erfordeTliga ingångseffekten gan ska
obetydlig.
.
.
En av orsakerna till s. k. fading vid moltagnmg av fr an
kort\·ågsstyTSänclare utsända svängningar kan vara, att av sändarens antennavstämning varierar, varigenom den utslr:tlacle effekten kommer att variera, ehuru frekvensen är k on-
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stanL Detla k:m i känsliga motlagare i viss grad molverkas
av snabbverkande automali:;k faclingkontroll , under det att
den vid uts~indning från sändare, som icke äro försedda med
särskild styrkrets, förekomm ande frekvensvariationen hos
svängn ingarna kan motverkas av den ovannämnda automati slw frekvenskonlrollen.
Ncigot om ultmhöga rudiosuängninqCtrs utbredning.

:\1ecl den tilltagande am·ändningen av ultrahöga radio svängningar för såväl television som telefoniändamå l har den
tekniska litteraturen berikats med ett stort antal utred ningar,
teoretiska såväl som praktiska, angående räckvidden för dylika svängningar, Härvid är det räckvidelen bortom horisonten, som tilldragit sig det s törsta intresset. Något allmängiltigt resultat för förhållandena i närheten av jordytan synes
man dock icke hava kommit till, beroende på det stora inflytande terrängens beskaffenhet härvidlag utövar,
Dock skiljes numera all mänt p å tre olika orsaker till
svängningarn as varierande utbredning bortom horisonten nämligen :
l) den som ~1stadkommer en konstant aubö.fning av radiovågorn a vid passerandet av horisonten på grund av ungefärligen samma spridning!S- och bö.iningsfenomen, som ljusstrålar
utsättas för, då de passera genom ett hål eller över en skarp
kant av en skärm;
2) en varierande re/raktion i de intill jordytan liggande
a tnl'osfärslagren , vilken tidvis kan medföra en avsevärd utökning av elen normala räckvidden;
3) tillfällig reflektion mot högre över jordytan befintliga,
starkt joniserade atmosfärslager, vilken kan åstadkomma, att
signaler moltagas på mycket stort avstånd från sändaren utan
a tt vara uppfattningsbara på mellanliggande platser.
Den enda säkra komunikatinnen erbjudes helt naturligt
blott inom de avstånd från sändaren, där den konslanta av -
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böjningen är tillräcklig för att möjliggöra mottagning . 1-Iiirvidlag är det emellertid även en mångfald faktorer, som spela
in, så om sändareffekt, antennförhållanden (icke min st unLennhöjden), mottagarens känslighe t (d. v. s. den m.insta ingångseffekt för vilken mottagaren reagerar) m. m. Vid uppgifter om räckvidd måste sålunda för erhållande uv från ell
tillfälle till ett annat jänl'förhara resultat angivas bl. a. säudm·effekt, antennförhållanden och den använda mottagarens
känsligh et, mätt i någon lämplig enhet.
För de omständigheter, vilka bestämma d en undre grällsfrekvensen för svängningar, som enligt här använd tenninologi kallas ultrahög a, har redogjorts i en artikel betitlad »Ullrakorta radiovågor» i häfte 2/1937 av TiS.
Ett s tort antal artiklar i Proc. I. R. E. och Jahrbuch der
Druhtlosen Telegraphie ha behandlat frågan om utbrednin gen
uv de ultrahöga svängningarna ur ve tenskaplig synpunkt m c<l
redogörelser för utförda vetenskapliga försök. Mera populära
artiklar återfinnas i det tidigare omnämnda häftet 7-9/1937
av Tekniska Meddcaluden från Kungl. Telegraf styrelsen, »Ultrakorta vågor och deras användning såsom kommunikati onsmedel» samt i marshäftet 1937 av The Wireless ·world, »\ Vircless and the Atmosphere ».

B.

Det svenska för bindelseväsendet.
V.

Allmänt.

För inhämtande av statisti·ska uppgifter hänvisas till i
Sveriges Officiella statistik intagna årsberättelser beträffandl·
Telefon och Telegraf resp. Postverl.:et.
För den utveckling teleg rafverkets verksamhet undergått
utgör Kungl. Telegrafstyrdsens i december 1937 avgivna för slag till personalstat ett g·ott kriterium. Denna upptager näm ligen ett antal nya högre och lägre befattningshavare för såväl det tekniska som trafikbehovet.
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Den nya lustradiostation en vid Slavsnäs i Stockholms
skärgård h ar färdigs·t ällts un der å r 1937 samt avses för såväl
den vanliga telcgran11Utväxlingen p å medelvåg som föl'b ind else
medelst kortvågstelefoni med fartyg. Dessa kunna härigenom
även sä ttas i direkt förbindelse med rikstelefonnätet i likhet
med vad som sedan mitten av år 1936 är möjligt över GötcbOrgs radi o. Under år 1938 torde för samma ändamål stationer k omma att färdigställas även i Malmö och Luleå, ev. också i Karlskrona , där emellertid möjlighet till inkoppling till
rikstelefonnätet knappast torde komma alt införas med hänsyn till dänned förenade kostnad er och behov av personal.
J{arlskrona kustrad iostation bemannas och under h å !les som
bekant h elt av flottan .
Den för den fasta utländska radiotrafiken hittills använd a
mottagningsstationen i Kungsbacka avses flyttas till Vallby
utanför Enköping och samtidigt racliocentrnl en i Göteborg för
ullandstrafiken komma att förflyttas till Stockholm.
Under å r 1937 har telegrafverk et ö-vertagit de förut av
priva ta r adioklubbar drivna runclrucliostationerna i Karlskrona
och Helsingbo'l·g, vilka i samband dänned försetts med fullt
modern a an läggningar. En ny kortv ågsrundradiostation har
färdi gställts i Motala och en liknande planeras för Hörby
rundradiosta li on . Planer förfligga även på uppförande av en
ny stor rundradiostation i Da larna, ev. i närheten av Slora
Tuna. Beträffande kortvågsrundradion har Telegrafstyrelsen
uttalat, att »det för rundradio under den närmas te tiden måste
byggas en eller flera kortvågssändare med relativt hög effekt,
0 m Sverige skall ha möjlighet att b eva ka sina för närvarande
endast av 1s la tion er m ed låg effekt utnyttjade korta våglängder ».
Lo tsv erkets utbyggnad av rodioJ'ymätet fortgår i stort sett
enli gt plan. För närvarande finnas radiofyrar å följande fyrskepp eller fyrplatser: Rödkall en, Sydostbrotten, Bremö, Finn-
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grundet , Understcn , Svenska Björn, Almagrundet, Vish~, 'iid ra
(ägd av Visby stad, för angöring), Stora Karlsö, Ölan d s rc r.
Trelleborg, Falsterbo rev, Kullen och Vinga . Under ar l \1:38
tillkomma även en radiofyr å Eggegrund och en {t Lands~)!' \.
Trådtelefonnätets automatisering fortgår alltjäml och
åstadkommer bl. a. problem för d en militära trådsignaltjiins!Pn.
En utredning härutinnan har verkställts av en särskild kommitte, vilken kommit till det r esultate t, att nutomatiscri ngen
snarast är en fördel ur militär synpu n kt, under förutsä ttning
att vissa åtgärder vidtagas , såsom utredning beträffand e l' Y.
erforderlin::-, nv
militär telefonmatcriel, utbildning i vi ss ut"
sträckning av miiitär pers onal i ::m tomatväxlars handh aY~mrle .
vidlagandel av ett antal organisatoriska åtgärder m. m.

Ehuru det i viss mån rör sig om en rent mitit:1r f raga .
må i detta ~nmm:mhang omtalas, att upprätlandet av en fiir
marinens organ i StocJ.:Iwlm gemensam auiomotisl.: tel efonviixel är ifrågasatt. Till d ens:.mma skulle ansluta s chefen fö r
m.arincn och marinstaben, chefen för kusUwtilleri ct, marin fi)r v~tltningen , chefen för kustflottan , cherfrn för ostkus ten s ma rinclistrikt , örlugs5iatio nen , örlogsn~rvet , sjökrigsskolan m·h
sjökarteverket.
Hela anläggn ingen .skulle ställa sig relat ivt billigar e, ju
flera abonn enter sum anslu tes till densamma. Del för niir ·
varande beräknade behovet anknytning;ar till växeln ~ir c:a ;HJO.
,iJ,ket med e tt antal centralledningar av :18 ulan S\'årighet k:n t
utökars till 400 anknytning a r. Växeln skt; ll e b liva helt :mto matisk för intern och utgående trafik, u nder det att fö r in gående trafik sk u lie erfordras namnanrop, exempelYis :mr: rinen >>, samt väx:eHclcfonist, som koppl::lr det inkommande
samtalet till vederbörande abonnent. Vissa anknytningar skulle endast :::vscs för intern trafik , varigenom bL a. kostnaderna
sk ulle nedbrin gas.
Under den tid växeln vme >> nattkopplach skulle ett f:l!~1 l
abonnenter ha egen linj e i centralledningarna, under d et a tt
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övriga genom en enkel >> nattväxel», som kunde pl aceras i och
skötas av högvakten å Sk cppsholmen, skulle kunna sättas i
förbi ndelse med centralstationen.
En s[tdan anläggnin g kan beräknas inom 4 år vara be ··
talad med skillnaden mellan nuvarande abonneman gsavgifter
och abonnemangskostnade rna för automatväxeln samt därefter
giva en årlig besparing i abonnemangsavgifter av icke mindr e
än 6,000 kr.
Ny utredning :w denna fråga torde bliva erforderlig, om
den ifrågasatta utflyttningen av örlogssta tionen och örlogsvarvet från Stockholms stads onuäde kon1mer till stånd.
Viss motsvarande utrednin~{ om införande :w automatväxelsta tion för d c militära :nstitutioncrna i Karlskrona har
även verkställts , vilken synes h a va framskridit så h\ngt, alt ett
anordnande åtminston e i viss utsträckning av dylik växel för
erhållande av erfarenhet kommer till utförande under år 1938.
Hösten 19~n påbörjades vid Telegrafverkets Gndcrvisningsam:talt i Stockholm den första certifikatkursen för rudiotelegrctfister sedan läså ret Hl31-32 nlcd ett eleva ntal av 28
(av vilka :3 äro från armen). Orsaken till det l ånga uppehållet
torde kunna söka s i den Liclig:ue depre ssionen inom sjöhrt~n,
varigenom radiotelegrafistbehovet kunnat tillgodoses med från
flottan avgången radiopersonal med radiotclegrafistccrtifikat.
Dc senaste åren har för övrigt en stor del av denna personal
tagit anställning vid flygvapnet eller det civila flygväsend cl,
Yilkct även bidragit till minskningen av tillgången på radiotelcgrafiste:· för d e t civila behovet

VI.

För j'örsumsuäsenclet !J f mensummo f'örbind els eorgon .
Försumsstubens oNJWl f'cr handliiggancle uv
förbinclelseiirend en.

Det i föregående årsrb cräHelsc onmiimnda fö rslaget till
ordnande av förbi n delseärendens handläggning i fö r svarsstaben har förv erkligats i och med försvarsstabens trädand e i
funktion från och med den l juli 19:37.

-
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Enligt den i samband dänned för siynaitjänstoudelninr~e 11
utfärdade instruktionen åligger det denna avdelning i stort set t
att handlägga 1esp. utarbeta:
ärenden rörande signaltjänstens ledning samt övriga för
försvarsgrenarn:1 gemensamma signalärenden;
anvisningar och grundläggande bestämmelser för försvarsgrenarna beträffande signalväsendet;
för samverkan m ellan försvarsväsendet och te·
åt()'ärder
o
~cgrafstyrelscn, omfattande t. <:;X. . planläggning av kompletteringsarbeten å permanen ta trådnätet och dettas utnyttjande
vid krig ell er krigsfara;
för försvar!':väsende t gem.~nsannna ärenden rörande brevduvor samt ärenden rörande t:ivil brevduvevcrksamhet;
mil i tärmeteorologiska ärenden;
studium av signaltjänsten och därmed samm:tnhängan dc
ärenden i in- och utlandet ;
mobili'Seringshandlingar och övriga för avdelningens verk·
samhet vid krig eller krigsfara erforderliga handlingar.
Signaltjänslavdelningens verksamhetsområde är sålunda
mycket omfattande. Å densamma tjänstgöra för samarbetet
med telegrafstyrelsen i denna såsom assistenter tillsatta officerare, en från varje föt·svarsgren.
Enligt för kryptouudelningen utfärdad instruktion ålig ger
det denna bl. a.:
följande av utvecklingen p å kryptoområdet i allmänhe t
och därmed !Sammanhängande förhåHanden i in- och utland et ;
handläggning av ärenden rörande kryptotjänsten vid försvärsväsendet (under samarbete med r esp. försvarsgrenar );
utarbetf!nde av anvisningar för kryptotjänsten och därmed
sammanhängande verksamhet vid försvarsgrenarna;
följande av kryptotjän stens bedrivande inom försvansv äsendet;
sa marbete i frågor rörande kryptotjänsten m C'd av sådan
tjänst berörda andra statliga myndigheter;
mobiliseringshandlingar och övriga för avdelningens ve rk samhet vid krig eller krigsfara erforderliga handlingar.

Under elen korta tid, som förflutit seelan försvarsstab ens
tillsättande, har givetvis dess verksamhel icke hunnit sätta
några djupare spår inom det militära förbindelseväsendeL Åt·
minstone ett eller två år får b eräknas erforderliga, för att den
nya institutionen i detta hänseende skall vara mogen för att
på allvar kunna börja utföra sin uppgift att samordna de olika försvarsgrenarnas förbindels eväs en. Vikten av denna upp gift k a n knappast överskattas, d å samarbete mellan försvarsgrenarna i alla hänseenden torde bliva nödvändigare ju mera
kompliceringen av det moderna kriget fortgår. T. o. m. terminologien inom de olika försvarsgrenarna är f. n . i stort antal fall helt olik a beträffande förbindelsetjänsten tillhörand e
ben ämningar m. m. Bl. a. det inom marinen använda ordet
förbindelsetjänst är ett dylikt uttryck , som i de flesta fall
inom de bå da övriga försvarsgrenarna täckes a v begreppet
signaltjänst, uneler det att ordet förbindelsetjänst inom armen
och flygvapnet betecknar något helt annat än inom marin en.

VII.

Marinens f6rbindelseuäsende .

Organisation, personal och utbildning.
Genomförandet av 1936 års försvarsbeslut har icke medfört några mera vittgående förändringar inom organisationen
av marinens förbinclelseväsencl e. Den a v 1930 års försvarskommission föreslagna förbindel seavdeln ingen i marinförvaltningen har icke kommit till stånd, utan handläggas inom ämbetsverket fortfarande förbindelseärenden på ett flertal avd elningar. Marinstabens kommunikationsavdelning har byt t
namn och heter nu förbinclelseavdelning .
En ny befattning inom förbindelseväsendet har tillkommit nämligen Chefen för förbind elseväsendet inom nwrindistrikt. Någon betydelse i organisatoriskt hänseende kan de tta
knappast anses ha medfört, ch\ det endast betytt införandet av
en ny benämning på en redan förut inom marindistrikten till-
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gängtig officer, befälhavaren för inom resp. marindistrikt b e .
fintlig r adios tation . Enligt go 975/37 skola nämligen de
nämn da befälh avarna tills vidare var a chefer för förbindelsc väsende t inom Ostkustens resp. Sydkustens m arindistrikt. r\agot annat chefsskap kan befattningshavaren knappas t i realiteten kmnma a ll uiöva, enär nagot närmare ang ivande av va (t
som skall räknas till förbindels eväsend e t inom marindistrik t
icke förekommer. Vis serligen skall cr1ligl från d en l juli l 9;i 7
gällande n y tt Hl\I I A (prov.) ~ 90 ch efen för föl"binclelseYii sen det vara e n direk t under m arind istriklschel'en lyd and e
ljänslegrenschef, vilken under ~J~illas ku stsign alväsendets för bindelser samt inom resp. marindistrikt b efintlig kustradi osta ·
tion, men cl l't finns ju nwcket annat inom ett marindistrikl ,
som kan räknas till förhi ndel seväsendet, utan alt det d ärför
kan eller b ör underställ as jfragavarande chef. Della är t. ex.
fallet med förbindels eväsend ets organ , tillhöraude inom resp .
mar indis trikt hrfintlig kustfästning.
Av gamma l hävel h a r befälhavaren fö r radiostatio nen samtidigt tjänstgjort såsom instruktionsofficer vid resp . örlogsstationers raclioskolor. På grund av personalbri st h ar demu1
ordning m~1st bibehållas, ~iven rfter lk>t befattningen chef för
förbindelsevä sendet tillkommit. Della minskar Ylledig a re viir det av skapandet av denna b efattn ing, till följd av elen lid
som utöva nd et :w in s lruktion sljänsten tager od'l bör taga . Det
planläggningsarbet e, som enligt ovannämnd regl em entspa r agrnf å ligger chefen för förbindelseväsende t i vad avser verk sa mh ete n under krig helräffnn c1e förbindelse - och underrältelsetjä ns t, torde där för ick e i h ögr e grad k unna k omma till u tförande nu, ~in vad tid igar e va r fallet, då hcfälh:n· ar en för
r adiostationen tillkallade s såsom biträde vid han dläggande av
elylika frågor i mn rindi slri kt ss tahen . Jfrågavarande pl a nläggning sarb ete är o tvi vela k t igt av saclan natur , atl det bör u tföras inom mariuclistrikl sstaben, och därtill av d en vikt, a tt
det jämte övriga förbindelse~ir end e n , som sk ola hanclHiggas
därs tädes, borde motive ra kommend eranclet av en särskild
förhincl elseulbildacl tjänstgörand e officer i marincli s triktssla-
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]Jens allmänna avdelning. De nne bör icke samtidi;.\t vara be ..
tun gael m ed utöva nd e av instruktörstjän s t vid en sko.Ja, där
enli gt fastst ällt sc hem a unden-isningen borde laga vederbörandes h ela tid i ansprak. En utökning nv an tal et inom fö rbindelseväsendet tjänstgörande officerare är sålunda erforderli g.
Aven i övrigt ~ir person a lfragan min s t lika brännande inom förbin d el seväsendet som för övriga t jänstegi'ena r inom
f] ottan. Vissa syn punkler beträffa nd e b ehovet av o j'[icemr e
och ingenjörer för elL rationellt ordn a nde av förbindelseväsendets högre organ <llerfinnas d els i en ar tikel , >> Förbi ndelseväsend cts h ögs ta ledn ing >> , i TiS häften 5-6 ~trg. 1\336, dels i
en artikel , >> Flottans tekniska org:m f ör radio och eleklro·
teknik >> , i samma lid sl;:rifts h iiflc 7 å rg. 193 7, vilk a äro värd a
att begrun das. Sak n as en effektiv ledning , kunna icke h eller
de u nderordnade o rgan en :u·bela effektivt - lika litet inom
förbin delseväsendet som inom andra områden a v sjöförsvaret.
Effekti vilet sk apas icke all enast genom utf ärdande t a v för ordn ingar och föres krifter. Erforderlig perwnal mas te även
avses för möjliggörnnde av d esammas efterlevna d. Slunclom
kan man \'ara frestad tro, att delta sjä lvklara faktum ick e
skulle inses av dem, som m ak ten hant, vare sig det rör si;j
om sjö.försYaret i slorl eller om ele n viktiga del av detsa mma,
som dess förbin d elseväsende u 1gör.
Rr~diomr < lerieiens alltmera inveckla de konstruktio n ford-

