1934.
97:e årgången.

Häfte N:r 7
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Flottans bildarkiv.
Flottans bildarkiv, vilket på sin äd organiserades av Marinstaben, överfördes för några år sedan till Riksarkivet. Såväl ur arbetssynpunkt som av lokala skäl överfördes det vintern 1934 till Marinmuseum. I det blivande Sjöhistoriska museet får arkivet sin slutliga hemvist.
Det materal, som under kommendörkap~enerna Prytz och
Bolinders ledning hopbragts under :u·kivets korta tillvaro, har
redan n å tt ett betydande omfång, ur vilket riktlinjerna för arkivets vidare utvec kling nu kunna dragas.
Porlrättgalleriet omfattar f. n. c:a 1,200 porträtt. De utgöras av visit- och kabinettskort, teckningar och akvareller
samt litografiska tryck. De omfatta till flottan och kustartilleriet eller över huvud tagel till sjö- och kustförsvaret knuten
personal, militär som civil. En granskning av det nuvarande
bes tåndet visar stora luckor, särskilt för elen tid, som ligger
före foto graferingsko nsten.
Frånräknat den personhistoriska forskningen giver bilelmaterialet en god vägledning vid studiet av gångna tiders uniformer. Porlrättsamlingens värde ökas i hög grad nwcl att
bilder erhållas från skilda perioder a v vederbörandes tjänstetid: början, mitten och senast innehavda grad. Givetvis bör
varj e porträtt utföljas av data: årtal , befattning och fullständigt namn samt födelse- och dödsår samt i övrigt sådana upplysningar, vilka kunna vara av karaktäristiskt värde. FörTidskri ft i Sjöväsendet.
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skeppsnamn i Gustaf Vasas flotta.
Sjöhistoriskt k åseri av IvlarinöYerintenclent G. E/ona n.

För en t id sedan diskuterade man i pressen hun tY ida
>, Stockholm >> och »Göteborg », som två nya jagare skola k nllas,
voro lyckligt funna namn eller icke. Somliga menade att rlessa
namn voro för tunga för jagare och bättre passade för pa nsm·skepp. :Mot benämningen »Snapphan en » på en ny ycolett·
båt reagerade man på sina håll särskilt kraftigt, förmen ande
att snapphane betydde ungefär detsamma som skogstjuv eller
en unelanstucken sälle, som lade sig i bakhåll och gjorde li Yet
surt för ordningsm.akten. Det är nu inte 1neningen att !"örlänga denna diskussion utan som ett apropos ge läsarm cu
föreställn ing om huru skeppen benämndes under Gusta f Vasas t id, en tid som ju även i språkli gt hänseende är mycket intressant.
Först bör d{t anmärkas att det veterl igen endast fi n ll~ el!
bevis på att Gustaf Vasa själv gav skeppet namn , nämllgen
när han år 1559, då en under byggnad i Stock holm. var;t nde
stor kravel om 400 läster var i det närmaste färd ig, för kla rade att »det vore Oss icke obehageligt, om. man i>å skeppet 11H1lade en Elefant, den störste målaren kunde », men naturligtvis
får man därav icke draga den slutsatsen att inte kungen rid
andra tillfällen bestämde vad skeppet skulle föra i sk iitdcn
och därmed direkt eller indirekt gav det namn. Den :dtc r·

nativa för utsättningen kan vara berättigad, eftersom det är
ovisst om 1500-talsskeppet hade någon namnbräda på spegeln
eller endast en träsköld, på vilken man målat en sinnebild
t . ex.. en svan eller en falk ' varefter
skep1)et seda 11 1)enan1n
··
d es'
·
Svan en , Falken o. s. v. l denna sköld synes understundom ha
ingått ett valspråk.
N~r Gust~f Vasa _tillträdde regementet, fanns ingen örlogsflotta l egentlig memng , endast »en hop skärjebåtar och annat prac~-~ri , ~är va:ken hjälp eller tröst medföljde», som
kungen SJalv sager pa sitt uttrycksfulla språk. Gustaf Vasa
n~~ste därför, för att slutföra sitt befrielsekrig, för dyra pengar
kopa 10 skepp av lybeckarne. Man vet endast namnet på ett
av dem, kraveln Svan en, ett då som senare mycket populärt
s~ eppsnamn .
Svanen förolyckades under resa från Kalmar
till_ Stockholm 1524 och med skeppet en hel hop grovt artillen, som använts för intagande av Kalmar slott och som nu
~ar på återväg till Stockholm.
Av namnet att döma synes
aven Kamperman~en, en kravel som d eltog i Grevefejden på
1530-talet, ha vant ett av dc lybska skeppen, möjligen också
s~ eppet Lumper, men eljest torde dessa , som uppgivas ha vant gamla och murkna redan vid hitkomsten, rätt snart skattat
åt för gängelsen. I Grevefejden deltog med den äran jämväl
Stora Kraueln, byggd 1532, samt Brynten och Nye Holken samt
en_ ~el mindre fartyg. »Stora Kraveln » är ju , som en viss
~~·1gm ell gr eve uttryckte sig, intet namn, det är en benämning,
~~~_:::om Nye Holken, men förmodligen var Stora Kraveln så ·
r~ar k~är dig genom sin storlek att, även om den förde en
bild l skölden, denna icke behövde åb eropas . Brynten eller
»Gamle Brunten », som han sedermera kallades, får väl antagas h a haft en häst i sin sköld. Detta skepp låcr 1549 vid
Vallmarsön .. (Djurgården) som vrak och blev då ~1pphugget.
Bland aldre skepp omtalas ofta Ugglan och Kiilen som
em: :lanåt gjorde fraktresor på Holland, ävensom Flemingen.
»RlJlen » kan möjligen betyda att skeppet förut tillhört någon
ll1edlem av släkten Kijl, kansk e Severin Kijl, Gustav Vasas
slott s1oven pa' Alfsborg,
··
·
,
liksom
Flemingen
kan ha tillhört nå-
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gon medl em a v F lemingska ätlen. Om delta antagande ~ir ri k.
tirrt tord e dessa två skepp i skö lden burit sina urspr ungl ign
t> '
l ..
ägares vapen . »Kij len » kan dock likväl tänkas ha w ph Ira n
staden Eijl (Kiel) .
E tt: a v de äldsta rangsk eppen ellerkravlarna var L e}11ne n
(L cjoncl), till ski1lnad från galej:ln med !> a:mn~ na:nn sl un d0111 kallad »sto re Lej an en ;) . När LeJ ~tne n till s1st s as om ga m.
mal och orkeslös år l5G2 låg vid Älvsborg och då bll'\" hc.
rövad sin bestyckning , kallades skeppet »Gam le Lejan cn
Ar l 541 byggde skeppsbyggmästaren Jakob Laicho. Ya n lirre:n kallad >> F inske Jakob >> en liten kravel, som omväxlan de
t>
kallas för Lille J(rrwel en eller Finsk e Falken; attn")mtel ··fi nske >> svftar p å bvggn1ästaren. Strax därefter byggde S:l llln le
Jakob .en ny Sva-n , som kallndC's Slom eller Finska Svo n . ett
frå n nordiska 7 -!irskriget berömt skepp liksom FinskP Fa!ken och dc flesta övriga här omnämnda sk epp. Efter att med
stora Svan h a hållit på traditionen väljer man ett r cl igiiisl
motiv med Engeln , som hade sin namne både i den danska
och den 1vbska flottan, för att senare överg å till fyrfotad jur en
med Elej';mten : ett namn symboliserande skeppets imponer m, dc
Tre k~· a
5 torlek och styrka , jämfört m ed dc and ra sk eppen.
velar som Gustaf Vasa hann sträcka kölen till im1an ha n g1ck
'
..
·
cE·'J·
J •«'d '7d
B'örk
rnii s"
ur <.
tiden
bcnan1ndcs,
elen
ena .)t.