rar utbildnin(.( av särskild personol för des s r a tionella skötsel
Och vård samt repa ration vid inträffade h a verier. -:\1an kan
icke begära clet den nunua ncle utbildningsliden sk a ll räck ~t
utföra ifnl ho·akomtill för alt Eira flott a ns rndiomiin a lt st'älva
.
Inande repara tioner av även i princ ip gansk a enkla fel, så
som för e ll femtal å r seelan var möjligt med den d a r elativt
enkla materielen. Härför fordras r ent teknisk utbildning av
sådan omfallning, att den icke kan medhinnas uneler el en fÖrsta
~ontrakt~anslällningsl icl en för en radiomatros, om man samh eligt skall b egära, a l t flottan skall ha någon ny tta av honom
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sasOln radiotelegrafist. En möj li g väg för avhjälpan de av
bristerna i berört häns eende påvisades i ett förslag till om.
organisa tion av radiop ersonalen och dess utbildning , som av
dåvarand e SBK överlämnades till CMS i juni 1937. Förslage t
innehöH i huvudsak följande:
1. Hadioyrkesgrenen avföres från däcksavdelningen och
organiseras såsom en särskild yrkesavdelning eller inor dna s
bland ekonomisler och hantverkare.
2. Radiomänn ens utbildning ordnas h elt efter radintjäns tens kr av och deras utbi ldn ing i sjömansämnena inskränkes till förmån för undervisningen i radiosignaltjänst och radioteknik.
:3 . DO-utbildningen on'llågges h elt, syftande till utbyte av
styrmanskompetensen mot något s.lag av ingenjör s~omp :t~~:s.
4. Antalet uo o·c h flk inom y rkesgrenen utokas 1 forhållande till nuvarande antal.
5. Verk stadskurs införes dels för aspiranter till no-skolan, dels för sådana r a diokorpraler, vilka utan att vara uuaspiranter anses hava förutsättningar att bliva goda ra~~n
niDntörcr samt vilka vilja förbinda sig att efter med godkanuande b etyg genomgången verkstadskurs viss tid kvarstå i
flottan ; ev. kunna dc befordras till hbm i eg.cn<;kap av svagströms- och radiotckniker.
Vad racli omatl'osernos n u varande utbildning b eträffar , h ar
tillkomsten av det nya SRF II bety tt , att undervisning i radiomateri elen och engelsk a införts vid korpralsskolan samt all
den tidi gare till som marh alvåret efter ko·r pralsskolan förl ag<la
korpralskurs·en vid radioskola indragits. Detta system k om1ner o tvivelak tigt att medföra m inskade tekniska kunska per
för radion:wtro~erna, vilket dock för förbindelsetjänsten k an
anses bliva kompen se ra t genom den ökade praktiska utbi ld·
ning , som \perso nalen e rhåller genom att omedelbart eftN
korpralsskolan kommenderas till praktisk tjänstgöring såsom
radiomän. Enligt vad ovan framh ållits torde i vilket fall dl'il
tcknio;ka utbi ldnin gen vara otillräcldig för att av radiomånnen
även ås tadkomn1a a1wä n dbara rac1iomontörer.
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Be träffande den optiska sianalpersonalens utbildning har
oenom g1o 848/1937 fastställts , att tills vidare på försök inlärandet av morsetecknen sk all ske vid radiobor d på samma
sätt .som för radiomatroserna. Denna uthildningsn"Ieto d har
reda n visat sig m edföra gott resultat.
~:>

Inom Chefens för kustflottan stab har hösten 1937 utarbeta ts ett föPslag till omorganisation av signalskolan under
M stsk oleperioden p å Hårsfjärden , avseende a tt s tälla utbildningen därstädes av optisk signalpersonal och radiopersonal
samt ev. även h ydrofonister under en särskild skolchef. Förslaget är ganska onufattande och syftar m er eller mindre till
införan de av ett slags inspektion fö.r si gnalutbildningen inom
flotta n , i det att befattningen såsom chef för signalskolan skulle vara flerårig och innehavar.e n av densamma, utom under
tiden för hösts·k olorna, tjänstgö-ra i marinstabens förbindelseavdelning samt där särskilt handlägga utbildningsfrågo~· inom
flottan s förbind elscväsende.
Det ligger utom allt tvivel, att iförslage ts realiserande
skulle vara av m ycket stor b etydelse för signalutbildningen
inom flottan och utgöra ett länge av förbindelsepersonalen
önska t medel för ernående av ökad kontinuitet och följdriktig h et i densamma. Ka nske en sådan organisation skulle kunna
bJiva en blygsam början till en svensk mortsvarighet till den
av en gelska amiralitetet beslutade nya centrala signatskolan
i Portsmouth för en kostnad a v c :a 6,s miljoner krono r.

"l'idslcri[t i Sjiiviisendet.
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Flottan och tyska kraven på kolonier.
Ovr rs:lttnin g från ,, Le Temps'' uv den 21 mnj Hl3R.

Dc tyska kraven på kolonier i Afrika syfta i sy nn erh el p~t.
ett återlänm ande av de forna besittnin garna, enkanne rl igen
Kamerun . I en utrednin g h ar l\1. Francois Herhette bevi sat,
vilken oerhörd fara detta skulle innebära för det franska Afrika , vartill Kameru n faktiskt är nyckeln. Ett åtcrlänm a n cle
~kulle i synnerh et äventyra h ehärskan det av T~ad-sjön och
övre Ubangif loden, vilka områden skulle bli lättare tillgängl i g:t
för Tysklan d än för Frankrik e. Nu ~ir emellert id Tsad k nu t·
punkten för alla inre kommu nik a tioner i Sah a ra och moh ammedansk a Afrika. Då det dessutom är endast c:a 1,000 km.
slättland från T sad till det italiensk a Libycns gräns , risk<.'ras.
att axeln Berlin- Rom gcnmntr ängc r Afrika och tudelar Franl;. rikcs h ela af rikanska Yäldc.
Det finns en annan sida a v frågan , vil k en h a r bdysts ,1\'
l\1. Andre Reussne r , nämli gen det tryck , som delta återlä m ·
nandc skull e medföra p å dc str a teg iska förbinde lserna 1ill
sjöss, såväl militära som kommcr< ;iella, b åde för Slorbrita nnien och Frankrik e. Dessa m akters inlrc~sen äro här lik son 1
överallt rmnorstä des intimt sannnan hängand e.
Förre marinmi nislem Pietri drog sig ej för , a tt i en n yligen författad artik el å teruppla ga kejsar \Vilhelm II: s ga lllLt
slagord '' Vårt öde avgöres på havel '' .

- - 403 -

Frankrik e har faktiskt m er och mer blivit en ö. Dess
seger eller n ederlag b eror ti ll m~r cket stor del på upprätth ållandet av förbinde lserna med länder p å andra sida n haven.
Om i fr edstid endast 10 ?6 av värdet av F r a nkrikes impod komma från :\ladagas kar, Hinderna vid Sydatlan tens
ku ster och f rnns ka Väslafrik a , S<t kanuner s jötrafik en för
denna imp ort a tt aYSCYärl ökas i krigstid. Sjöfarte n över
Indisk a Ocea nen. irån F .iärran Östern och från Australi en
skulle ej längre kunna gå geno m Suezkan alen och ÖYer det
av ubCttar och flygpl an ol'rcd adc iliedelha vet ulan tvingas taga
vägen runt Gocl a hoppsud clcn.
H and elsvägar na fr ån S~·damcr ik a 1samt fr å n 1~ap :och
Västafr ika , vilka i fred s lid kon\'erg cra mot Kap Vercle- 'och
Kanar ieöarna, skulle lik som und er världskr iget helt och hållet
dragas in mot Dakar. Där ~kola de fran ska och brittiska kon vojerna finn a den farty gs - oeh flygplan sesk ort, som 1~u m er
än någon sin konunc r all bli n ödvändig .
U tan minsta tviv el skul le till Dakar samlas även de f artyg, som k omm a från Ccnlr a lum crika och Anlillern n. Särskilt gäller deiia dc tankfar tyg , som tillföra Prunkrik e olja
från Ven ezuela , Cmacao och :\1ex.iko. Vägen dJärifrån är
säkrare än för oljcfarty gcn från Irak, vilka m~1sle p assera hela
~.f ede lh aY c t och genom fört rängni ngen Yid P a ntellar ia.
Hel a de n framk-b rittiska sjöhandeln skull e ha att fruktJ.
kapare , betydlig t farligare iin Emden och Möwe, näm ligen
Deutschl and-skep pen med sin k olossala aktionsr adie och hangarfartyg . Yilka. om m ~i!l ic ke tager sig i ak t, kansk e skulle
kunn a finna Yärdeful la s tödjepun k ter i Punl a Dclgada , Funchal och L as Pa lmas.
I Dakar ~;kull e od<s[t samm an dragas försUirk ningarnu . av
k~lonialtru pper fr im \7 ä ~ tafrik a, :\Iad a gaskar och Indokina ,
VJlka skull e komm a att räkna s i 100-tusc nlals man.
Om Kamerun vore återlämn at till Tysklrmc l, skull e tYskarna i Duala ·erhålla en av de h~ist anordna de hamnarn a .i hela
~ äst afrik n. Denn a hamn komple tterad med Bon aheri , som
li gger mitt emot i inre delen av Kam erunflod ens mvnnin" är
-·
t'>
l
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på en sträcka av 15 mil tillgänglig dag och natt och vid allh
tidvatten för fartyg med 7 meters djupgående. Med nuvaran .
de kajer och tekniska anordningar har hamnen en kapacitet
av 500,000 varuton, vilket är 5 gånger mer än 1914.
Distansen från Duala till Dakar är 2,200 1nil och ti ll
Ascension 1,600 mil. Farvattnen vid Kap Verde och äv en atlantroutecrna, redan i västra flanken utsatta för stötar utgåen de från Tyskland, skulle vara blottade för på Kamerun baserade raidstyrkor. Sådana raider skulle själva flanker a s av
stödjepunkterna i Togo och Sydvästafrika.
Duala är för närvarande tillgängligt för 11 stora fa rtyg
samtidigt och .skulle lätt kunna tjäna som huvudbas fö r elt
antal tankfartyg samt bekvämt samla kaparfartygen . Ub åtsoch flygflottiljer skulle kunna trygga sin rÖl'elsefrihet.
Ej mindre olycklig skulle överlåtelsen bli för Storhritan nien. Det vore en väl kortsynt politik av sydafrikanska Un it)
nen att påstå sig avvärja faran tack vare kompensationer norr
om ekvatorn. Ar icke intresset för imperiets säkerhet ge mensamt för alla dess delar?
Redan nu gå 14 % av Englands irnport via routerna fran
Sydamerika, Västafrika och l\ap . I krigstid skulle den b rittilska sjöfarten från Argentina, Brasilien och afrikanska h am nar komma att koncentreras till Freetown. Detta skuile sär skilt bli fallet med de fartyg, som föra den värdefulla oljan
från Venezuela och Trinidad till hemJandeL England syn e.,
ha förutse tt denna eventualitet att dön1.a av befästningarn a i
Simonstown, som kallas >> Sydatlantens Gibraltar >>, samt L a go~,
Freetown och Bathurst.
Faran för Storbritannien ökar med fartygsfrekvensen vid
Sierra Leone. F·reetown skulle löpa samma risker som Da kar.
Från andra stödjepunkter, som ävenledes återfordras av T yskland, skulle ett dödande tryck kunna utövas på den brittiska
sjöbandeln, nämligen från Angra Pequcna (Sydvästafrika) fr .
o. m. handelsroutens inträde i Atlanten vid Kap och vid In ·
diska Oceanen från Dm·-es-Salam (Ostafrikal, som behärskar
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zonen utanför Kap Agulhas, där h a ndelsvägarna från Indien ,
Malajiska arkipelagen och Australien sammanlöpa.
Det är endast två år sedan Indiska Oceanen kunde betecknas som ett anglo-saxiskt hav. Storbr.itannien behärskade alla
tillfartsvägar . Erövringen av Abessinien har gjort en första
bräsch i det brittiska systemet. En vacker dag kunna sjöstridskrafter från Massana samt flygstridskrafter tävla med
Storbritannien om kontrollen av Bab-el-Mandeb.
Storbritannien måste å 2.ndra sidan 6vervaka Japans framträngande mot Kina och Hong -Kong. Singapor'C skapades
med tank e härpå. ~1en om Tyskland återfår Da.r-es-Salam,
kompliceras problemet ytterligare, och Storbritanniens uppgift
blir svårare. Säkerheten inom dessa delar av imperiet, vilken
i dag tryggas av några flygflottiljer och pansarbilar i Aden, av
The Sudan Defence Force och The King's Afi·ican Rifles i
Kenya, skulle hastigt kunna ökas genom över havet och i synnerhet från Indien tillförda förstärkningar. Men man vet, vilken panik Emden och Königsberg förorsakade und er världs kriget i hela Indiska Oceanen. Brittiska amiralitetet kommer
utan tvivel att med fruktan se tyska sjöstridskrafter i förbund
med italienska och japansl'a upprätta en kedja av maritima
stödjepunkter såsom Dar-es-Salam, Mogadiscio (italienska Somaliland) , Kismayo (italienska Somaliland) , Tanga (Ostafrika)
och Seychellerna. Det hot, som Tyskland konuner att bli i stånd
att utöva på Atlanten och Indi ska Oceanen, skul<le bli än mer
fruktansvärt, som del tack vare sin självförsörjning - såvida
den kan fullständigt genomföras --- skulle kunna disponera
en stor del av sina kryssareskadrar , ub å tar och flygplan för
ett avlägset och långvarigt kaparkrig.
Öd .
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Sjökriget i Nordsjön 1916-1917.
(Några antecknin gar ur det tyska sjökrigshi stor iska arb ch h
»Der Krieg zur See l 914- 1918 " senast utgivna band. )