, 1 1 , , )Yt>t>
l
J

skeppsgård norr om Kalmar l 559- 60 av skeppsbyggmästar~ n
Hol•rerd Olsson från Stockholm, vanligen kallad >> Mäster IIallino~n .elen andra Trojen eller Troilius och den tredj e Il ekt01~ se~ermera kallad Svenska Hektor till skillnad fr ån ett
frå:1 danskarna erövrat skepp m ec'l samma nmnn, vilk et seu ,re
benämneles ,, Da nske I-lektor >> . Av de nämnda 3 kravlarna hu de
I-lektor blivit döpt redan strax efter kölsträckningen, vilk et ynes ha varit enastående. Namnet St. Erik torde Eric X~.V,
som då hade Kalmar i förläning, själv givit skeppet och d'armed m åhända velat hugfästa sitt eget namn på samma gan~
som sin kanoniserade namne; kansk l' man också tänk te pa
det gamla fäst et St. Erik i Kalmar. Med Troilius och H eki JJl',
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vilka namn möjligen ocli:.s ~t voro Lagna ur ulvalet kung Eriks
fatabur , var man över på elen gr eki~ka mytologien.
I\ärm nst i rang efter kravlarue kommo vanligen b a r k a rn e, en typ som Lord e utgjort ett mellanting mellan kra vel och
galeja. Barkarne hade som n•gcl inga egentliga namn utan
uppkallades cfler vissa sjöstäder , vartill dc voro förlagda eller kanske snarare som bekostat deras byggande, såsom Vii sterv iksbmken , Atusborgsbarken, Nyköpingsbarken m . fl. städerna ålades näm li gen att ställa viss a skepp till kungens fö r fogande, vi lket ibland synes ha fullgjorts så, a tt de övcrläto
på kungen att hygga skeppet och betalade kostnaden. Kalmar barken byggdes sålunda i Stockho1m och k allas till en början ,, l'(ye barken som kom till CalmarC >> , m edan den i Kalmarräkenskaperna först benämndes >> Kye barken som lopp till
Ängelandb (på den första friareresan) . En ba rk kallas för
Lång e barkeri (vanligen förlagd till Stockholm men med sk epparn från Gevle) ; densamma varom kung Erik en gång skriver till sin befallningsman i Helsingfors >> Långe barken som
du kallar gamla jakten >>. Man hade tydligen svårt nog att
hålla isär begreppen. En annan bark kaHades först >> Barken
som HoHändern byggt >> och därefter Hnllrtnclsborken. Hade
man två barkar förbundna med samma stad, t. ex. Viborg,
kallade m an den äldre för Gamle Viborgsbark en och den yngre för Nye Viborgsbarken. En och annan bark , som stod på
gränsen till kravel fick namn , såsom excmpolvis Finske Höl,en ,
förmodligen byggd av Finske Jakob.
B o j o r t c r n a voro en aning mindre än barkarna. Dc
voro m era att anse som trängfartyg och fingo inga namn. Det
är därför icke lält för arkivforskaren att h åHa d em i sär. När
en n y bojort hyggdes , kallade man den vanligen för >> Nye Bojorten , och d en förut befintliga fick h eta >> Gamle Bojorten >> Efter några år kan Nye Bojorten i sin tur ha blivit Gamle
Bojorten o. s. v. l bland skiljde man dem å t genom att uppka lla dem efter storleken och riggningen, t. ex. Store Råbojorlen ; en stor och rätt kraftigt bestyckad bojort, ty dligen avsedd
för r ent krigsbruk , och Lille Råbnforten. Var fartyget köpt
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utifrån , t . ex. från Lybeck , kollades det Lybske bojorten o . v.
Bojorterna skiljde sig från andra sk epp genom sin m odnn a
rigg.

I Gustaf Vasas flotta fanns ett skepp, Store Grip en, son 1
synes haft h emortsrätt b åde bland kravl arna , barkarna och
bojorterna, efter som skeppet en gång kallas >> kravelsbojorl»,
en annan gång bark och var riggad som bojort. Gustaf \'asa
kall ar Store Gripen för en >> Smock snapphan e>>, vilket ju ka n
tjäna som tankeställare för dem, som opponerat sig m ol nam.
net Snapphanen. Sin långa och trogna tjänst slutade Store
Gripen på etf ärofullt sätt, då den efter en h ård k amp hlcv
skjuten i sank i sjöslaget n<ellan Bornholm och Rygen år 1:JG:i.
P i n k o r n a, lätta och snabbseglande fartyg, voro liksom
barkarue vanligen förbundna med vissa städer, t . ex. Alu sborgspink.en, och Å bo merss epinken . E n pinka kaRades Lncls mans- eller Lässmanspinken och användes mest >> på kun skap»
d. v. s. att bespeja fienden, troligen också för att gå för e llo l
tan och loda i okända leder . Den var b yggd av en fr ån ll olland införskriven skeppsbyggare, Mä t er Adrian. En tidif.(are
byggd pinka Hollandspinken synes till byggmästare h aft en
Petter Hollender , egentligen kranbyggare men som också menade sig kunna >> npsätte en god pink >> , som Gustaf Vasa s~iger.
Bl. a. uppförde P etter Hollender en kran i förborgen på Stockholms slott, varest man byggd e småfartyg och espingar htnra
skeppsbåtar).
G a l e j a n var den talrikast företrädda typen i Gust~f
Vasas flotta och hade en vidsträckt användning både i l.;: n :-;
och fred , bl. a. för befordran av post och transport av r iin tepersedlarne. En tidigt byggd galeja kallades Slungan, men
snar t söker man sig till djurriket med galejnamnen lgl en ocb
Björnen eller till mytologien, såsom i Lindormen och Dral;en,
den sistnämnda en stor och förnänrlig galeja eller kanske sna:
1
rare bark, fast med åror , som omnämnes från konung amötet
Grisabäck (Brömsebro) 1541. Därefter dominera fyrfo tadjuren såsom i Buffelen, Enhörningen, Uro xen, Hj orten , C'ueil
och Lille Lejonen. Fåglarne äro mindre talrikt r epresentera·
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de m ed A.lel.:rål.:un , Lille Surm en och Lille Gr ipen; fiskarue
däremot ick e alls, såvida man ej dit vill hänföra Spri ngeu(tl en.
I längden kunde m an förstås icke undgå att annamma mytolo .
giska namn med så vidsträckt popularitet som Havfrun och
Näcken . H.edan dessförinnan hade man em ell ertid gjort en
utflykt t ill blommornas värld med Rusen , vilk en liksom Draken trol igen var en barklikn an de slor ga leja, sam t Liljen.
På 1540-tale t, då galejbygget florerad e, byggel es ungefär samtidi gt två galejor som b enämndes Turken och Morianen , då rätt
aktuella b egrepp. Det sistnämnda namnet var populärt ä ve n
utomlands ; både lybeckare och danskar h ade sina morianer.
En galeja bar namne t Svarta Prinsen , en annan Solclcmen , som
också hade sin namn e i Danmark. Men man hämtade motiv
även från döda ting , som på ett eller annat sätt symboliserade
en verklig ell er avsedd egenskap hos skeppet. Exempel p il
sådana moliv ha vi i det förut nämnda namnet Slungan samt
i Sn örepilen, Snörenålen och Flyespånen eller Flylspånen . En
och an nan galeja, som kund e identifieras utan hjälp av skö-ldc
märk e, fick reda sig med sådana benämningar som Löse gulejen (från Nya Lödöse) , Galejen p å Vänern , Gnlej en i Vadstena, N ye förmålat Hollandsgalejen m . fl. Den sistnämnda
benämn ingen, om vars sköldemärke man lämnas i okunnirrhet
'
v
är intressant så ti1lvida att den anger , dels ·a tt g'a lejan för
ovanlighetens skull var målad m ed oljefärg i stället för bara
tjärad, som var regel, dels att den var byggd , inte i Holland ,
som man skulle tro , utan av den förut omnämnde holländaren
Mäster Adrian, skeppsbyggmästare i Stockholm och sedan i
Väst ervik .