Det officiella tyska verket om världskriget till sjöss, lJer
Kr ieg zur See 191/i.-1918, har återigen utökals med en dt>l,
utgörande det sjätte av de band, som 01nfatta krig shändelsern:,
i Nordsjön, och det sjuttonde av hela ser ien. Trots det st ora
antalet volymer kan m an bedöma rttt ännu minst 5 delar atPrs lå innan arb ete t är fullbord at.
Det nu fö religgande bandet tager vid. där det femte i'\ Drdsjöb::mde t sl u tade. Detta var främst ägnat åt belysandel a\"
dc sjökri gshändelser, som förcgingo den stora kraftmä lnin gl n
mollan de engelsk a och tyska flottorna, Skagerackslagel, o:·h
åt cu detaljredogörelse för delta slag. Band 6 börj <:H därfiir
med att lämna en allmän ö\·ersikt över kri gsläget till sj ö,s
efter Skagerackslaget - man kan nästan räkna m ed all t:isaren glömt bort litet av föregående delens L:tkla, efterso1 1l
band 5 utkom r edan för l 3 h sedan.
Var utgången av Skagerack en sior taktisk framgang fi'1r
de tysk a vapnen , så inbjöd trots delta icke det t otala kri g•.läget till någon stor m ande optimism. Till lan ds hade förs l~l
halvår et 19 1G icke medfört n ågon gynnsam utnckling ; ck
uprepade anfallen vid Verdun hade skänk t föga fra.mga ng
å t de tyska lantstrid skrafterna. för lusterna Yoro mer än ji1 mförbara med dem fransmännen lidit p ~l samma frontavsni l L
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]{ampen om Yerdun kunde icke hindra västmaktsoffensiven
vid Somme fram på sommaren. Öster rikarnas offensiv på
den italienska fron ten h a de vissed igen medfört en del vinster ;
en sa mma dag som Skagerackslaget ägde rum började elen
111
stora ryska offensiven i Karpaterna, vilken omöj liggjorde forlsättandel av centralmakternas angrepp vid fronterna i väsl
ooh syd, och alla tillgängliga krafter mås te koncentreras ti Il
stöd för den norra österrikiska fronten.
Rapporten om Skageracksl::lget förde fram frågan , huruvida flot tan i fortsättningen på ett mera fram trädan de sätt
än dittills vD.ri t fallet skulle kunna bidraga till ett förbättra n de
av det allmänn a läget. Avgörande följder av jökrigförin gen
kunde emell e rtid fön·än tas endas t därest den vik ti gaste mo tståndaren till sjöss, England, kunde å tkommas. I kampen
mot England funnos två vägar, som visserligen kunde utnyttjas var för sig, men ick e uteslöto ett samtidigt ianspråktagande. Med Skagcrackslaget hade m an beträtt vågen att genom
strid söka så skada elen enge lska flottan att Tysklands avspärrand e från världshaven skulle kunna brytas. Den a ndra
vägen var kampen mot det fientliga och det i fiend ens tjänst
stående n eutrala h andelstonnaget, för att därigenom söka
åstadkom ma sådan brist i tonnageti ll gången att Englands och
dess förbundnas försörjning m ed livsmedel, krigsmateriel och
personal r[tk ade i avgörande svarigh eler. Den k amp mot handelstonnaget, ~so m igångsatts redan i början av 1915, had e
emellerti d av ol ik a skäl och vad farvattnen runt Englands
kuster beträffar i huvudsak måst upphöra vintern 1915- 191():
och fr ån slutet av april 1916 och för ett halvår framåt stodo
alla för denna krigsskådeplats avsedda ubåtar till sjökrigsledningens förfogande för r ent militära uppgifter.
Så länge e tt effek tivt ubå tshandelskrig ej var medgivet,
blev k ampen mot elen engelska örlogsflottan det enda verksamma medlet för att försvaga Eng land. Just genom den
goda tillgången på ubåtar såväl vid »Hoch seefloUe » som i
resultat
voro också utsikterna för haynnsamt
Flandernbasen
.
l
1ärav b ättre än tidigare.
Men såväl amiral Scheer som che-
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fen för amiralstaben voro övertygade mn att denna väg i ck~
kunde leda till måle,t, utan att ett av politiska hänsyn obun det,
hänsynslöst insättande av ubåtarna i handelskriget krävde:s
härför. Innan beslut därom hunnit fattas och det oinskrän k ta
ubåtshandelskriget igångsatts, var man emellertid framme vid
elen l februari 1917.
Medan man från den enge1ska s jökrigsledningen efter Skagerackslagets erfarenhet,e r icke längre i en förnyad dir ek t
strid med den samlade ty1s ka Hochseeflottc såg medle t att
åstadkomma en avgörande vändning i kriget, utan i stället till
det yttersta strävade att, uneler undvikande så vitt möjligt av
förluster för flottan, genom blockaelen betvinga sin tyske m otståndare, var man sålunda på tysk si'd a tills vidare b ere dd
att i Nordsjön insätta alla sjökrigets m edel för att för svag a
motståndarens sjöstridskrafter.
I avvaktan på att dc efter skagerackslaget 'till b_aserna
återkomna tyska sjöstridskrafterna åter skul·l e bliva i använd bart skick kom1no operationerna i Nordsjön under de närmaste
veckorna att främst omfatta ubåtsföretag. Emellertid h ade
systemet m.ed förläggande av ubåtarna utanför de engelsk a
operationsbaserna icke medfört väntade resultat, den engelsk a
bevakningen mot ubåtarna hade visat sig för omfattande, och
ubåtarna , framfö,r allt de stora, hade ioke kunnat fö rbli obemärkta. De mindre ubåtarna hade dock stundom kunn at
uppträda innanför fiendens bevakningskedjor i själva hamninloppen. De själv,s tändiga ubåtsföretag, som nu närmasl
kommo till stånd, utfördes såsom svep i Skagerack och Norra
Nordsjön, med ubåtarna på cirkelformiga eller räta spanings linjer. Dessa företag med stora ubåtar, som i formellt t ak tiskt hänseende delvis ställde rätt stora fordringar på veder börande fartygschefer, m ·e dförde inga särskilda resultat och
gåvo därför ej heller utslag beträffande lämpligheten av cirkeluppställningen .
Det första större företag et n1:ed Hochseeflotte efter Skagerackslaget utfördes som bekant i mitten av augusti 1916 och
innebar ett stort anlagt försök att under operativ samverk a n

mellan s tridskrafter på, över och under vattnet bringa den
engelska flottan hll strid uneler så gynnsamma förhållanden
so'l1l m öjligt för tyskarna . Sedan engelska flottan lockats ut
genom ett offensivt uppträdande utanför engelska kusten av
Boch seeflotte, skulle den på vägen från sina baser passera
tysk a ubåtslinjer sC~mt observeras och följas av tyska luftskepp,
vilka genom sina spaningsrapporter skulle möjliggöra insättand el av elen tyska huvudstyrkan uneler de gynnsmmnaste
takti"ka förhållandena. Emellertid kom flygspaningens insats vid denna operation ick e att motsvara förväntningarna.
Felaktigt gjorda iakttagelser, varigenom lätta kryssare och jagare kommo a tt rapporteras såsom slagsk epp och slagkryssare föranl edde amira l Scheer att ändra kur-s i den säkra förhoppningen att kunna komma till strid med underlägsna delar
av engelska flottan . När misstaget blev klart, var läget sådant
a tt företaget måste avbrytas.
Det tyska sjökrigsh istoriska verket påpekar vådan av att
på grundval av under svåra förhållanden gjorda observationer
avge för kategoriska och detaljerade rapporter. Det erinrar
också om att erfarenheterna visa a tt flygspaningen, detta under så många förhållanden helt avgörande spaningsorgan, endast får anförtro.s personal med elen allra bästa sjötaktiska
skolning och största erfarenhet inom sjökrigföringen, såframt
dess rapporter icke skola bliva en fara i stället för en hjälp
för striclskraflerna på vattnet. (Befä lhavaren på det luftskepp,
som avgav de vilseledande rapporterna , var reservofficer. Luftskeppen hade i .stor utsträckning använts för den offensiva
luftkrigföringen - luftbombardemangen av London och andra engelska orter m. m. - men endast föga i operativ samverk an med fartygen. )
I det tyska verket påpekar man ytterligare i ans·lutning
till luftskeppens insats och ver ksamhet nödvändigheten av
noggranna lägesangivningar i. spaningsrapporterna, och, framför allt, nödvändigheten av ett friktionsfritt samarbete mellan
fly gstridskrafter och sjöstridskrafter i fråga om spaningsverksalnhet, vilket blir möjligt först då flygstridskrafternas taktiska
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utbildning sl~er inom ramen för sjökrigsyerksamhelen och lig ger i sjöslyrkebefälhaYarens hand. Spanings- och r apporttjänsten maste dänid vara anförtrodd officerare, som äro Yill
förtrogna med ~1 ll::t frågor som beröra siöslrid~krafternr.s takiiska ledning.
Uneler här berörda framslöt kommo engelska lätt a :o.Jostr iclskrafLer -· Harwich force ...,..- i kontakt med den Ly ~b.
huvudst~Tkan och uppriitthöllo densamma flera timmar. ld llningen bröls sedan befälhavaren, commodore Tyrwhitt, ay
am iral Jellicoe medd ela ts alt Grand Fleet stod för aYiägscl att
kunna .;töd ja. Commodore T:s egen uppfattning synes j~1 m
väl hnxa varit att han genom jag:1ranfall icke kund e Lillrä ck1igt uppeh ålla HochseefloUe för alt kontakt mellan huntd:; tyrkorna skulle kunna a stadkommas. Härom anmärker C'nwlJcrtid det tYska verkel nlt man har svårt att förslå sk kil l'n
varför engelsmännen :w s lod o från att under mörker a ngri p:1
den ly~;kn flottan, som man ]nde känning med. Den engcHzn
uppfaUningen slod i direkt motsats Li11 vad man p~l. Iysk si da
ansåg lämpligt beträffande dc lyska torpedfart~' gens uppt r~i
dandc och självständiga insättande nnder mörker.
Dc fr[m. tysk sida under operationen utförda ub{tlsanbl kn
resulterade i sänk::mdet av två engelska lätta J.;:r~· s sare . Pa
engelsk sida fann man härav a tt dc till Grand Flrets förfngancle stående jaganförbanden icke voro Lill fvllcst för a ii liim 1u
ub åtss kydd åt alla de större far!~·gen. Så länge detta ej kun dP
åstadkommas, var det ej lämpligt alt riskera nya förlusl<'r genom insättandel av Grand Fleet till avvärjande av raider mot
engelska kusten. I själva verket blev det i fortsättningen s:t
att tyska flottans utlöpande fr[m dess basområde icke lä ngr''
framkallade motåtgärder i form av hela Grand Fleets uil iipande. Grand Fleet låg kvar i baserna och ö,·erlämnade sk~·d
clet av engelska ostkusten åt dc lokala stridskrafterna. Men
blockaden, Norclsjö~pärrcn, uppehölls till det yttersta.
Luftangreppen mot London och andra viktigare orter i
England pågingo under hela den tid, band 6 omfallar. lk
giva på nytt belysning åt tesen rrll ctl n~·tt anfallsmedel myckd

till mo tmcdel, vilkas effekti vitet snart nog
bt n•rer vr)phov
.
'-~ 11 al)
JJlir b esvärande. Det engelska luftförsvar et blev alll bättre
or ganiserat, riskerna för de anfaliande luftskeppen allt större.
I ldara näUer med god sikt och utan molnighel fick Londoll
snart icke längre anfallas, och molsvar[mde restriktioner måste
så sm{mingom utsträckas att omfatta alla anfall över huvud
taget. Voro å andra sid an v~iclerleksförhållanclena gynnsammar e ur anfallssynpunkt, så hlcvo i stä llet orienteringssvårigheterna allt större, när mörkerläggning av betydande orter
uen omförls. Några till bandet fogade ':kis~er över större an·
" sför etag h ava komplellerals med från engelskt hall crhallfall
na u ppgifter beträffande observerad väg för olika luftskepp.
Avvikel serna från luftskeppens egna bestick äro synnerligen
avsevärd a , :\len ä ven om anfallen salunda icke blevo utförda
efter planerna eller ens på det sätt, vederbörande trodde att
de ägt rum, var den moraliska verkan av desamma mycket
betydande. Oaktat s~ora förlu~ter i luftskepp ansåg man sig
därför böra fortsätta med verk sa mhclen, då d ensa m ma bedömdes h ava ctl avsevärt inflytande på krigföringen i storl,
främst därigenom att anfallshotet framtvingade en stor luftförsvarsorganisa tion. Denna krävde möngeler av krigsmateriel
cch personal, som på det sättet undandrogs från de verkli ga
frontern ::t. - Den farligaste molslfmdaren för dc s[L sarbar n
luftskepp en blev, alltefter som försvarsorganisationen växte i
omfal!ning, det engelska jaktf!vgct.
Om också iuftskeppsangrcppcn mot England voro dc mcra framträdande dragen i det marina flygvapnets verksamhel
vid omhandlad tid speriod, så får man å andra sidan icke glömm a att huvuddelen :1 v sagda verksam h e t gick i »the si len t scrvice »s' tecken. Spanings- och be,'akningstjänsten i dc all tIllera utflytta de gränsområdena i ill L~· s ka bukten krävd e en
synnerligen omfattande in sa ls frftn luftskeppens saväl som
fl ygplanens sida, ,·arigenom å nndra sidan avsevärda lättnad er
uppstodoför dc lätta sjöstridskrafterna, vilkas verksamhet ~in
dock var av mer än tillräcklig omfattning. I vad mån väderleksförb [tlla ndena inverkade hämm ande på flygstridskrafter-
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nas verksamhet fra m går av a tt under månaderna oktober 191ö
--janu ari iJ 917 luf tskeppen voro [ verksamhet över tyska
bukten i m edeltal 4 dagar pr mån ad, flygplanen 8 dagar p r
månad. För månaderna februari - maj 1917 äro mo t svarand~
siffr or för luftskeppen 8, för flygplanen 14 dagar.
Hochseeflottes basering mellan de olika operativa u ppdragen vållnde s jökrigsl edningen bekymmer p å mer än ett sätt.
Den engelska huvudoperationsbasen Scapa Flow var helt fri
från c ivi lbefolkning och från sambandet med b esättninga rna:;
fami ljer och anhöri ga. Förband och fartyg vow där helt inriktade på den militära tjänsten , den dagliga verksamheten ~n
väl som ut- och inlöpande i samband med operativa företa g
skedde ulan att en med sjöstridskraf terna intimt fÖl'bund t· n
civilbefolkning därvid direkt levde med. Men för Hochseeflotte , som stödde sig på de egna fredsförläggningsor tern a - ·
främs t \Vilh ehnshafen - blev sambandet med familjer ocl1
civilbefolk ning mycket starkt. Della innebar för besättnin g·
arna en psykisk faktor av betydande vik t. Man ifrågasatt L'
om en evakuering av civilbefolkningen borde ske eller om m an
på annat sä lt skulle kunna bryta den alltför intima kontak len
mellan fartygsbesättn in garna och civilbefolkni ngen.
I oktober 19 16 tog ubåtsh andelskriget ny fart , men uh i!tarnas upptr ädande var alltjämt belagt med vissa inskrän kningar. I och med att verksamheten kom igång, blevo övervattensstr idskrafternas uppgifter allt m era inriktade p å a lt
underlätta ub åtarnas ut- ooh inlöpande till baserna , samtidigt
dock med a ll slötstrategien för Huchseeflottes del ännu upprätthölls. Men det blev numera stötar utan motverkan. Fastii.J
man på engelska sidan 1ack vare si tt goda und errä llelseväsende
v :.il visste al t 1yska fl ollan löpte ut, s tannade Grand Fleet lugn t
kvar i baserna.
Amiral Srheers åtcrärd alt till unders lö d å t två h enwän'
a
dande ubå tar, vilka r åkat gå på grund vid danska kusten c:a 60
norr om Horns rev, utsända ett stort slagskeppsförband u tan
tillräcklig ubå tsbevakning medförde ulfallandet ur Hochseefloll e för ~~ Lskilliga veckor f rama t av två torpedskadade sl ag·
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skepp samt föranledde stark kritik från högs ta ort. Omöjligheten av att kunna skydda 2 slagkryssare, 11 slagskepp och 1
lätta kryssare med sammanlagt ett tiotal j agare framstod såsom
på taglig eft er delta lyckade engelska ub åtsangrepp. ~rfaren
heten verkade å andra si dan befruktande på utyecklmgen a v
De gän gse
11 ya taktiska principer för uppträdandet Lill sjöss.
stela formeringarna 'för artillerifa rtygsförlJanden fingo vika för
mer a oregelbundna, underbefä lhavarna fingo större handlingsfrih et, och i s tyr an de av Zick -zack -kurser och användande av
hög fart under fö rflyttningarna såg man jämväl ökade förutsältn ingar att kunna undg~l ubåtsanfall, därest bevakningen
var svag.
Oaktat den engelska mineringsverksamheten i tyska buklen
ännu under senare hälften av Hl16 höll sig inom m åttli ga gränser, krävde bevakn in gs- och minsvepningstjänsten därstädes
in sa ts av allt mera omfattande tyska stridskrafter. I samma
mån som den engelska verksamheten ökades, - i tyska bukten
utl ades under hela 1916 1,679 minor, under enbart februarimaj 1917 där emot 5,147 minor - m ås te den tyska minsvepningstjänsten bliva allt mera betungande. Gränserna för det
områ de, inom vilket engelsk a mineringar utlades, flyttades ef ter olika n o tifikationer allt längre ut till sjöss, vilket gjorde
minsvepningarna besvärligare och mera tidsödande, sam tidigt
som de rent naviga loriska förhållandena beträffande svepta omr ådens lägen , utprickning o. s. v. blevo svårare att komma till
rätta med, varvid noggrannhe ten och säkerh eten givetvis så
små ningom minskades. Tillgången på svepfar tyg motsvarade
ej p å lång t när behovet, förlusterna här ökade i oroväckande
grad. (Under tiden 1 / 6 1916-'n /1 191 7· födorades 4 svepfartyg;
under tiden 1 / 2 - 3 1 /r. 1917 däremot 26). Mineringar med ringa
d jup voro ytterst riskabla för svepfartygen; att ersätta dessa
ll1ed grundgående lä tta svepbåtar lät sig ej göra i stö rre ut-sträckning, då de senares sjövärdigh et ej var tillräcklig. Införand e t av minplog hjälpte väl till att hålla förlustsiffrorna
nere; j agarförbanden måste emellertid i allt större utsträckning
utru stas för och tagas i anspråk för minsvepningsverksamhet
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Det ghlld c atl kunna h ltlla Mminslonc lre vägar säkra för u toch infart i tyska bukten, en längs efter den danska kusten , en
längs den holländska kusten och en i ungefärlig nordväsll ig
riktning fdni Helgoland ur sil;Je fån neutral kusl. ?~·len ej en-,
dessa k und c man h[llla ständig l klara.
i\'iir del oinskränkta ub~tlshigcl den 1 je 1917 sa lles igant;,
hleY siikcrslällandel av ub[tlarnas ul- och inlöpande i och med
elen tilllagande fien Lliga mineringsverksamheten en allt m era
framträdande och kråvandc uppgifl för Hochsecflollc. Samtidigt trädde emellertid jämYäl för ÖYCrvallcnfarlygens del dca
allmänna inrik tningen av sjökrigföringen pa förslörandel ay
handelstonnage i förgrunden. Och i1Ycn för övcnallensfar lygens del förcl;\g nu uppgiften all angripa handclslonnage, Yarji:imlc sträYandena skulle inriktas på alt söka försvaga de stridskrafter, som hos fienden tjänade som antiubåtsvapen.
Den liYligl trafikerade handelsvägen Holland- England av·
s{l gs h:1rvicl hl i va förem~ll för operationer med hu vu d delen a\
Hochsccflollc som insats. Den till slutet av fcbruari-bör ja11
av mars i917 planerade framstöten· kom emellcrlid icke lill
slånd, men de övcrviigandcn som gjordes voro icke ulan sin
hclydelsc. Det var fr [tgan om flygspaningen, som kom plam'll
all falla. Amiral Schccr hade avsett alt anYända sig av luflskcppsspaning, men hade tagit med i beräkningen all förh {lllandena skulle kunna omöjliggöra sadan. Detta ansågs emellertid icke hellöva hindra operationens utförande, enär p~t grund
av tillför] i i liga unclctTÖ llelser om dc engelska str idskrafternas
basering n :'t gol mera väsentligt hol h1appast ans:1gs föreligga.
(Hl. a. bedömdes den engelska mincringsycrksamhcten ulanfiir
tyska huklen utesluta all Grand Fleet engagerade sig för cll
förföljande av Hochsccflotte inom dc s:'lsom minfarliga angivn.'
omddena). På grund av alt någon operaliv samverkan m ed
ubåtar dctma gång ej skulle komma till slåncl, hade emellerlid
föredragande marinstabschefen ansell riskerna för stora vid en
operation u lan flygspaning, varför kejsarens i anslu tning t ill
föredragningrn fallade heslut blev all operationen endast fin [.:l'
företagns om flygspaning komme till slfmd. Under det befäl-
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}1 :warcn till SJO<;S s:1lunda var vi lli g riskera sjöstridskrafterna
för all verkligen kunna vinna ni'lgol, hade sjökrigsledningen i
]and mera Lag i l i nlryck a v elen politiska ledningens inriktning
alt spara fiollan till fredsslutet - en princip som för amiral
Sch cer och hans sla!J verkad e som »det röda skynkel för LJUren».
Det psykologiskt oriktiga i att p~llägga flottan allehanda
in sl..:ri:inl::ningar i operationsfrihe ten insftg man ej i högkvarteret, men p[t fJollan köndes dessa reslriklioucr svåra nog. Där
vi lle man Yid förekommande framstötar hava flottan s ~t fullta l ig som möjlig!. Tillfällena därtill vor o ej så m ~mga och
mtts le regleras p a lttng sik l. Ub~ltarnas bemanning luä \'de mer
och mer personal fdn dc stora fartygen, den till ersältning
embarkerade personalen maslc samöYas och fartyg och förband
sändas till Oslcrsjön för ÖYningar; oYersynsarbelena vid \arven
bJ eyo mer och mer omfattande ju längre kriget led o. s. \'.
J agarförbanden ays{tgos för minsvepningstjäns t eller dclacheracles lill Plandcrn, ej heller de voro alltid klara för sina urspnmgliga Uilpgiflcr i taktisk sam\'erkan med de slora fartygen.
Och S<'t n~1r den fl y lan dc styrkan var beredd, s[t ya r den flygan dc del ej. eller ]-::uncle ej paräknas. Och ulan dess insats
ingen framstöt!

De till Flandernhasen förlagda tyska ' sjöslridskraflernas
verksamhel är under del lidsaYSnitt, band 6 behandlar, av större
omfattning än tidigare. Del hade dröjt nära ett halvl {u·, från
det hamnarn a höslen 1914 r{tkacle i tyskamas händer, till dess
de första sjöstridskrafterna, mindre ub[llar, dir blevo stadigvarande baser:1cle. ~len sedan Yäxle styrkan i omfattning. och
shäl torpedhå lar som jagare och bevakningsfartyg kommo
sn art att jämte uhålama uch det marina flyget utgöra en för
jänwäl oifensiYa sjökrigsförelag användbar sjöstyrka. I början
ay juni 1916 var sammansältningen följande: 16 ub ~ttar, 13 små
torpedh Mar (c :a 100 ton) , 3 jagare, 7 bcYakningsfartyg (bestyckade fiskefartyg) , 4 fjärrstyrda motorMtar och 41 land- och
sj öflygplan.

-
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Tyngdpunklen hos sjöstridskrafterna låg vid denna Lid pa
ubåtarna, vilkas verksamhet de månader 1916, då ubåtshandelskriget i Nordsjön och Kanalen som förut nämnts i huvudsak
var inställt, mest gjorde sig gällande genom mineringsföretag
mot kustområdet från Thamesmynningen och nordvart samt
utanför de franska kanalhamnarna. Torpedbålarna hade svarare att finna mål för en offensiv verksamhet, då de fientl iga
sjöstridskrafterna, som uppträdde utanför Flandernkusten i h uvudsak bes lodo av lätta och snabba fartyg.
De tyska övervattensfartygens yerksamhet Yar därför till
en början mest inril,Lad på alt möjliggöra ubåtarnas ut- och
inlöpande genom de omfattande min- och nätspärrar, varmc'l
man från fiendesidan ville hindra detta. Till skillnad från i
tyska buklen utförde de lätta fartygen sina uppgifter un der
:förhållanden, som medförde ständigt återkommande kontakt
med fientliga stridskrafter. Då de engelska spärrarnas effektivitet så småningom förhöjdes, samtidigt med att kontrollen
däröver skärptes, försvårades det tyska röjningsarbetet alltmera,
och det skydd, de 3 till Flandern hörande jagarna kunde lämna
torpedbålarna under röjning och svepning blev otillräcl(ligl.
även när sistnämnda verksamhet i huvudsak förlades till
morgon- eller kvällstimmarna eller under ljusa nätter, då de
engelska sjöstridskrafterna ej voro så långt framskjutna. Röjningsarbetet visade sig under dylika omständigheter ej kunna
hålla takten med fiendens fortsatta spärrningsåtgärder, och det
blev en tvingande nödvändighet att förstärka jagarstyrkan
genom detachering från Hochseeflotte. Redan en vecka efter
Skagerackslaget överfördes en av de nyaste och starkaste jagar .
flottiljerna till Flandern. Själva förflyttningen genomfördes
utan störningar; densamma var emellertid så lagd att jagarflottiljen direkt skulle ingripa till skydd åt röjningsarbetel
utanför Zeebriigge och om möjligt falla de engelska störande
stridskrafterna i ryggen. Läget förefaller hava varit gynnsam t
härför; men insättandel av flottiljen i en för densamma oYall
verksamhet och utan förbands- och fartygschefers föregåen de
personliga lwntakt med ledning och sidoordnade befälhavare
gav ej omedelbart det resultat man hoppals på.

417-

Arbe tet med undanröjande av spärrarna kunde emelletiid
lättare bedrivas i fortsättningen, men försvårande faktorer funnas. Min- och nätspärrarna låg o i varandra. Nätspärrarna
voro lätlast att arbeta med vid lågvatten, under det minsvep ning borde ske vid högvatten, enär eljest minrisken för fartygen
var för stor. Förutsättningarna f6r ett snabbt resultat blevo
under sådana förhållanden de sämsta möjliga.
Gi vetvis utnyttjades den till Flandern förlagda jagarflottiljen jämväl för offensivföretag mot fientliga sjöstridskrafter och
mot f iendens sjöhandel, men sommarnätterna voro icke gynnande för sådana operationer. ~ågra uppbringningar av fartyg
på routen England-Holland gjordes emellertid, och vissa mi·neringar utlades i närheten av engelska kusten.
Efter omkring 2 månaders verksamhet vid Flandernkusten
återgick jagarflottiljen till Hochseeflotte. Dess verksamhet hade varit av betydelse jämväl för de tyska ubåtarna, ty dessa
behövde nu ej längre riskera att bliva förföljda av fientliga
hj älpfartyg till strax utanför de flandriska hamnarna. Det
ständi ga hotet mot sjöhandelsvägen England-Holland hade
tvingat engelstilännen att ordna ordentliga konvojer på denna
sträcka. Hotet mot de värdefulla tyska jagarna från fientliga
flygs tridskrafter hade visat sig mindre än man tidvis befarat.
Några månader förgingo innan förstärkningar från Hochseefl otte ånyo erhöllos. I slutet av oktober ö,v ersändes emellertid samtidigt t\'å jagarflottiljer - 22 fartyg -, en detachering,
som stod i samband med återupptagandet av ubåtshandelskriget l'ppgifterna för jagarna blevo denna gång mera offen sivt betonade, och det kom i betraktande framstötar både mot
Kanalmynningen, mot Thamesmynningen och mot sjöhandels\•ägen England- Holland. Avsikten härmed skulle vara dels
att oroa och riva upp bevakningslinjerna på olika ställen för
att giva de tyska ubåtarna lättare passage, dels att direkt skada
sjöhandeln.
Fördelarna vid dessa anfall voro givetvis på tyskarnas sida.
De t var icke gärna möjligt för amiral Bacon i Dover att grup··
:Pera sina stridskrafter så att han alltid var överlägsen på alla
T idskrift i Sjöväsendet.
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punkter, där anfall hotade. :Man förstår, hm eflerl~ngtad ~n
inkorkning av Zeebriigge- och Ostendehamna rna 1edan Yl d
denna Lidpunkt var för engelsmännen! Erfarenhetern a Iran
sammanträffan dena mellan tyska och engelska sjöstridskrafte r
i samband med angreppen mot bevakningen utanför Dover p~t 
visa med all tydlighet · nödvändighete n av all under nattliga
operationer sälla in förbanden samlad{9, s~~ alt förväxlinga~·
mellan vän och fiende bliva uteslutna. Masle man dela pa
egna stridskrafter, är del erforderligt all giva ~~arje delförba~~d
ell bestämt verksamhetsom råde, så all del är ur vagen lo r
andra egna stridskrafter.
Doverfarvattne ts betydelse för sjökrigföringen blev emeller tid allt klarare för engelsmännen; därpå peka bl. a. vissa om grupperingar och förstärkningar. De Ly ska ja~arnas offensi'operationer slodo i nära beroende av den spanmgsverksam h~l.,
som Flandernflyge t bedrev. Spaningsresull alel var emellerlHl
icke alltid alt lita på, bl. a. lärd e man sig betrakta landfl ygplanens spaningsrappo rter med en viss skepsis, i varje fali
då del var fråga om angivande av typer på siklade fartyg.
Den ena av de båda i oktober översända flottiljerna åter·
vände efter något mera än en veckas förlopp till Hochseeflo lle;
den andra blev mera långvarig, men å tervände även den ulan
atl direkt förfångning länmades. Verksambeten hade så sm:.lninoom
överoått
till eU mera rutinmässigt uppträdande utanfor
tl
tl
.
Flandernkusle n, interfolierat av vid lämpliga tidpunkter Iscensatta lä ngre framstötar i olika riktningar.
.
Det planerade överförandet av nya jagare till Flan~ern . l
slutet av janu ari 1917 hade kommit till engelsmännens kamu:dom och starka molåtgärder hade vidtagits i syfte all utanfor
holländska kusten fånga upp det tyska förbandet. Efter en
delvis rätt förvirrad nattstrid lyckades emellertid tyskarna sht
Sio ioenom ulan att den materiella förlusten blev särdeles b et>
"'
tydande.
Vad en jagare stundom kan ~1tslå ut~n -~tt bl"1;·a
totalförlust visar elen tyska jagaren V 69 v1cl detta tJllfalle. ' Jd
första kontaklen med engelsmännen förstöreles främre bryggan
med roderledningen samt backsl,anonen av artilleriträff. Mc-
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dan jagaren !äg stoppad för omkoppling av roderledning blev
den rammad på babords låring av en Lysk jagare, varvid en del
av siclan revs upp och tre avdelningar blevo läck. Kort därefter blev jagaren rammad pCt nytt, denna gång från s tyrbords-,
sidan mitt för aktra skorstenen, vilken föll halvvägs akteröver.
Gen om artilleriträffar förslöreles därp:\ aktra bryggan, styrmaslz in, masJ.~inlelegrafer m. m., masten gick och eldsv åda utbrö t.
Vattnet steg i de Lrc läcksprungna avdelningarna , navigeringsmöjlighelerna voro så gott som inga, sjökorlen voro förstörda.
Styrande med maskinerna lyckades man emeller tid under
mörkret taga sig fram mot holländska kusten och med hjälp
av ell fiskefartyg in i hamn. Någon internering kom ej i fråga,
eft er vissa nödtorftiga reparationer Yände jagaren tillbaka t ill
tyska bukten.
I och med alt det oinskränkta ubåtshiget fö rklarades,
måste man från tysk sida räkna med att det för engelsmännen
sku ll e bliva än angenämare all försvåra användandet av Flan-·
eternhamnarna för de tyska ubåtarna. Man beslöt därför en
förs tärkning av de permanent dit förlagda stridskrafterna . Antalet jagare ökades från 3 till 9, torpedbiitsflo ltilj en förslärktes
med nya, större och kraftigare bestyckade torpedbå tar, och därjämte fick man en ständig detachering av en jagarflottilj från
Hochseeflolle. Del ökade antalet torpedbå lar medgav bildandel
av ett särskilt minsvepningsf örband, hesl[tende av de äldre
(m indre) lorpedhå lama.
Framstötar mot engelsl'a kusten, mot Doverspärren o. s. v.
utfördes så snart lämpliga tillfällen erbjödo sig. Väl var man
på tysk sida medvelen om att operationerna, som jämväl inne-fattade beskjutning av hamnar - Tviargate, Dover, Dunkerquc,
Calais - icke kunde vara av så st w· mili lär betydelse, men
man ans ~tg del viktigt alt så ofta som möjligt påminna fienden
om närvaron av tyska sjöstridskrafte r omedelbart utanför hans
k ust och i des~:< trånga farvatten. :Man såg jämväl i fram-·
stötarna e tt väsentligt understöd åt ubåtshandelsk riget genom
det hot för sjöfarten, som jagarframstöta rna utgjorde. Och man
räl<nade slutligen med all ytterligare fientliga sjöstridskrafter ·
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skulle bindas till dessa farvatten och möjligheterna att skada
fienden därigenom ökas.
I mars HJ17 gjorde man fr ån tyskarnas sida det f6rsla försöket med fjärrstyrt stridsmedel, i det ett flygplan »radiostyrde;,
en motorbåt till anfall mot hamnen i Nieuport. Man lyckades
visserligen åstadkomma viss materiell skada, m en å andra sidan röjde man det nya stridsmedlet utan att någon betydande
militär effekt nåddes.
Flyghotet mot vid kaj i Zeebriigge förlagda tyska jagare
bedömdes stundom rätt avsevärt. Sedan vid ett nattligt fl ygbombanfall mot den långa vågbrytaren ett därinvid förtöjt far·tyg blivit sänkt och s tora skador åstadkommils på flygstationen
där, beslöt man låta jagarna följande natt ankra i närheten.
Först efter mörkningen lämnade jagaren kajen, och knapp ast
hade delta skett förrän den just lomma platsen bombades. Yid
det luftangrepp mot Zeebrt'lgge, som sedan följde, kunde jagarna med sin luft värnseld dellaga i beskjutningen av de fientli ga
fl ygarna.
1\Iindre lyckosam blev en några dagar efter denna h ändelse
ånyo utförd flyttning från vågbrytaren. Jagarna blevo nämligen då utsatta för det första molorlorpedbåtsanf allet, och en aY
de tyska jagarna sänkles med torped. Aterigen etl nytt stridsmedel, som visade sig omedelbart nå resultat. Det blev ej lika
lätl i fortsättningen, sedan man en gång varnats. När de tyska
jagarna utförde beskjutning av Dover, varvid c:a 350 skolt aYskölos, var kustartilleriförsvar et där i verksamhet, men n ågot
resultat blev det ej. Slrålkastare fångade icke de anfallande
fartygen. Elden från de engelska batterierna hade emellertid
hindrat amiral Bacon att sända ut några fartyg förrän beskjutningen var slut. Della förh~dlande hade orsakals av viss m eningsskiljaktlighet mellan amiral Bacon och befälhavaren för
lantstridskrafterna i Dover. Bacon hade avsett a lt vid en ev.
beskjutning av Dover omedelbart skicka ut tillgängliga lätta
sjöstridskrafter, och hade därvid rälmal med alt inom 15 mi nuter efter det fienden öppnat eld få kontakt mellan sjöstridskrafterna. Han ville därför att elden från kustartilleribalte-

rierna skulle öppnas först sedan han lämnat sitt medgivande.
Befälhavaren för dessa hade emellertid icke ansett sig kunna
"å m ed härpå, och Bacon hade ej befogenhet att avgöra frågan,
vars lösande fick anstå till dess den underställts amiralitetet.
De nattliga raiderna förlöpte icke alllid utan förluster, men
det ligger i dylika operationers natur, att omständigheterna
oftast gynnade den anfallande.
Bland åtgärder, som från engelsk sida företogas för att
störa ubå tsverk samhe ten från Flanderubaserna, förekom på
våren 1917 jämväl försök att medelst artillerield från sjön
lwmma å t slussanläggningarn a (själva slussportarna) vid Zeebriigge. Detta förelag hade krävt amialtande förberedelser, bl. a.
utbojnin g av noga lägebestämda ankringsplalser, från vilka
monitorer med svårt ar till eri skulle bakom dimridåer avge eld
mot de avsedda målen. Elden skulle ledas från fly gplan. Sannolikh etsberäkningar hnde givit vid hanelen att minst 252 skott
erfordrades för att man med säkerhet skulle kunna påräkna
träff. Det för tyskarna fullkomligt överraskande anfallet som f. ö. hade påbörjats och avbrutits ett par gånger, då väderleksförh ållandena ej förblivit lämpliga - genomfördes under
rätt disigt väder, vilke.t visserligen försvårade nedslagsbedömningen men i förening med väl ullagda dimbankar gjorde det
omöjli gt för tyskarna att till en början komma underfund om
vad som var å färde. I förstone trodde man sig därför vara
föremål för luftangrepp. Den tyska flygspaningen klarlade så
små.ningom rätta förhållandet, m en någon effektiv svarseld var
ej möjli g åstadkomma från batterierna i land. Den väntade
effekten av beskjutningen mot slussportarna uteblev; maskinhuset blev visserligen skadat, men manövreringen med handkraft var fortfarande användbar. För kustartilleriförsvare ts del
påskyndade beskjutningen genomförandet av ljudmätning för
eldledningen, varigenom eldgivning mot osynlig fi ende möjliggjordes.
L)
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Hösten 1916 betecknade, som framgått av föreliggande
framställning, en avsevärd förändring i sjökrigets i Nords jö11
karaktär. De båda huvudflottorna strävade i fortsättningen icke
på samma sätt som tidigare att komma i kontakt för n ågot
nytt förintelseslag; det stora sjöslaget var för engelsm.ännen
först då en bjudande nödvändighet, när tyska flottan sökte
bana sig väg ut ur Nordsjön mot Atlanten. Om n ågot sådan t
tyskt fö retag till sjöss blev det emellertid aldrig fråga.
R.

w.

Artillerifartyg och kustbatterier.
Föredrag vid Föreningen Sveriges Fiollas årsmöte
den 17 maj 1938 av major R. Smith.