Som örlogsskepp hade h o l k e n trängts ut av krave1en ,
en utveckling som efter hand sträckte sig jämväl till fraktsk eppen. Annu på 1550-talet byggdes dock holkar för kronans
räkning, därav en stor furuholk i Älvsborg år 1552, som lastnde minst 187 läster salt (a 12 tunnor). Holkarne fingo ej namn
Utan benämndes ibland efter orten, t. ex. Å landsfurulwlken ,
111 en ibland kallade man en holk t . ex. från Nyköping, en a
gången för >> Nyköpingsholken >> och andra gången för >> Nykö -
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pingsskeppel >>, liksom »Holken som. byggdes i Äbo » ku u dt· en
annan gång uppträda under benämningen »Finske sk Pppet , _
»Lilla segelskeppet» eller >> Lill a Seansskeppel» frän S lock hohn
var förmodligen också en holk , och de l synes för övri gt icke
h a varil n å gon större skillnad m ellan en furuholk och en furuflåsa >> eller ,, föreblåsa», varav det fanns åtskilliga i flott an.
Till ifrågavarande grupp torde också böra hänföras »luejarnc,
som icke heller fingo namn utan b enämndes efter riggni ngen
eller andra omständigheter, såsom. exempelvis >> Elfsborgskn·geren >>, >> S lo ra Mersekrejeren >> och »Stångekrejeren », vilken sistnämnda ibland uppträdd e under benämningen >> Fetalieskt·ppct
ifrån C almar ,, .
Ensanuna i sitt slag voro Löse galjon och Löse k /in k en,
varför man får antaga alt det i flottan vid denna tid ick e fan ns
mer än en ga ljon och ett klinkbyggt sjögående skepp (kans ke
en kogge) , b å da hemmahörande i Ny Lödöse.
Den klinkbyggda k o g g e n hade ju som sjögående sk epp
för länge sedan utträngts av hollken , men levde kvar i dc·gen ererad form , nämligen som stor fiskebåt. En dylik kogge
byggdes för Gustaf Vasas fisketurer i skärgår den.
Av J a g t e r furmos åtskilliga, särski lt vid skeppsgårdame
i Finland. Liksom galejorna och h å p a r n e, de senan> hovets farkoster vid utflykter, voro jakterna säk erligen av st•dda
för både rodd och segling sam t voro troligen lån ga och sma la
skepp. En ror jakt byggdes i Älfsborg 1552. Jakterna benämndes efter orten, håparne efter omständigheterna, s ~tso m
exempelvis »Vår Nådige H erres håp », >> Stegeborgshåpen >>, >>J ' ye
Håpen » etc.
För fullständighet ens skull bör nämnas att Gustaf Va sa
m ed flottan i Stockholm även införlivade en l o d j a , »Vih orgslodjen » eller »Rydskc Lodjen ».
Understundont påträffar man farlygsnamn , som lämn a
en i fullständig okunnighet om typen, t. ex. Finske M.ajsn n eller Finske Alujan, Fejdaskan m. fl. Det skulle inte h eller varit lätt alt ulan ingående kännedom om Sveriges inre historia
lista ut vad namn son.1 Gamle Fördelen och Nye Fördel en be-
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tyda, om inte skrivarna varit nog vänliga att fö r omväxlings
skull ,en annan gång skriva >> Lasse Fördels skuta >>. Bemälde
herre var fogde i Österbotten, närmare b estämt Pedcrsöre, ett
förhållande som skrivaren tog till anledning a tt en annan gång
ben äm na en »F ördeL> för »Persörc skutan>>. Med skuta Inenade man vanligen ett litet fartyg m ed en mast, p å vilken för des ett r åsegel.
Som vi nu fått höra tog man int e namnfrågan så seriöst
under Gustaf Vasas tid som nu; namne blev, vad ocksa ett
per sonnamn då för tiden ofta var, ett smeknamn eller öknamn
med rum för b å de gemyt och fantasi. Låt oss därför accep ter a »Snapphanen >> utan protes t, ja, gärna lite t m er av den
sorten!
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nl·n ::oosm oment, varpå anfallet ofta måste baseras.