Und er det sis ta decenniets försvarskampanj har förståelsen
vidgats för kustartilleriels betydelse. Det har också endast varit rätt, att -del unga och föga kända vapnet dragits fram. ur sin
undanskymda tillvaro bland havsbandens klippor och skär ytterligare förborgad för allmänheten genom den hemlighetsfullhet, som i högre grad än inom andra vapen måste omgiva
uppgifter och verksamhet.
Lika glädjande som denna utveckling varit, lika beklagligt
är det motsUmd och den kallsinnighet, som mött kraven på
vidmakthållandel av flottan och framför allt den del därav,
som man alltsedan ångans och pansarels infö·r ande vant sig
att betrakta som · dess kärna - nämligen ar lillerifartygen.
Skälen lill de lta molstånd hava varit växlande. Först var
det bombflygvapnel, som ansågs göra dessa fartygs fortsatta
tillvaro Mde obehövlig och alltför riskfylld. Denna ståndpunkt
har icke erhållit stöd av krigserfarenheterna från kraftmätning!lrna i spanska och kinesiska farvatten. Den har underkänts
inom alla större och mindre sjömakter, på vilkas varv i detta
nu ett större artillerifartygstonnage står på stapeln än någonsin förr. Slutligen har för Sveriges del chefen för fö·r svars -·
staben i sitt utlåtande rörande flottans fartygstyper förklarat
sig icke hava funnit grundad anledning att föreslå något ut-
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byte mot bombförb and ulan i stället framlagt en plan för
artillerifa r tygsbestån dets förnyelse.
Då nämnde chef härvid lojalt följt de direktiv beträffand e
såväl uppgiftern as som kostnader nas begränsn ing, som av
stalsmakt erna lämnats, trodde man, att denna segslitna fraga
nu änlligen, åtminston e i princip, kunde belraktas som avgjord.
Förhoppn ingarna hava emellertid ej infriats. Motstånde l mo t
artillerifa rtygen har inte uppgivits ulan strid. Ännu en gang
har det blåsts till kamp om dessa fartygs vara eller icke vara.
När gehör ej vunnits för deras ersättande med flygplan , har
nu i stridens sista rond lancerats tanken på deras utby tande
mol kustbatter ier. Den ökade uppskattn ingen av marinens ena
vapen skulle alltså utnyttjas för all giva dödsslöt en åt det andra.
Vill man söka en saklig grund för den tankeriktn ing, som
tagit sig dessa uttryck, så har väl denna ursprungl igen bes tått
däri, att man endast trott sig kunna möjliggör a förstärkni ngar
inom vissa försvarsgr enar genom inskränkn ingar inom en annan. Del har uppfaltals som ett led i en nödvändig ra tionalisering, att artillerifa rtygen skulle försvinna .
Det är icke något fel hos en försvarsor ganisa tion, alt den
är billig. De ekonomisk a möjligheternas inflytande i militära
frågor är ofrånkom ligt.
Vare sig ett folk lägger ned större eller mindre summ or
på sitt försvar, har det emellertid en bestämd fordran alt kunna
få skälig valula för sina pengar - att en kostnaden molsYa runde effekt vid behov skall kunna ullagas ur det militära
maskineri et.
Härvid räcker del inte, alt vissa försvarsgr enar äro v ~il
tillgodose dda. Har icke organisati onen i sin helhet tillräcklig t
mångsidig effektivite t, så kan det blott alltför lätt inträffa, att
pengarna i farans stund skola visa sig bortkastad e. Man h ar
ingen anledning tro, att en fiende sl<all vara hell ointresser ad
för Juclwrna i vår militära utrustning .
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En krigförand e stat ];.an be trak las som en organism. Den
mil itära styrkan bil dar endas t en faktor vid sidan av andra av
politisk, ekonomisk , social och psykologi sk art. Det är till räckli gt, alt ett sammanb rott eller en kraftneds ättning inträffar
på ett av dessa områden, för att statens öde skall kunna vara
beseglat. Det är den svagaste fak torn, som bestämme r det
helas s tyrka.
P å samma sätt kan man uppfatta olika försvarsgr enar så som lem mar av den organism, som represente ras av ett lands
hela m ili tära system. De utgö·r a inte endast oumbärlig a komplement till varandra utan skapa också inbördes gynnsamm a
föru !sättninga r för varandras verksamh e t.

E tt mo lsvarande förhålland e råder inom försvangr enarna.
I en arme har man de olika vapenslag en, i flygvapne t de skilda
~la gen av flygförban d, som alla äro lika nödvändig a. Marinen
slulligen har sina båda vapen, flotta och kustarti-lleri, mell an
vilk a en särsk ilt u tpräglad växelverk an är för handen.
Ku startillerieLs roll är härvid mångsidig .
Det skänker skydd åt fioLLans fartyg på baser och ankarplatser.
Det skyddar basernas dockor, verkstäde r och förråd och
säkers tä ll er därigenom sjöstyrkor nas underhåll och stridsduglighet.
att LFaaa
Det avlastar från sjös tridskrafte rna omsoraen
J oo
o
.. I
or ogs- och handelsha nmars värden och ökar dänned deras
opera tionsfriheL
Det kan d irekt stödja sjöstridsk rafternas operatione r och
- gen om a lt skydda framskjut na ankarplat ser - vidga de
områ den, ti ll vilka denna operativa verksamh el kan utsträckas .
Slu1l igen kan deL uppehålla en sjöstyrka och framtving a
~<at kraft uppMd fdn fiendens sida samt därigenom skapa tillfallen för de egna sjökrigsm edlens bringande till verkan.
..

0
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Föga mindre omfattande är emellertid det stöd, som flolla t1
är i stånd aLt skänka kus tartilleriet
Genom dess spaning minskas risken för överraskande anfa lL
Genom dess motverkan till sjöss kan en fiendes styrka
reduceras, innan han n år sitt anfall sföremåL
Genom slörande av fiendens förbindelser över haYel me d
ege t land kan fiollan minska de krafttillskolt av skilda slas:s,
som denne därifrån mottager_
Genom det osäkerhelstillslånd, sjöstridskrafterna fönn~1
skapa för varje på sjökrigsskådeplatsen uppträdande fi ende,
minskas dennes förmåga till kraftutveckling mot kustartiller iels
skydds[öremå l och försvarsanordningar och beg ränsas den tid,
som den fientliga aktionen kan förvänlas omfatta_
Genom att själva utgöra de fi entliga sjöslyrkornas vikti gaste motslåndare kunna de egna sjöstridskrafterna red an ge nom sin ex istens dämpa en fiendes lust att vid anfall m ol av
kustartilleri försvarade punkter taga större risker eller engagera
starkare krafter.
Genom sambandel med flottans verkliga eller möjli ga opera tioner får all tså kustartilleriet ökad förmåga a ll - med eller
utan strid - avvärja eller förebygga anfall mol vitala områden.
De båda vapnens inbördes unders löd är för deras organi sation och användning av den största betydelse.
Genom a lt lösa lokala uppgifter och underlä lla fartygen:;
passage mellan olika operationsområden nedbringar kustartil leriet de erforderliga fartygsenheternas antaL Sjöstridskrafterna å sin sida minska genom sin ex istens och det h ot, dc
utöva, kraven på kustartilleriets styrka.
Liksom kustartilleriet gynnar sjöstridskrafternas samman h ållande inom en operativ enhet, kustflottan, är det till stor
del just genom flottans tillvaro, som det blir möjligt för kustartilleriet att så fördelas, alt det sam tidigt kan fylla uppgifter
på m ånga platser och av olika slag. Redan i och för sig är
lmstartilleriförsvaret billigt, men det kan anordnas på änn u
billigare sä tt, när det har sjöstridskrafter vid sin sida_
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E tt villkor för all denna väx elverkan skall kunna fungera
... en1 ellerlid, all de båda vapnen själva hava en ändamålsenlig
dessa en mol~
Främst kräves, att även mom
sammansättning.
svarande samverkan kan etableras.
Vid flottan utgöras hän-id de främsta rollinnehavarna av
rnineringar, ub åtar, lätta övervallensfartyg ot:h arlillerifarlyg.
En minering kan uppeh ålla en framträngande fiende och
därigenom dels skänka övriga sjökrigsruedel gynnsamma tillfällen att verka, dels möjli ggöra en underl ägsen styrkas fri.,.örande från fi enden.
o
Ubåtarna skapa tillsammans med miner ingar och fl yg stridskrafter en osäkerhet till sjöss, som kan avh ålla en fiende
fr:ln all lå ta sina slörsta och dyrbaraste fartygsenheter annat
än sporadiskt uppträda i våra kustfarvatten, och öka därmed
våra egna artilleri fartygs u Lsikler a lt göra sig gällande mot
fiend ens sjöstyrkor.
J agare och Ö\'l'iga lätta övervattensfartyg skola bl_ a. skydda artillerifartygen emot ubå tar.
Artillerifartygen å sin sida m åste giva de lä tta även-at lensfartygen det unders töd, som erfordras, för alt de under dager
skola kunna uppträda utan alltför stor risk att bliva nedkämpade av fiendens kryssare samt hava någon möjlighet a lt
nå fram till ett a nfallsläge och göra en akliv insats.
Även för ubå tarnas arbete - liksom för minvapnets användning - utgöra artillerifartygen ett oundgängligt stöd.
Endast dessa kunna ju också framlocka fiendens större fartyg
och alltså skaffa ubåtarna m ål för sin anfallsverksamheL
Utan artillerifartyg kan flottan blott i högst reducerad utsträckning fylla sin roll inom den erforderli ga samverkan mellan fl otta och kustartilleri. Då kommer inte h eller det senare
till sin rätt och vinsten av dess förstärkande minskas.
De på kustartilleriet nedlagda kostnaderna bliva endast
ofullständigt tillgodogjorda, om det inte längre finnes en flotta, i stånd att helt utnyttja de fördelar, som kustartilleriet å t
densamma erbjuder. Deltas värde är - liksom i allmänhet
bundna stridskrafters - - väsentligen grundat på dess kraft-
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besparande förm~1ga: alt m ed små medel lösa uppgifter, sorn
permanent och under alla förhå llanden måste lösas, och därmed fri göra de rörliga styrkorna för andra ändamå l. Xog är
det belvdelsefulll, a lt ku startilleriförband kunna stödj a för-warel ;v gynnsamm a landstign in gsområden och därmed avlas ta arm en samt underlä tta dess grupperin g och insällande
mol en lands tigen fiende. Hur m ycket mer nytta dra ger man
dock inte ur samma förbands tillvaro, om de även få skänka
molsvarande förm åner åt en flotta, som genom artill eri- och
torpedfartygs samverkan är taktiskt anvä ndbar inte endast under mörker utan även under dager, in te endas t under ulan även
på havets y la och inte end as t inom utan även utom de omrllden som av kustar tilleri behärskas'?
E~ allmän tend ens inom den krigstekniska ulveddingen är
en allt större komplicering av krigsmaskineriet, möjliggöran de
en all tmer utpräglad och m ångsidig växelverkan. Det var därför att mi ssförslå hela utvecklingen, när man ville slopa ett
gammalt led i denna samverl.;an - artillerifar tygen - så snar t
ett nytt - bombflyget - tillkom. Det var inte endast att frivilligt avstå från det höj ande av försv arets t otala effektivitet.
var till det nya vapnets tillkomst inbjöd, utan också a ll öppna
en lucka i försvarssystemet, som bombflyget på intet vis var i
stånd att fylla.
På samma sätt förhåller det sig nu. Vill man i h ögre
grad draga fördel av lmstarlilleriels möjligheter, så erhåller
man ett väsentligen förs tärkt riksförsvar - för så vilt flottan
får behålla sin hävdvunna sammansättning. Skola däremot
ar tillerifar tygen försvinna i och med att kustartilleriet utökas,
då talar all sannolikhet för att det tomrum, som de förra efterlämna skall betvda vida mer än det tillskolt i försvarskraft,
som sis tn äm nda" förstärkning r epresenterar. I eminent grad
gäller nämligen in om marinen - och inte minst inom flottan
- a lt det först är genom sa miiigas existens, som varje enskilt
vapen blir i sUmd att göra de insatser i försvaret, vartill det
är mäktigt.
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Redan det nu anförda torde hava skänkt någon inblick i
råri gheterna för ar tiller ifartygens ersältande med stridsens~LCr av annan art. Mer torde väl knappast behöva sägas för
. .
hlt förlägga bev1snmgssky
ldt. gheten t1'll d en st'd a, som pas f ar,
detta utan större olägenheter kan ske. För att hävda sådana påståenden, måste man visa, a ll de allmänna grunder för
dc marin::t vapnens samverkan och inbördes beroende, som h är
relatera ts, inte h ålla s treck för svenska förhållanden och gentemot de anfa llsfo rmer, som ~ n fi ende mot oss kan tänkas
använda. N:1got sådant bevis har aldrig pres tera ts - eller ens
försökts.
o

:tt

Den s. k. kustartillerilinj ens principiella innebörd är, att
man vill tillgodose de på sjöförsvaret s tällda kraven genom en
differentiering, där kraften och uthålli gheten främst representeras av i land upps tällt grovt artilleri och rörligheten a v lätta
och snabbgående sjöstridskrafter.
Förslage ls sanningskärna ä r, att - på grund av batteriernas ringa sårharhet för anfall från sjön och luften - lokalt
begränsade kustförsvarsuppgifl er, vid vilka en högre grad av
rörlighet varken kan ell er behöYer ulnylljas - mest effek tivt
och oj ämförli gt billigast bestridas av kustartilleri.
Lå t oss även antaga, alt den utök ning av delta vapen, som
skulle kunn a finansieras genom instä llt fartygsbygge, inte endas t kunde skänka nuvarande kustatiilleriformati oner den förefter ar tillerifartygens slopande blir ofrånkoma som
städm in u'
..
lig, utan också göra det möjligt att fördela kustartilleri till nya
och be tydelsefulla områden.
Hela kusten kan dock inte försvaras av batterier. Då skulle
systemet bliva allt annat än ekonomi skt. Med artillerifartygen
bortfaller också möjligheten all lämna övri ga stridskrafter s töd
av grovt artilleri vid stora sträckor av vår egen kust.
En avsevärd roll spelar alltså omfattningen och värdet av
de områden, för vi lka ay kostnadsskäl fas t upps tällt ar tilleri
Under inga förh~dlanden kan avses, ävensom å ena sidan sj ö-
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slridskraflers, å andra sidan rörliga ba tteriers möjli gheter att
göra sig gällande vid del omedelbara försvaret av olika 0 111 _
rå den. Delta är dock frågor, på vilka det har \arken är Incijligl eller nödvändigt att närmare ingå.
Den springande punkten är nämligen, om inte redan a rti llerifarlygens insatser ulanför de farvatten, dit i land uppställt
artiller i över huvud tagel kan n å, väga tyngre än förd elarna
av elt förstärkt och inom vidgade områden grupperat kustartilleri. För alt få svar p[l den fr ~tgan , blir det nödYiin clicrb t
all taga upp till behandling de olika anfallsformcr, m ed vi lk1
vi haya alt räkna.

Sambandet mellan dc olika försvarsgrenarnas och dc enskilda vapnens uppgifter framträder tydligast vid mötandel av
invasionen över havet.
Sjöstridskrafterna hava här till ändamål all genom aufa ll
mol fiendens tramportfJo lla försvåra och fördröja översl,epp ningen och därvid tillfoga de fienlliga trupperna förlusl er sa mt
alt d ~ire fter slöra deras förbindelser med h emorten. l ju slöne
utsträckning, dess:1 uppgifter lösas, desto mer underlätlas egna
lanlslrid<;krafters Yerksamhet.
På dessa ankommer det a lt kasta landsaHa styrkor ater i
sjön eller, om detta inte lyckas, begränsa deras framträn gande.
ArnH~n har emellertid även den slörsta betydelse för floll ans
insatser. Om elen förra är alltför syag, kan den ej avskriirkct
en fiende från att söka på en g~mg överskeppa smärre styrkor
till ell flertal sk ilda platser p:l Yår kusi. I så fall Htr ocbå
fiollan svårt att verksamt ingripa mot samtliga företag. Tack
vare :1rrncns tillYaro allena l.;an fienden tvingas till en saclan
koncentration av sina styrkor, all våra sjöslridskrafler få utsikt
till effektiva mo tåtgärder.
Den tredje faktorn i delta sammanhang utgör kustartilleriförsvaret. A.ven utan att själva bliYa anfallna kunna deltas
fasta och av fienden kända fonnationer hava stor bel vd l'! se
genom alt förmå denne a lt v~ilja ogynnsammare landsligi;ings -
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punkter än de av dem försYarade och tvinga honom in på stldana omvägar, all de rörliga stridskrafterna - sjöstyrkor,
armdörband och rörliga kustbatterier - få ökade tillfällen alt
verka och molst ~mdarens avsikt därmed förfelas. Om fienden
däremot verkligen söker landstiga inom ell område, som fä>r. svaras av kustartilleri, kan detta an tin gen avvisa den anfallande eller {tlminslone skapa en fördröjning, som giver övriga
]zrafter bällre möjligheter alt i lid ingripa.
Till allt delta kanuner numera - liksom vid alla l.;rigs färin gsfonner - fl ygs tridskraflemas värdefulla och för samlliga övriga vapen oumbärliga insatser.
Del är al lls[t inte endast de krafter, v ilk a bliva direkt invecklade i strid, som hava betydelse för avvärjandel av invasion
över ha vel. Ä ven om kustartilleriet utökas, har man ingen
garanti för alt vid fiendens ankomst ell enda batteri skall befinna sig pä platsen för landstigningen. På samma säll förhåller det sig med arlillerifarlygen. Det finns ingen säkerhet
för att dessa slwla Ht tillfälle att gå till altack under de f i en Lliga
truppemas ÖYerfart. Lika litet som i förra fallet kuslarlilleriel
är värdelöst, lika l i tel behöva i senare fall el artillerifartygen
vara deL
Hur mycket svårare och mera riskfyllda bliva inte de lätta
övervallensfartygens spanings-, minerings- och anfallsförclag,
om de m aste undvara arti llerifarlygens slöcl inle endast under
uppdragellS lö sande ulan äwn vid Merkomslen till egna, av
fiend en m ~thända hemsökta kuslfarvallen?
Hur mycket försämras inte utsikterna att genom frams1<jutna mineringar fördröja en transporlflottas framträngand e,
om man inte: har arlillerifartyg, som kunna stödja deras utlä ggande och försY åra deras undamöjande?
Hur mycket Yärre blir det icke ulan en sådan fördröjninf'
för v:'tra ubrtlar att till sjöss kunna n ~t lämpliga anfallsläge~
!hol fiendens <;lörre strids- eller transporlfartyg och hur osannolikt är de l inle i <;å fall, all bättre resultat sl<all kunna uppnås, sedan fienden hunnit · inträn ga i sl,ärgården med dess för
en ub åts verl\samhet ogynnsamma nautiska förh [1 llanden?

-
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Hur mycket mindre tid få inte våra flygförband all upp repa sina anfall mot fiendens lransporlfiolla, när vi sa kn:1
möjlighet att till sjöss ens tillfälli gt uppeh ålla denna färd , och
hur m ycket mindre verkan kan inte påräknas av ett flyganfa ll,
när de stridsfartyg., som avdela ts till transporlens skydd mo t
sjö- och flygstridskrafter - med de h ell motsalta krav beträffande gruppering och uppträdande, som därav betingas
kun na odelat ägna sig å t luft värnsuppgiften på grund av de
svenska sjöslyrkornas bri st på stödjande fartyg?
Hur s tora möjligheter skä nka vi inte en fiende genom ar tillerifarlyge ns slopande a lt m ed av svaga styrkor bevakade
mineringar inskränka såväl våra ubåtars som våra övervallensstrid skrafters opera tionsfrihel och a ll i gynnsamt fall h ell u te s länga dem frå n del område, genom vilket ett överskeppni ngs·före tag skall framföras ?
H Lll' mycket försv[tras slulligen icke genom den försäm rade
span in g och den uteblivna fördröjning av trupptransp orten,
som kunna bliva följeler av ar tillerifartygens bortfallande, vara
armdörbands och rörliga kustbatteriers samling m ot lands tigningspunkten?
Om vi däremot förfoga över artillerifartyg, är det inte nog
med all utsikterna s tälla sig bättre för oss själva och sä mre
för den anfallande i alla avseen den, som h är berörts - risk em a
för denne bliva också h ärvid så förstorade, att redan möj ligheten av en sådan molverkan med sjö- och luftkrigets samtl iga
medel torde vara nog alt komma h onom att betänka sig mer
än en gå ng, innan ett så ömtåligt förelag som en truppöwrskeppning igångsä ttes.
Artillerifartygen t vinga fienden att insätta slagskepp f i) r
transportflottans skydelande under överfarlen samt binda dessutom sädana för andra krigsförelag värdefull a enheter un der
hela den tid invas ionen varar - för tryggandel av den lan ds ti gna styrkans y tterst känsliga förbindelser m ed h em orten.
För dessas os törda fortg ång utgör likväl inte ens en flerdub bel
överlägsenh et till sjöss tillräckli g garanti. Ä ven dessa fö rh :Ulanden synas i hög grad iignade att avhålla en fiende fntn
anfall av denna art.

433 -

Slzulle v:l r motståndare likväl åsyfta en lruppöverskeppnin g, m åste han med största sannolikhet uppskjuta denna, till
dess han genom artillerifarlygens förstörande eller genom omfattande spärrningsåtgärder försäkrat sig emot deras uppträdande i transporlens väg. Den frist, som härvid uppstår, kommer de försvarsgrenar till godo, som skola möla en landstigen
fiend e. Uppskovet med invasionen kan också bliva sft lång·vari gt all tillfället går förlorat.

Del är emellertid inte endast med invasion öwr havet,
man har att räkna. Ett försörjningskrig - i form av handelsavspärrning kombinerad m ed luftkrigföring - kan av en fiende
tillgripas både för att undergräva vår motståndskraft inför en
invasion och såsom självständi g belvingelsemetod. Enbart på
den vägen kan vårt folk tvingas på knä, utan alt en enda
fi entlig soldat behöver sätta sin fot på svensk jord.
Det vore ett farligt självbedrägeri att endast avpassa försvaret med hii.nsyn till en· anfallsform - och mot denna på et!
så bristfälli gt sätt, som här salls i fråga.
Armen blir inte värdelös, för aU man räknar med anfallsform er, emo t vilka denna inte kommer till direkt användning.
Om sådana av fienden föredragas, torde väl detta just hero på
att han funni t en överskeppning alltför riskabel. Följande
minsta molståndets lag kommer han alltid alt välja den väg,
som med liigsta kraftförbrukning men dock med erforderlig
snabbheL leder till målet. Har armen verksamt bidragit till alt
avskräcka fienden från en invasion, så har den otvivelaktigt
1öst en belydPlsefull uppgift - för all hindra våra egna landamärens fön·andling till krigssk ~l'deplats.
Vii.rdet av vårt genom sjöfart förmedlade varuutbyte uppgår årli gen till mellan 2 och 3 miljarder. Sveriges handelsomsä ltni ng öwr sjön per innevfmare överträffas inte av n ~tgot
annat land s. Dess utveckling till en av ullandsförbindelser och
·v ärldsmarknad alltmer beroende industristat och hela vårt
T idskrift i Sjö~·äsendet.
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sa mhällsliYS lzänslighct för mblmingar i dessa avseenden fr ams lår num era lyckligtvis som elt oemotsagt faktum. Inte mi n ~ L
b eror delta p ~t den kritik, som av civila m yndigheter och ämb etsverk samt av näringslive ts män pa sin Lid riklades m oL
försvarskommissionens betänkande och dess undervä rdering av
bilhörande spörsm ål. Man har på grund härav bland artiller i··
fartygens molståndare blivit nödsakad a lt slå över till molsall
Yllerli bohet och nu uppmanar man alllså stalsmakterna a ll hl "elt
bor tse från sjöhandelns skyddande, då de t ju ändå - en 1gl
vad det p ås l ~ts - måste hell översliga våra krafter all hänid lag ulöva n ågo t inflytande.
Alt vi ej ensamma ulan endast med allierade eller neutrala
stormaklers hjälp kunna säkerställa v[tra sjöförbindelser, ä r
en sak. Del kan för övrigt knappast n ~tgon annan sta t h eller
reda upp på egen hand. Därmed är dock inte sagt, alt en
s tormakts villi ghet att lämna oss sådant slöd är b eroende av
v[ua egna möjligheter a ll hjälpa till.
Gäller del en krigförande makt, kan man ej på räkna, al l
denna skall lMa sina - på andra håll säkert livligt efter fr ågade - sjös tridskrafter rensa upp dc hinder, som fienden
lzan anordna ulanför våra hamnar, eller i övrigt skydda han delsfarty gen inom angöringsområden vid svensk lmst.
Gäller del å ter förbind elserna med neutrala makter, få Yi
ej vara så svaga till sjöss, alt fienden kan upprätta en effekti v
och permanent blockaa av våra viktigast e och mest läUill gängliga hamnar och därmed beröva oss de fördelar, som en
av vederbörliga stater väl hävdad neutral sjöhandel förmår
skänka. I delta fall är del nämligen endast Yåra egna - oc h
icke dc n eutrala makternas - sjöstridskrafter, som. lmnna h aYa
n ågon betydelse för händelsernas gång. De stater, som önsk a
upprätthålla sina handelsförbindelser med Sverige, m å var a
hur många och hur starlza som helst - kunna vi icke själva
förhindra en blocKad, så komma dessa stater likväl att tvingas
inställa sin trafik på våra hamnar.
De begränsade uppgifter, som i h är nämnda avseenden
föreligga för sYenslca sjöstyrkor, böra åtminstone ulan större
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-i n·h et kunna lös:ts. Om sa sker, k a n m y ck et Yara Yunnct.
::J
All avhä nda oss elen möjligheten, år ell verkningsfullt säl l alt
förbereda v ~nt lanels under g ~mg. Det är a ll lägg a snaran om
eoen hals - till Lj:insl åt den fiende, som önskar strypa våTa
"
förbind
elser öwr hawl och dänned oss sjäh a .
Lika lilet som sjöhandelns tryggh elsgrad kan vara betydelselös för vCut n ä ringsliv - lilza egendomligt skulle del vara,
om denna trygghe lsgrad vore helL oberoende av de svenska
sjöstridskr afternas sammansä ttning. U lan artillerifartyg äro
vi inte i s i ~md a ll ens tillfälli gt upphäva fiendens möjligheter
alt ulanför kusla rlill eriets verkningsområden med svaga hafter mer eller mindre fullstii.ndigl lamslå v ~n·a förbindelser med
främmand e länder. Tanken all helt överl å ta dessa bekymmer
åt stormakler harmonierar illa m ed yår strilvan efter oberoende
av dessa s taler oc h deras mnklstrider.
Det skulle sl ~t i en skri a nde motsats till allt det nu så
moderna ordand el om del lolala kriget och dess krav, om vi
vid u tf ormningen av vårt försvarsväsen hell borlsåge fr ån den
allra första och alltjämt främsta erfarenhel på detta område,
som redan vä rldshigel gav oss, nämligen försörjningsproblemens avgörande betydelse för krigföringen. Kan n ågon erfarenh et med hes Ui.mdhet redan nu dragas ur krigen i Spanien
och Kina, så är del Yäl just också nödvändi gh e ten all upprä ll hålla förbind elserna med y llenäriden och därigenom. tillgodogöra sig de bidrag till kri ge ls förande, som man där k an vara
benägen att lämna.
AH Yi vid skyddandel av vftra kommunikalionei· till sjöss
böra i möjligas te mån kunna lila till egna med el, är lika säkert,
som a lt en ogrundad självlillräcldighet vid dessa kommunikation ers vär d es~ill ande lä tt l<an komma a lt s lå oss dyrt.
.A

5\" 1

Med hänsyn till fientli g luftkrigföring böra våra s trids-·
krafter hava en sammansättning, som gör dem skickade att
försvåra en m o lsl~mdares uppträdand e inom omr~td en, vilka
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erbjuda särskill lämpliga utgångspun kler för anfall mot vitaln
delar av vårt land.
Lika litet som flygvapnets förmäga att kontrollera omgivande hav härvid ];.an vara tillräcklig, lika litet kunna kus tartilleri els insatser i delta fall ·v ara till fyllest.
Vi kunna under inga förhållande n avsäga oss Inöjli ghele n
till effektiv molverkan på havet emot det fien tliga flygb assystemels tillfälliga utsträckand e mot vår kust - det m å gälla
basering på öar eller framsändan de av för flygplans bränsleoch ammunition skompletter ing utrustade fartyg. Det vore all
frivilligt uppgiva vårt försvars naturligaste förutsäUnin g ar och
att göra saken alltför enkel för den m.olståndare , som vill utsälla land och folk för luftluigets fasor.
Om vi inte längre hava artillerifarly g, kommer hel a sjökrigslägel i våra farvatten all så förändras, att en fien de 1-<an
ulnyltja den framskjutna baseringens fördelar beträffa nde
flyganfallen s räckvidd och frekvens hur ofta och hur länge
han med hänsyn till styrkeförhå llandena i luften sä fi nner
lämpliot och detta utan att av sina sjöstridskra fter behöva in sälla n~er än jagare och en eller annan lätl kryssare eller be värad handelsång are.
För vilken gång i ordningen må vara osagt, framföres nu
det gamla argumentet , alt stormaklem as artillerifarty gsförban d
nåll en s~1dan stvrka, att det är lönlös t för oss alt fort sii ll:l
n~1aon t ävlan på delta omr:\de. Häremot m~1ste alltjämt fralll h~lflas, atl, så länge vi kunna b:vgga fartyg, som visserl it-(en
icke äro lämpade a tt upptaga s trid med slagskepp men vilka
äro starkare än stormaktern as samtliga övriga fartyg, kom me r
vår flolla också all represenlera en maUfaklor, vars värde mer
än väl molsvarar de nedlagda lwslnadema .
I kricr framträder detta särskilt, om - s ~tsom mest sannolikt är - " Sverige invecUats i en lwnflikt mellan stormaktern a .
Dess as inbörd es styrkebalan s till sjöss är främsl beroende a''
a.n lale l slagskepp. Tvingas en stormakt avdela sf1dana fart~· b
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för att genomföra mot oss riklade sjökrigsope rationer, konuner
dess ställning gentemot övriga verkliga eller tänkbara motståndare alt försvagas.
Ju längre tid slagskeppen behöva bindas och ju större
ri sker de härvid m ås te ulsälta sig för inom våra - för sådana
farl yg allt annat än inbjudande - kustfarvatte n, des to mer
trolig t blir det, all fienden skall föredraga alt insl.;.ränka sin
sjölzrigförin g till för oss i delta läge mindre farliga operationer
ined av hyssare stödda lälla krafter. Dessa kunna, närhelst
behov därav uppstår, av våra artillerifarty g undandriva s.
Ri sl<en för de senare att vid sådana fr ams lötar överraskas av
fiendens slagskepp har efter flygspaning ens tillkomst väsentli gt minskats.
Våra utsikter all f{l hj älp av främmande m aklers sjöstridskrafter äro också i hög grad beroende av vår förm åga att
begränsa dessas svårigheter att genom fiendens spärrar bana
si g väg till våra farvatten. Utan artillerifarty g kan h ärf6r
erforderlig minsvepnin g icke säkerställas .
Slutligen äro artillerifarty gen oumbärliga, för att sjöförsvaret skall kunna stödja vår utrikespolit ik: alt h ålla oss utanför krig samt hävda vår neutralitet och vår självbestäm ningsrätt Jämfört med s tormaktema s lälla fartyg m åste våra alltid utgöra ell försvinnand e fåtal. Först artillerifarty gen skapa
en s lyrl~a, vars tillkomst på endera sidan kan spela någon roll
för maktbalans en mellan två mer eller mindre jämnstarka
motstånd are. Enbart deras tillvaro kan förmå de stridande att
hellre lämna oss i fred än riskera vår anslulnincrb till motsidan •
Även om en av parterna skulle vara så s tark till sjö-ss, att
han l;:unde kalkylera m ed all strategiskt isol era vårt land o:h därmed sälla arme och lmslartilleri ur spelet - måst e han
rakna med artillerifarty gen och deras förmåga a lt öka det
kraftuppbå d, som erfordras för denna isolerings genomfö·r ande.
Den möjlighet, man inom sjöförsvaret har, att för en ö·v erkomlig kostnad bygga fartyg, som kunna inpassas mellan storn~_akternas starkaste och näst starkaste fartygstyper och därmed
gora floHan till en betydelseful l fredsfaktor, har icke sin mot-
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svarighel inom n ~1gon annan försvarsg ren. Detta har sin
ldaring i den kraftkoncen tration inom elt fåtal enheter,
inför fl ygholcl på sina h~\ll anse tts utgöra flottans svaghel
vilken i själ\ a verket även h ar sina ocrsäl lliga fördelar.
är dessa, man nu föreslår oss a lt kasta bort.
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Kombinationen kust artilleri och lä lta sj östridskrafter ;iJ·
prövad und~r världskrige t. Tyskarna anlade då som bekant
ett mvcket stark t kustartilleriförsvar vid .den Ilandriska kusten
mella~1 h olländska gränsen och västfrontens norra fl ygel såsom flankskydd för denna front emot landstigningsförelag
och såsom basskydd åt ubå tar och lätta övervattensfartyg.
Händelseförloppet kom alt tydligt 8skådliggöra såväl kustar ti lleriförsvarets stvrka som kombina tionens begränsning.
Kus tartilleriet avskräckte engelsmännen från att säl la i
verket sina n~e d stor omsorg utarbetade och i detalj förb eredda
landstigningsplaner och omintetgjorde deras försök att spär ra
inloppen till sjöstyrkornas baser.
Vid dess~ s tyrkors operation er gjorde sig emellertid br isten på artillerifartyg i hög grad kännbar. Den stora förde l för
sjökrigföringen, som kustartilleriet här m edförde - alt för aLtfall mot Englands sjökommunikationer skapa ett fram.skj ulet
utgångsläge i omedelbar n ärhet av trafikens pulsådror - kunde på grund härav endast ofullständigt utnyttjas.
Utan s töd av artillerifartyg voro de tyska jagarna och torpedbåtarna för sina operationer helt hänvisade till den m örka
delen av dv<>n el och kunde därför blott utsträcka sin verks amhet till m ycket snävt begrä nsade områden.
Under sådana förhållanden kommo också ubåtarna att
sakna erforderlig hjälp att övervinna alla de hinder av olikn
slag, som engelsmännen så småningom försloda alt hop a I
deras väg. Detta blev en i hög grad bidragande orsak till att
ubMskrigel icke l.:.:om_ att få den krigsavgörande be ty delse, son1
tyskarna hade hoppats.
J ~

Ej h eller kunde de fdn Flander n opererande sjöstyrkorna
bind a rdgra avsevärda engelska sjöstridskrafter och därigenom
inverka p å sjökri gslägel i stort. Förutsä llningarna därför voro
ju eljest sällsy nt gynns amma med h ä nsyn lill den hotande
närheten till Englands kust och dess mest vitala sjöförbindelser. Mol de omfattande m arina stridskrafter till sjöss och
land s, som tyskarna fördelat till Flandern, behövde en gels-·
m ännen - oavsett jagare - icke detach era n ågra fartygs en h eter med betydelse för deras sjökrigföring i övrigt.