Ett nogrant
s
tudium
av
örlogsbasens
eller
basområdets
egenskaper
6
olika avseenden måste givetvis dessuton1 föregå anfallet. Förutom b elägenhet av dockor, verkstäder, förråd och kaj er bör
man sålunda hava utrönt, vilka av fiendens större, moderna
fartygsenheter, som äro förlagda till förefintliga baser.
Ett framgångsrikt bombanfall mot örlogsfartyg till sjöss
är knappast numera tänkbart under det att basförlagda
fartyg ofta erb juda möjligheter att kännbart tillfoga motstå ndaren b estående skada från luften. Bomber med en vikt av
250- 500-1 ,000 kg. komma härvid till användning. Fallhöjd en torde ej vid dageranfall understiga 2,000 m. Skador
kunna härvid tillfogas motståndaren såväl vid direkt anslag
som vid sprängning i vatlnet inom bmnbens effektiva vcrkningsområde. Med h änsyn tagen till omfattningen och vak samheten av motståndarens luftförsvar samt de omständigheter i övrigt, under vilk a anfalle t för etages, måste man alltid räkna med viss procent av egna bombplan, som ej lyckas
uppn å fällning släge till följd a v fiendens 1notåtgärder.
Vid företagets planläggning böra i övrigt följande om ständigheter så vitt möjligt vara kända:
l ) an tal, styrka och belägenhet a v motståndarens luftförsvarsbaltcrier (även fartyg ens) samt deras effektiva eldzoner;
2) utrustning, organisation och belägenhet av luftförsvarets observations- , lyssnar- och eldledningsstationer jämte
alarmanordningar ;
3) antal och b elägenhe t av hangarer och jaktplan inom
basområd et eller dess närhet.
Tillförlitliga uppgifter härutinnan spela avsevärd roll såväl vid bestänunancle av bombanfallstyrkans storlek som tidpunkt och riktning för anfallets insättande. Luftvärnsartilleriet å till basen förlagda örlogsfartyg utgör en viktig faktor
att räkna n1ed, i synnerhet som man numera eftersträvar att
bibringa det m edelsvåra artilleriet sådana egenskaper, att detsamma även är användbart mot luftmåL På grund av fa r -

f

Luftanfall mot flotta förlagd till örlogsbas.
I den ryska tidskriften "Morskoj Sbornik >> återfinnes c1,
del artiklar rörande luftoperationer mot flotta förlagd till örlogsbas . Enär en del där uttalade åsikter och angivna synpunkter icke sakna sitlt intresse återgivas v~ssa av dem b är
i korthet.
För ett land, vars luftflotta består a v moderna b om bplan
i större antal, möjliggöres självständiga anfallsoperationer såväl till lands som sjöss. Ett studium av dylikt luftanfall mo t
örloosflotta
förlagd till sin bas erbjuder 1nycket av in tresse.
0
Enär varje motståndare för sin örlogsflotta, om risk för
bombanfall från luften förefinnes, h elt säkert efter strävar väl
undandragen basering , tord e ett av de utmärkande dragen
för ett dylikt företag vara, åtminstone i krigets tidigare skede,
lång anmarschväg och följaktligen fordran på sto~· ~ktio~1s
radie av deltagande flygstridskrafter. Vintertid, da Is sparrar eller förs vårar all sjötrafik och måhända h elt blo d.cr ~r
örlogsfartygen i deras basområde, har et1 dylikt för et ag slll
givna b etydelse.
De större och värdefulla örlogsfartygen böra givetvis utgöra huvudmålen för luftanfallet, m en även till örlogsbasen
hörande anläggningar av olika slag för fartyg ens b etjänande
och tryggande erbjuda begärliga anfallsmål.
·
·· f..orman
• 1·1g o ch ofta
En anfallet föregående lu f tspanmg
ar
nödvändig. Densamrna får dock icke äventyra det överraslz -
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tygsbesättningarnas b erättigade anspråk på vi la och n·ducp.
rad stridsberedskap under basförläggning, minskas dock i na.
gon mån örlogsfartygens värde för basens luftförsvar.
Framgångsrikt genomförande av bomhanfall mol i irloh ~·
bas kan ~aluncla v id dagsljus utföras enda·; t såsom hiigh(n nh _
anfall och kr~iver förutom riklig tillgång på lämplig m::tll·ri('l
av olika slag omsorgsfull planläggning sam l djärvt u l för.~ l H le
av för ändamålet väi inövad och rörande företageL i f ra ga noggrant informerad personal.
Anfallsföretagets planläggning och utförande, som i filrs la
rummet är beroende av krigsläget samt styrkeförhållandet mellan egna och molständarens luftstridskral'ler , kan baseras a ntingen helt p;'\ överraskning eller ock huvudsakligen p<i ÖVl'rliigsenhel i luftstridsmedeL l förra fallel maste såväl ann alkande t.
vilket bör ske på stor höjd , som anfallet ske uneler mörk( r. l
det senare och otvivelaktigt mest resultatrika fallet har m an full
frihet vid val av tidpunkt på elygnet för anfallets insäll aiHle,
men man masle jämväl räkna med avsevärda förlust er hl:111d
den talrika personal och fiygmateriel, som härvid måst e ko m.
ma till användn in g.
För att erhålla närmare kännedom om anfaUsnui. lel:-. effektiva luftförsvarsmedel och d~irigcnom ernå möjligh el a U
rätl bedöma egna anfailsmedels omfattn ing jämte anfa ll smetod är ett forcerat utspammde av örlogsbasen förmånlig och
ofta nödvändig, varvid iakl.l::tges:
att spaningen kan utföras an tingen i god tid (1 a 3 d agar )
före bombanfallels igångsält.ancle eller omedelbart (clt f•tl al
timmar) för e cklsamma, samt
all 1notstånclaren härvid i görligaste mån måste lviJ•,.(a S
::t Lt förråda h eliigen het, an tal och beskaffenhet a v örlogs hasens aktiva luftförsvarsmedeL
De fotografier, som härvid nödvändigtvis böra kom pldtera spaningsrappor terna torde oftast vara av värde vid fi)rctagets planläggning.
Under förutsättning att huvudanfalet sedermera ver ksiii lles under dager, iakttages, att större men dock lättmanövrl'l'a-
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de 3 ttackplan böra omedelbart föregå saJml även ingå uti
bombplan sslyrk an. Följande upp gifter tillkomma dessa attackplan :
l ) förstöra befintliga hangarer och flygp lansliper ;
2) »locka upp » och oskadliggöra motstandarens jakt plan ;
;) ) i möjligaste mån försätta övrig luftvärnsmateriel och
dess personal ur stridbart skick;
i övrigt vid hombanfallets insättande irritera och dc,i)
moralisera den personal, som betjänar olika slag av luftför svarsmedeL
Förmånligt är ~iv en , om molsländarens j::tktpl::tn kunnn
tvingas all befinna sig i luften 2 :'l ;) limmar omedelbart för e
bomba nfall e l, enär dc då torde förbruka stor del av sina drivmedelsförrad, vars komplettering sedermera kan taga värdefull tid i anspråk.
Vid bedömande av Iämplighelen av att förelaga en dylik
»san ering " av motståndarens luftförsvarsmedel måste hänsyn
tagas till elen fientliga flottans fönnoclade gångheredskap. Av
stor betydelse är, nämligen, att fartygen ej medgivas förflytta
sig till sjöss innan bombanfallet insättes.
De a ltackplan , som omedelbart föregå bombplanen, avse:,;
att störa eld ledningen och avleda uppmärksamheten från elen
verkligt hol ande faran. Att nedkämpa m.olslåndarens stridsplan är för dem jämvi:il e u uppgi rt a v betydelse.
Ovan nämnda åtgärder torde oftast vara nödväneliga all
vidtaga för att bombanfallet ulan slörre än beräknade förluster skall kunna genomföras enligt an.fallsplan.
Vid planläggning av bombanfal l m åsle i övrigt följanek
omständigh e ter tagas i betraktande:
l ) förbauclsindelning, formering och anmarschväg;
2) val a v anfallsmål ;
:i) annalkande till målen och anfallsmetod ;
-1) retrii.ttplan.