Artillerifarlygens molståndare hava sökt n å sitt m ål genom att ömsom gå till allack mol flottans uppgifter och ömsara
draga i tvivelsm{ll nyssnämnda fartygs värde.
Först formuleras i fönvarskommissionens betänkande - emot den sjömilitära sakkunskapens ord - vissa starkt beskurn a uppgifter för flotl an, vilka främst falla inom skärgårdsförsv arets område och därför komma att nära sammanfalla m ed
lmstartillericls. När sedan försvarsstabsch efen i sin utredning
tager dessa uppgifter och en därmed korresponderande och av
statsmakterna anbefalld kos tnadsberäkning till utgångspunkt
och h ärigenom når fram till en artilerifartygstyp, som såväl
beträffande bestyckning som fart är underlägsen vår nuvarande, och till en flotta, vars företräde framför kustartilleriet den operativa rörlighe ten - i viss mån nedgått, då förklara r
man, att de ifrågavarande uppgifterna bättre och billigare lösas
av kustartilleri . Något annat resultat var ju heller inte att
vänta så som problemet av vederbörande själva blivit tillrätta lagt. Cirkeln har slu tits - del är allt!
H ela denna jämförelse salmar emellertid hållbar grund.
Aven om 1936 års försvarsbeslut och ett därpå grundat val av
artillerifartygstyp skulle medföra, att skillnaden mellan flottans och kustartilleriets funktioner komme att minskas, så har
denna sk illnad dock därför icke utplånats - varken beträffande
Uppgifter eller pres tanda.
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Enligt beslutet skola flottans huvudsakliga uppgifter vara
förutom neulralitetsyakt till sjöhandelns skydd oll i första hand medverka vid förhindrande! av fientli ga
företag, som rik las mol Slockholms, Upplands och Bleki nge
skärgårdar, samt
nll i övrigt utgöra ett sådant hot gentemot en invasion över
Östersjön, som minskar sannolil<helen av en sådan.
All flottans medverkan vid försvaret av de nämnda skärgårdsområdena helst böra äga rum framför havsbandet, torde
kunna anses självfallet.
Lika uppenbart är, alt hotet mot invasionsföretag i öYri gt
måste i sig innesluta moment, som fall a utanför kustartilleriels
möjligheter.
Utsikterna att lösa dessa av statsmakterna sanktionerad e
uppgifter äro h elt beroende av artillerifarlygen.
Då elen av försvarsstabschefen förordade typen från sj ömilitärt håll betraktats såsom godtagbar, har delta just haft
sin grund däri, att den ansetts molsvara de uppgifter - närmast emot invasion - som av statsledningen för flottan bestämts. Genom den ersätlningsbyggnad , som av samme chef
föreslagits, skulle kustflotta och lokalstyrlwr också kunna giYas
sådan sammansältning, att förutsättningar - även utanför
västkusten - förefunnas för flottans medverkan mot handelsavspärrning.
De ifrågavarande artillerifartygen äro trots sina ovedersägliga brister i stånd att lösa betydelsefulla uppgifter, som
äro fr ~m lmstarlilleriels helt artskilda. Frågan om deras ersättande med batterier borde därf6r, militärt sett, sakna all
aktualitet.
En annan sak är, all, om statsmakterna ville besluta tilldela fartygen kraftigare artilleri och fran1.för allt högre fart - varigenom sjöstridskrafternas verksamhetsområde n skulle kun na vidgas och deras förmåga att hola en fiende ökas - rle
h~irp å nedlagda summorna helt visst skulle vara synnerligen
väl använ da och säkert även giva en gynnsammare proportio n
mellan Jwstnad och värde.
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Sl<all del upps tällas något alterna tiv till försvarsstabschefens försla g, bör delta inte avse ett förkastande utan eLL förstärlzande av elen fartygslyp, varmed denne enligt erhållna
direktiv varit tvungen all låta sig nöja. Såväl på utrikespolitil<ens som på de marina rustningarnas fält har mycket.
)länt, sedan dessa direktiv formulerades , och än mer, sedan
det grundl äggande försvarsbeslutet fattades. Alt i denna fråg:1
]åla ekonomiska hänsyn utgöra oöverstigliga hinder för en
anpassnin g efter utvecklingens fordringar, överensstämmer icke
med den slräYan efter ändamålsenlighet, som nu elj est gör sig
gällande vid utbyggandet av Yår försvarsberedskap.

Ä ven om man har svår l all skriva under alla de argument,
som anförts mot kustarlillerilinjen, är det likväl omöjlig!: att
komma till annan slutsats än alt artillerifartygens ersättande
med kustbalterier icke för vår del kan utgöra en lämplig lösning
av sjöförsvarsproblem et ulan i stället innebär en ödesdiger
~tympning av v:c1r marina liksom av hela v[lr militära organisation.
På andra h:\ll m å äYen den fonn av sjöförsvar vara tänkbar, som endast bygger på samverkan mellan kustartilleri, flyg förb and och lilla sjöstridskrafter. En sådan lösning användes
stundom i brist på bättre i Hinder av Rysslands Lyp, med särsk il t kort kust och u tpräglat oberoende av förbindelserna över
havet. alltså uneler förh{tllauden, som äro radikalt motsatta
de hos oss d1dancle.
Helt visst finns del fullgoda skäl Iör en förstärkning av
kustartilleriet - både med hänsyn Lill nuvarande och till nya
alt g·enonl arUppgifter. Man m ås te dock ~göra klart för sio·
t>'
t..
än göres
kustartilleriet
starkt
hur
slopande
Jllerifartygens
- ~an frivilligt . sänker sig ned till en mindre mångsidigt
Ir"ust· ·
·1..agre f orm av SJöförsvar.
·
anvandba
, r· oc l·1 d"angenom
.
artillerilin jen är så till vida elt rent destruktivt projekt, att
det ..
a saLter flottan ur stånd all fylla uppgifter, som av intet
nn at vapen kunna övertagas.
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AYen om man ser fdgan ur nordisk synvinkel, koi ntnet·
man till samma resullal. Nordens s ta ler förfoga tillsa mtnans
över en handelsflotta, som är den tredje i Yiirlden. Skulle da
ingen av dem han1 r ~1d al t h~llla sig med en örlogsflolla av
annan typ än den rudimentära, av uteslutande lä lla fa rLyg
bcsl:\ende, sorn iugen räknar med i del politiska spelet och
i n gen tager n {tgon hänsyn till, när del gäller alt bedö ma fö rdelar och nackdelar aY a ll tvinga oss in i en konflik t?
Bristen p:l a rtillerifartyg kommer all beteckna en l arlig
blolla äYen i ett nordiskt förs\'arss ys lem. i"dcr än grannsla ter na kan Sverige haYa an ledning och förpliktelse all skapa den
sjömakl, som bör u tgöra den sammanhållan de länken inom
Nordens försyar. SYerige har det centrala läget, dc Hi ugsla
kusterna och den Lästa ekonomien.
Om vi skaffa oss den flott a, som med hänsyn till Ya r egen
trygghet är nödvändig, så skall denna ocks å kunna spel 1 en
framträdande roll inom den nordiska försvarssanwer k an om
Yars ofrånkomlighe l snart alla äro ense.

Saknades del förut skäl alt ställa upp flygvapnet m ol ti ollan, s:l har det nu yaril än mer obefogat alt spela u l mot
varandra två så betydelsefulla och oersättliga led i vår försvarsorgani sation som artillerifartyg och kustbatterier.
När striden fiolla- flyg inleddes, var såväl det in rikessom utrikespolitisk a läge t sådant, att man som slulresulla av
försvarsutredn ingen närmast kunde påräkna en Yiisenll ig reducering av yår militära budget. Om artillerifartyge n n u u tdömas, kommer beslutet härom att fattas Yid en Lidpunk t dft
inte endas t opinionen inmn alla större och mindre m il itärmakler givit ett klar t utslag i molsatt riktning utan även enigheten i vårt eget land om nödvändighete n av ett avsevärt förstärkt försvar är större än kanske n ågonsin tidigare. 1\Iinst
av allt borde nu finnas anledning att yrka på val m ellan i och
för sig lika ofrånkomliga försvarsbehov.
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1\filt uppe i en för vårt försv ar gynnsam ulyeckling skulle
](ustartillerilin jens seger beteckna elt missgr epp, i stånd alt helt
eli minera denna ut \'ecklings i övrigt s[t värdefulla resulta t.
För tyå vapen, som Yäscnlli gen hava sin Yerksamhet för ..
lagd till olika områden m en m ellan vilkas uppgifter likväl ett
så intimt samband är för handen som mellan fiollans och kustartilleriets, bör den r ä tta frågeställningen mindre gälla atl ersä tta än att komplettera varandra.
Alt ersälta artillerifartyge n är i vårt läge att ersä lta floll an .
Skulle man trots allt slå in på en sådan väg, bleve resultatet inte förtj änt av alt kallas en lösning av vårt marina
organisationspr oblem - m en väl en felkonstruktion av riks försvarels by ggnad. Vad man i så fall måste hevillna Yore ett
utslag ·-- inte av rationalisering enligt utvecklingens krav utan av bristfällig insil.;:t om den mångsidighet och samverkan,
som fordras inom det moderna kriget.
Svårighc!erna för en verklig lösning av vår sjöförsvarsfråga torde på intet sätt vara oöverkomliga. Säkert är, att de
måste övervinnas, om vi m ena allvar m ed föresatsen att efter
måttet av våra krafter värna Yår fred och vårt oberoende.
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Uppgifter angående främmande mariner
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-446ordning u p pkomman ek v iktsfönleJningen och därav minsknclt• klu hilite t cn måste mc·dl'öra störr e breeld på skeppen. Dl't hrcclare ~k' '\1]10[
1nöjliggör doC'k en m ycket b>ittro imlelning av undervatt.Emskr op[wn .
(Kieler NcuP.ste Nachrichten den 30 maj 193R.)

Den stora flottwanö,·ern i Stilla Hasct, s om ägt rum l" rån mi l tc•n
av mars till slutet av april, har on1.tattat operationsområde t l 'flll ili lll\
- Ala.ska-Alcuerna-180° long.- Samoa (15 ° sydlig lat.) - P amlll w .
Ytan beräknas till 12 miljm1er miF. :Följande dis lans er från I-Ll\ni i
n1 å angivas:
till Panama-näset .................... · · · · · · 4,700 .sjö mi l
))
>> Aleuterna (Dutch Harhour) ...... . ...... . 2,040
))
>> Samoa (Pago-l'ago) ................... . 2,250
l{yktPt förmäler, att övningarna utsträckts ;inda till Guamörun8,
3,350 sjömil från Hawaii, vilk a stå uneler J apans mandat. D är Rv h,t
dragits politi.ska slut.sat,:n, m en marinledningen förklarar, att op rr atim1soml·ådets utökande i -förhåll ande till föregåondo år orsal, ats n v
:fartygens ökade aktionsraclier, och att det är nödvändigt att öva ful lt
utnyttjand e av al{honsndicrna. Det är likaså nödvändi gt, att pr(iva cle långt avlägsna baserna och utröna de'l·as eventuella briste r.
150 fa rtyg ha de ltagit i mauövcrn , varav 10 av U. S. A: s 16 shgskepp, 4 hangadartyg av 5, 13 tunga kryssare av 16, 6 lätta krys~ar()
av 10, 36 ubåtar , ;m jagare, de flesta av 19:32 och senare års pro gram,
15 minfartyg ()Ch minsvepare samt över 20 hjälpfartyg. Totala a nt alet deltagande flygplan var 500 av olika slag. :Flygbaser voro Si ika
(Alaska), Kacliak (AlcutPrna), Pearl Harbour (Bawaii). Garnisonen
på Hawaii, so!ll har en styrka av 20,000 man, hnr även deltagit. :Fiirutont tclegra[- och n,.cliostationcr dcltogo dc reguljära Jlyglinj crnas
flygplan, vil k a sena r;; utan att bryta routen skulle hastigast mö jligt
inrapportPra s i ktad~ sjö- och :flygstyrkor.
Under f örsta skedet koncentreralles stril1sh·afterna, som b J:tt EIO Jd\n San Pedro eller Panama, mot Hawaii, genomförande en k om binerad OJWration. En snabb styrka, bestående av kry.ssare, jagarlJ
och sjöflygplan, utförde upprepade anfall mot slagskoppseskader n och
hangarfarlygen. Dämftcr följde taktiska övningar.
Uncln andra skedet utiöreles med huvuddelen av stridskraftc rn[l
ett s t;ort anfall mot Oahu, elen förnämsta av Hawaiiöan1a. :Försv arrt
utgjordes av gar i!iso:lE'n , samt av ett stort antal ub åtar, lätta fn rt_,·g
och såväl land- som s jöfLygplan. Därefter följde ytterligare taktiok a
övningar.
Unclt•r trecljP .skede t voro s trids krafterna förclPlade på un gef ;ir
s amrna s iitt som i det förs ta . Slag.skeppen medlätta fartyg och ll ~·g ·
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laD anföllo am erik8JE ka kus ten mellan San Diego oc h Ale ut e rna

P, en punkt c•nligt LdälhavarPns val.

pn

(Hl'lH Y l~ern'l ~' i L l' Yacllt. tlen 14 maj 1938.)

Världens handelstonnage.
Un(lcr h yggnacl varuncle tonnag e i Yii rlelen upp skat t as för första
kvartalet 1938 till 2,894,696 ton, vilket >ir 0,2 % mindre ;in under 19:37
års sista kvartal. D euna min,J.::ning kommer uteslutande f r å n clo
brittiska s keppS\' arven (- 36,350 ton). Tonnagl't tördelar s ig sålunda:
"301 ångfartyg på till.sammans 1,065,240 ton , 489 motmfarty g på
1,808,160 ton, 37 segel fartyg och pråmar på 21,287 ton.
(I"c' T e mp,s den 22 maj 1938.)

Bygg nadsp,r'ogram och budgete~r, uppgifter angående
personal och materiel m. m.
Storbritannien.
Tilläggsäskanden för inncvamndc å rs marinbudget ha oJfe,ntliggjorts och uppgå till 2,410,500 pund (c:a 48 milj. kl·.), varav 1,8 milj.
pund (c :a 35 milj . kr.) avs es f ör ny by ggnaclerna . De för ny byggriaelsprogrammet 1938 begärda anslagen uppgå därmed till 56,479,440 pund
(c :a 1,100 milj. kr.), vilket i jäm:lörelse med föregåenclc år betyder en
ökning av 1,484,700 pund (c:a 28,5 milj. kr.).
(Dagspressen, T. T., den 3 juni 1938.)

En sammanställning av artiklar i The Daily Tclegra11h elen 18
maj och Le T0mps elen 20 maj lämna J"öljand e Pj förut publicerade
uppgifte'r om cle brittiska slagskeppen >>King George y,, och >>Prince
of Wal es>> .
Huvud artilleriet utgör es av 10 .st. 35,6 cm. kanoner uppställda
.
12 kvaclrupp el- ocll 1 dubbC' ltorn. E:vaclrul!peltonwn äro .s annolikt placerade ett förut cch ett akterut och clubbelto r net överhöjt Jör ut. To~~;.a vi l~ten avyan~ar.s:-;_ydclrt är 13,000 ton. :Förskjutning:n av viktsdeltung en tlll :Corman Jor skvddet har kunnat g·C'nomforas genom
\' l
"
~
V~ et av 35,6 cm. kanoner och dessa.s uppstii Ilning i kvaclruppeltom.
k lkten av en breelsida från de nya slagskeppen kommer att bli 7,100
kg. medan en breelsida från , NeLson>> väg er 8,200 kg. men detta anses
0
'!Upenserat genom c;en högre eldhastigheten hos do nya pjäserna.
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Fartygens ]ultYi1rnsartilleri blir det starkaste, som någonsin upp~lä ilts

vä fartyg.

D e två slagskeppen av 1938 års vrogram komma enligt UJIJ>p: ift
hån ,,Daily 'TPkgraph's, marinkonesponclent att vicla överstig a :n.ooo
ten sannolikt närma de sig 45,000 ton. Stapel s ~. ttandet skall ~ kt• i
'
höst.
(Kieler Neuest<' Nachrichten elen 20 maj 1938.)

Firma Harland & vVolH i Belfast kommer att få bygga <'!\ a'"
l!J1!.8 års slagskerp. D et andra skall byggas i Cl:>debank', där n u >> Anson, står 1;/i b~idclen. Om do nya s lag.skepp c~n hli på 35,000 to n, kotnma ck att [;:osta R milj. J1Ul1ll (1"55 milj . h.). En ökning m c•d 7.000
ton till 42 .000 skul le öka kostnaderna till 9,5 milj. pund (184 mi lj. kr.).
.
('The Dailv Telegraph elen 28 maj 1938. )
Fart,en å to·rpedkryssaren ,Ai ricli,, som nu trätt i tjänst, upp ~·l'3
var a 36 knop. Toq1cclbestyckningen utgör es av en kvRcl r up]Wltul >.
(Kieler Neueste Nachrichtcn den 24 nc a j 19·38. )
Amiralitetet har för avsikt att omändra. 31 st. jagare av Y - och
W-klassema (byggda 1917-1R) till ersko rttartyg. De skola ed11\ll a U
olle;. 8 st. 10.2 cm. luftvärnskanon e.r i clubbel lave-ttage och nuHle rn
antiubåtsutru.~tning. Denna och andra åtgärder tyda på att b ande lsskvddet och säke rställandet av råvaru- och livsme del simporten iir rtt
a; de viktigaste problelfllen i det brittiska ·[örsvaret.
(Kiel er Neuerste Nachrichten elen 24 maj l\)38. )
Det nya ubåtsmoderfa.rtyget >>lVIa iclstom·>> är Urcligt och sk nll in~
gå i :Meclelhavsflo,t tan. Data: 8,900 ton, liingil 162 m., 7,000 h kr., il
knop: bestyckning 11,4 cm. lv-kanoner. 'Totalkost nad 97.6,026 l' uncl
(18,6 milj. kr.). !'lats finnes för 800 ofl'icerarc-, unde,rofftc era n·
manskap i fre-dstid och 1,100 i krigstid. Detta bctydc•r, a tt JG rt ye< t
kan tjäna som moclc•rfarlyg :lör 12 ub åta r.
Manskapets :[örläggningsförhållamlen visa på clc·tta fartyg sto r~
förbättringar som re·sultat av amiralitetets st rävanelen att övNhU\'U(_
tage-t förbättra manskapets J'örhållanclen ombot'Cl. Det frall1h ål1fo
c•melJe,rtid, att fa rtyget ej är eH Jlytande hote,JJ för trötta uh~ tsh<'Sa\t;
ningar. Där finnas v'e rbitäder av al l a de slag :ach torp e>dlorr ncl ;"_
över 1.00 torpecler. För luft sl,yclcl lin n as sä rskilrla anordning a r. (".
nom ett enda haml,!UC''l 'P sliickes varje lampa i fartyget, oc b yell

oc:l

t.ilat ionssystomet ä1' så ordnat, att fa rtyget · kan gö ras gastätt på
111 ycket kort t i d.
(T h e Daily Telegraph de'n 19 maj 1938.)

Uländska flygplanleve.ranser.
Det har visat sig, att fabrikerna i U. S. A. e j kunna åtaga sig
så sn abba och omfattande leveranser, som engelsmännen önskat. Detta
gäller speciell t spaningsplan med lång aktionsradie. Flygpl an för
flott a n k omma dock att le•veoreras från U. S. A.
Enligt Evening Stancbrd väntas .Italicn erjucla loverans av flygplan. Capronibol ag,; t uppgi ves kunna omedelbart leverera 50 tvitmotori ga bombpl an samt ,o m en må n ad tre flygplan. om dagen.
Dot hålles kn::!ppast för troligt, att det italien ska e rbjudandet
kommer att accepteras.
(Svenska Dagbl adet den 2 juni 1938.)
Det britt iska f lygvapnets ,flygande slagskepp, är nu k lart i s itt
först a exemplar fOr de avslutande praktiska provon. >>S undml ancb
blir den n a l uftflottas f l aggskc~pp. Typen lir den militära uppl agan
av »Empi re>>-f lygbåtarna, som gjort åtskilliga uppmh r ksammacle l å n gfl ygnin gar , b land ann at ÖV("r Atl anten. De Ilygancle' sl agskeppen få
en r äc k vidd av d rygt 4,500 ki l ometer med bombl ast. »Sunclerl anch är
elen förs t a Jlygbåt i värl clPn s om utrustats med rörliga kulsp ru t e to m ,
och fl!era tiotal av samma typ u11pgcs· vara uneler arbete vid Shortfabrik er na.
I n ästa månad skall ,sunderl ancb göra en demonstrationsflygning t ill Si ngapom mod sox mans besättning. Hastigheten är ·.en
s·a k som än n u h emlighål les, men .man . gissar på en marschfart av 32:J
kilometer i timmen.
(Dagens Nyheter den 28 maj 1938.)

Australiens flotta..
Om några år kommer A-us tralien att räknas till de länder, vilkas sj ömakt man ej l\an se n ed på. Av alla Domini ons har Australien den stö-rsta ,o rgani sa tion en och g(J.r dc största r el ativa ansträngningarn a för sin sjömakt. Enda.st genom samarbete m ellan en. :;;tar];;
australisk :flotta och brittiska flottan kan Australien hoppas på att.
kunn a. hi nclra on Jieml c frän att komma inpå l ivet.
D arwin skall utviclgas ti.ll en re.servbas för Kinaf'lottan , en an1tiubåtsf lotta skall startas, fler krigsfartyg s·k ola byggas på aust rr.tlensk a varv och nya baser skola anläggas i Gladstone och Albany.
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456Vida re< angives, att flygtendern "A lbatross (4,800 ton, 10 fl ,q~.
}lan katapult 4-47 mm . Jv.-k., 21 knop} skall överlämnas t ill . Sto t·I
'
' del av ersättnin glm fö r de t vå kryssare, som l\ OJ>as
..
briatnnien
som
därifrån. Dessa kryssa re komma att i ove reras i se.p t. 1938 och .iu li
1939. Moderniseringen av »C anbe rra.>> och »Australia» kom m l' r a t t
omfat t a J'öljande : H anga r midskepps J'ö r 4 fp], fö rdubbling av l uftvä rnsa rtill eriet, förstärknin g av sk ydd et samt borttagande av to rped'tubema.
.
.
o
Särskilt intres3e ägnas åt försvaret av Darw m, sasom ett k om plPment till Singapore. Där bygges en f lygbas och ano rdnas an sl'nlig ,l
reservförråd av olja fö r f lottan. För närvarande komm a l'ml'll c rii d
ej ö-rlogsfar tyg att baseras i D r. rwin, enär cl e sydliga h amnarn a nnscs som Aus tral iens mest så rb a ra p unktc·r.
Genom Järcligsficill ancl et av hase n i Sin gapore a nses risken l'ii t·
invas ion ell e r bombr aide r f rå n h a nga rfa rtyg avse-vä r t ha m i ns k at,
e>Itär ingen f rämmande mald ]\an behärsk a södra Stil la Ha vct, ~i\
l änge denna bas ä r intakt.
Raid e r nl'ot hamnar och s jöhandel anses därför va ra den en<b
faran Jor Australien. För sk yeld htiremot e dordr as minst ·10 m ocl<• nJ<t
k ryssar e, Hi jaga re och 20 ubåtsjak t-fa rtyg.
..
AntiubåtsS'kol an skall organisPras eHe·r samm a mons ter, som dt· n
i Po rtl and. Tt1e fartyg ut rus tad e mrcl all modPn l matNi el ·för uhjakt skol a byggas i Sydm~y. Förråd a--:_ nöd i g. utrust.~ing föo r sk ,ytl d
av handelsf artyg mot uhåfa r skall. uppl ägg as 1 do sto n·c hamn ar na .
I Glads tone och Alba ny an.3rs f lottb ase r böra skap as. Uto m de> h a
kryssa rna, som köpas, och cl.e> smärre fa r tyg, som skol a IJ:yggas, .. skal l
en f lottilj motatorpedbåtar Jör kusts kyeld anskaffas. V1cl a rt' ll n ttas
pl ane r på att åte rinf öra ubåtat· i A ustrali ens fl.otta.
.
(Hay moncl B. Blackman l. The Naval Chrom cl o den 13 maJ 1.9:~h.)
Storb rit annien komrner utan t vivel att stapels ätta ytte rl ig ,1n'
två »Ficl ji»-kl'yssa re som E'l'Stit.tning för dc till A us tr al ien såld a.
(T he Nava l Uhronicle elen 13 maj 1.938.)
B rittisk a amiralitet et har uta rbetat planer fö r ett konvojsystl' lll
för den brittiska s jö.farten i h äncle·lse av krig. PlanE-rn a ,omf aiin
ombyggn ad av gam la kryssarr t ill sp0ci alfa rtyg för luftvärn samt
förstärkning av jagarv apnet. Vid cventuE'llt krigsutbrott kan k onvo jsyst r. mPt omed.;lhart införas på cle viktigaste sjo,farts ru te rnu.
(D agsp ressen, T. T. , clrn 25 maj 1938.)

U. S. A.
R.evreser.tanth usets flo ttutskott har ti lls tyrkt ett f örsl ag om aH
28,751 milj oner do·l l ar skola anvä ndas fö r uiJpföraude av 43· nuuin a

anläggningar, bl. a. en stJO r torrdocka i P c•a rl H a r bor på H awaii, en
på Kadiakön utanJör Al aska samt Jl ygha,mnar på
·olika slll ilöa r i Sti ll a havet . En post på 25,000 dollar lär va ra avsc drl
fö r inköp av Palmyra-ögruppen söder om Honolulu, vilken be-finn er
sig i pr i va t ägo.
·
(Dagspressen , T. T., den 13 maj 1938.)
111 arinfl ygstat ion

Full fö lj a nd et av byggnadsinogrammet kommer oj att bl'inga
U. S. A:s flotta i paritet med Storb ritanni.cns flotta i vad avse r antal et fa r tyg, men i tonnage komm er ski lln aden mellan do två f lottorna att bli obetyd lig. Prog ramm e t k omm e r emellertid att bibehålla. den nuvarande marginalon i fö rhå!Janclc till Japan.
(The Dail y Tl'legraph den 14 maj 1938.)

Sto-nt ,politiska., flottmanöna.r.
Ma rind epa rt.ementd i Washi ngton ti ll Uinn ager, att flott a ns öv ningar fr ån fe,lJ ru a ri 1939 sko·la fö·rl äggas t ill farvattnen krin g An till ern a och i Atlanten ända ne-d till e kvatorn . Flottan l ä n>11 a r Still a
ha vet i hörj a n av januari, en higsöv nin g h å ll es uneler f e-bruari, och
uneler m a rs och april bedrivas övningar med Guantanamo som has.
I maj går f lottan til l New-Yo r k m'C d anledning av utställnin g<:n.
Beslu tAlt att under flora månader koncentre r a h e,l a flott an til l
Atlanten anses ha en politisk mening.
I vä linforme rade kret s ar ansrr man, att denna g ruppe ring motsva ra r U. S. A:s önskningar att kunna möta en eventuell situ ation ,
som s-kapas av en europeisk kris, samt att i så fall kunna sä kr a
skyddet av dc sydame rikanska r cpub l i kc rna.
Faktum är, att flottmanövern för spaningsförb a nden komm er
att st r'ä.ck a sig a nda till på andra sidan ek vatorn till ett område,
där de enelas t h a att räkna med alli e rade s taters baser på bras i li ans ka
kus ten. Som man knappast k an tänk a sig, att ett angre<lJP mot U . S.
A. skull e kunn a komma f rån Sydamcrika, är det tyd ligt att övningfln
har som huvudändamål skydd av kon tincn tons sydliga kuster.
(Le Temps den 28 maj 1938.)
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Seclan 5 år pågående boii.lfällniiigsförsök mot rörliga m ål ha
avslutats i U. S. A. R esultaten .o n1givas visserligen med sto r sc-kn•l,•:,s,
n~cn det framgår dock, att träffprocenten har varit ganska l åg. F;\1 \.
ningarna ha utförts mot målfarty get »Utah >> (22,000 ton) och ku nn ,t
knappast betraktns som stridsrnissiga, då ingen ncolverkan a v luf tvärnsartilleri förefanns. Av 5,000 fällcla lJOlnher ha endast ct.t rrll u\
träffat; och man räl..:nar med att vid hög fart och mecl motverka n
träffarna bli ännu fän e.
(Kieler Ncucstc Naehrichten den 2 juni 1938.)

Dieth er von Raeder,
Hans Li.iclermanu,
H e rmann Ki.inn e,
Karl Galster,
Wilhelm Heidkamvf och
Anton Schmidt.
Al la fartygen äro uppkallade eHe r under tjänstgöring i fred
eller krig omkomna.
(Kiolur N eueste N acb richt<)JJ den 21 maj 1938.)

·-

Frankrike.
Den franska upprustningen.
:Marinmini s te1·n fas tslår, atl Franh·ike:s .!'lotta år 1942 ko nlJil<' t'
a lt vara 50,000' ton större än Itali ens ocli 120,000 ton s t.öt'I'O än T y.~k
lancls. Totala utgifterna för f lottan år 1938 komrna at.l; ÖV<'r.,di!!:l
32,000,000 pund (620 milj. ki·.) och år 1939 m8ste lika stora ul gil t<·r
!Jt'r~iknas. Förutorrn de 5 gamla slogs keppen och 2G,GU()I ton s sl:ws k,·ppet >> Dunkerqu-e >> , vilket I Jl~.s· kriv es som >>Llot moclernns to sings keppet i. v~irlclen>>, tillkommer s nart systertartygel >>S tr as.shou rg>>,
som hi1111nar St. Nazaire i s~·pt.emlic r. 3 s·t. 35,000-lon.s slagske-pp h<·Jinna sig för narvarand e und er hy gg nacl. Ett fjärde konnner att sta ·
pelsättas inom snar framtid.
(The D ni ly T(•k g raph dc·n 13 maj 1938.)

Toq1edkryssaren >>T_e I-Iarcli >> l1ar s jösatts i Nante.s den 9- nw j.
])e l. ~ir elen första i en serie Jlft 8 fart y g med följamk data: ·ui ng· Li
117,2 m., hredc111,l m., 1,800 (·on, Parsonturhiner, fart 40 k1wp. N;i ~ ffl
fartyg i se rien sjösättes i sc•ptc•l nlwr.
·
Samma varv skall J, ygga tv:"t jagare på 1,020 ton.
(Le Yacht den 14 maj 1938.)

· Tyskland.
Slags·k eppct >>G ne·iscnau >> int.rtidtl(• elen 21 maj i tj ä ns t..
6 jagare av »Lcbereeht Maas>> -klassen, Z 17- Z 22, ha crldill il
fö lj ande namn:

Sov jetuni'onen.
Pressen har o.ffent. liggjort en clngorclc r, som fo lk kommiss aric~n
för krigs:l'lottan , Sm irnoff, utfärdat m ed an ledning av 5-årsdagen av
Norra islunsflottans tillkomst. >> Norra ishavsfl.ottan har blivit en
mäkti g kra:fl., som är i stånd att med hetler försva r a vår nordgräns>>,
heter eld i dago,r1.Iern.
Izves l.ija offentliggör · viclarc en artikel , lödattall av befäl ha va'r en fö-r 11orra ishavs[]ottan, Dusj·enof.l', v ilken 1)1. a. skrivm : >> D(-lll
tid h ar sv unnit oclt kom'm er icke nwr ti ll baka, clå tyska ubåtar
ostraffat kunde· sä nka hanclelsfartyg i sjö lva KolahuktelL Tyska eller andra fartyg sk<o la a.Jdrig mera kunna lJlock e-ra vår ut.fartsv~g
till doo s 1ora värltlssamfärclsleden mot väs ter, t>j heller heröva oss
möjligh eten att fritt anvämla den nol'l' a sjövägen>>.
(Le T cm ps den W maj 1938.)
UtiJygga ncliei, av Lcningra<l till en förs,t klassig k•·igsha.m n och
e-tt mi litärt centrum i händelse av t ys kt angrcpp från Östersjön mol.
So,vjctrysslantl gcnomJörcs med stö>rs1a energi. (K'ri gskommi ss aric
Voros jilov har avlagt besök i Leningratl, och där utkastat tlen definitiv a p lanen ti ll Loning r atls och KronstaLlis ombyggnad till fö.rstldassiga mili tä rltamnar.
100,000 politiska få ngar :från sibiris ka koncentration läger h a
transpo-r terats till Leningrad, där dc s kola ulJ' öra hamnarbe tet.
Enligt vad so m meddelas fdn vä lund c rr~itl;ad källa ha r yssar na
även gjort utkas t till planer p å bygg,t ndet av unele rjordiska han ga rer
vid I,eningrad för mer än 1,000 rnililii rf] J' gplan. Dess utom hyggns
gas. och bo-mbsäkra underjordiska rum med plats fö·r 1/2 miljon människor vid evc>n tuella bombardemang. Am .m un.itio·nsfabri.ker och elektricitetsverk växa som svampar ur jorden. Vorosjilov har inspekterat
anläggningarna, och nu väntas Stali n på inspekti,on.
(Stockholms-Tidning·en den 17 maj 1938.)
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Enligt uppgift ur N:cw YorT( Times avser Sovjet låta byg ga et(
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(Kieler Neueste Nachric hten don H maj 1938.)
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Polen.
Det hagtidli ga öppnand Pt av i:le-n nya polska hamnen W.l a dislawowo_ vid Osters_jön l1ar iigt rum. Hamn<'n , .som iir avsC'clcl att tjäna
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Holland.
. 1!n_cler hudgC'.tdC'·b attPn om NNlerJ~nds ka IndiP.n mecld 0lac1P koloIJC'malmlmstern i .törsta kamma rPn, att regering en förbC"rP•der 011
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skola :ustning sutgiftP rna uppgå ti ll en trNljNld av lmclgPtC'n.
litära
mi
inga
att
sk.t,
katt•gori
inistP.rn
m
dn
s~ar pa Pn Jr åga föl'idara
Iot:cl rag l'li C'r avtal nwd andra maktt'l' rörnncle Nc·de l'länclska I ndien
ex1stera.
(Dagspre ssPn, T. T., den 21 maj 1()38.)
I föregåen d e UFM lämnacl C', data för c[p ny lige n bPst ä lld a jaga.rua
omple•t teras n!Pcl Jö lj anclP upp g ifte r:
ino- 4 st 40 111n 1.
Maskins ty rka, 45,000 hkr. , lul'tvärns bcstvckn
.
t,
·'
l
auto
n:at mnon e r i clubhl'lla vetta ge, toqwdka liher 53.,3 cm. , minhano t·
0
ch SJunkb om ber.
j
... Antal fartyg SC' ri(' n blir 4. De två förs ta komma att träda
tJanst våren 1940.
k

Turkie t.
Nationf!H'örsamlin gr n i Anbra h a r få tt sig för elagt ett l agföt·~· extraord inär a a.nslag til l rustning sändam å l p å omkring 400
Anslage n s ko la f örli Plas på ('H tid av tio '·'tr och tagas
ktonor.
J.
b
i
' budge ten. Som motive rin g till anr u ]c vid S l· cl an om el en or d·mane

sla

rniF

01

-

456" -

sl agen h anvisar m im till vikten av att uppföra nya krafti ga ku$tay
batterie r samt att i snabbar e t empo geno mföra komplet teringar
turkisk a armen.
I de n ordinari e b ud geten för innevara nd e fin anså t· h a r<·lla n
lj .
ci rka 40 procon t av de totala utg ifte rn a, el. v. s. omk rin g 320 111i
.
änclamål
kronor, ansl ag its till r uslnings
(Kicler Neuest e Nachric hten den 21 m aj 1938.)

Försl agrt h ar bifaTTi ts.

(Le Tem]JS elen 22 ma j .1 938.)

Turki r•t h a 1· hm tällt jag:tre uch lätta kl:yss:ue "från En gl an d lö r
ett belopp av 120 m.i1j: kronor. Turkisk a r ege rin gen l å nar pen gnl'll;t
i Lonelon C ity m ed engelsk s tatsgar anti .
(Nya Dagligt Alle·b an da den 30 m a j 1938.)

Den r egeri ngen närståen d e tidnin ge n Ulus l äm n ar e•n del drla
tal je r om det sätt Jlå vilk<'t cl P l ån Turki et crh ulli t i E u g land sko
t
använda s. Av de 16 milj eng. pu nd som Turki Pt .l å na t skola t•nlig
l
n
S<t~o
lag·,
s
ka
oli
av
rhcktl
a
ga
tli
oHcn
tidninge n 10 milj . a ns lås till
a
andr
och
Pn
ruvclrift'
g
inom
gar
rin
Jörliäh
till
amt
s
hamnby gg nader,
la~t u
industrie ·r. RPste>n skall an vanelas tillr us tningar. Inom den n ärn
ulntlskilt
ärs
s
och
flottan
tärka
s
tt
&
ticlon sk all man sä t ta i gång med
nY
vapne.t. Frärnst sk all mau börja med m olte rnisnin g och ö.kning
jade s märre enhe tern a, m edan nybygg nad av slags kepp och stor n
ga re får anstå till and ra etapp c' U av upprustn ings pr,og r a mnwt.
(D agspressen, T. T. , den 9 juni 1938.)

Siam.
Två lurtförs, 'aJ:sfa.J'tyg Jlå 2,200 ton by gga.s. Dc bestycka s 111rd
fyra 15,2 cm. kanon e r och Jå on fart p å c: a 20 kn op.
(Th e United Services Hevil'w elen 31 mars 1938.)