Förb::tnclsindelning och formering måste väljas n1.ed hän syn till nöclvi:indig manöverfrihet vid anfall av motståndarens

402 -

-403-

!:ilridsplan. Annwrschväge n bör självfallet väljas så, att honlb.
planen så sent som möjli gt upptäckes av fiendens obsenat ions.
poster (utkiksposter och lyssnarapparat er). Av anfallsm ålen
utväljas de värd efullaste, i allmänhet örlogsfartygen , mot Yilka koncentreras massbombanfa ll med riktad b ombfälln inG'
Observera s örlogsfartyg, som förflytta sig i trånga far va tten,
böra dessa bliva föremål för bombanfall ; försänk ning eller
åtmins tone tillfälli g spärrning av en måhända för m ots t~'tn.
daren bet ydelsefull farled kan härigenom ernås.
E t t radiell eller strålformigt annalkande till mål el torde
oftast vara förmå nligast , enär luftvärnsartille riet härvid pa ett
oförmånligt sätt tvingas a tt splittra sin eldg.i vning ; ej minst eldledning av fartygens luftvärnsartille ri för svåras härvid. De
anfallande bombplangrup pernas spridning för förflyttning till
de strålfm,migt b elägna anfaHsutgångs lägena bör ske redan
utanför fiendens observationsom råde. Frå n anfallsläge l för .
flyttar sig därefter varje grupp med h ögsta fart på rak ku r.~ till
bombfällnings läge. Erfarenheten visar, att träffprocell t av
bomber härvid blir mil'tst vid störtbombanfa ll, vilket salnnda
bör undvik as . Om ett flertal grupper anfalla samtidigt frän un ·
gefär sanuna riktning k an de t ofta vara läm.pligt, att friimsta
gruppen styr rak kurs m ed ungefär 200 km. hastighet och rrt erföljande grupper sicksacka m ed t. ex. 180 km. h astighet. Härigenom försv å ras fiendens eldledning. De olika gruppern a böra vara förskjutna i förhållande till varandra (flankforruerade) så väl horisontalt som vertikalt.
E n del flygmilitära förf::J tta re h ålla före, att det ä r förm ånligare, ::;tt utföra anfallet av samtliga grupper fr ån -.muma riktning, en ä r man härigenom skulle vara undanch <1gcn
a rtillerield från vissa av fiendens luflvärnsbatte rier. 0!11 de
geografiska förhållandena ej möjliggjort kring basen ri ngformig grupp ering av luftvärnsba tterier, kan ett »modi fi erat »
strålformigt närma nde till målet ofta visa sig lämpligt. Men anflygning fr ån samma riktning av flert:alet bombplan tm ·dc
dock ofta st vara oförmånligt, emeda n detta erbjuder fienden
möjli ghet att lägga en >> skärm » av artillerield, vilken må-

]lända ej k an passeras utan avsevärda fö rluster . Ungefär samtidig, s trålformig anflygning torde oftast visa sig mest framaiingsrik.
o
Om 4 bomber pr fl ygplan medföres och dessa fällas från
en höjd av cirka 3,000 m. mot ett stillaliggande slagsk epp
(150)( 35 m. ) k an man w1der gynnsamma omständighe ter
d. v. s. d å inga störande moment förekomma och sikt jämte vindförhålland ena äro förmånliga , räkna med, att en
direkt träff erhåll e · för varje grupp bes tående av 4 bombplan i rombformerin g (3 plan i kolonn- eller triangelforme .
ring). På grund a v fiendens motåtgärder bliva dock utsikterna att ernå träffresulta t under strid än mer r educerade.
Heträtten efter anfallet bör sk e i spridel ordning m ed hög
fart. Härvid bör gent mnot fientliga stridsplan återtåget b etäckas av attackplanen , en för dem b etydelsefull och ofta svårlöst upgift.
I och för kontroll av anfallets resultat , bör vid företagets
avslutan de fotografering verkställas a v de för anfall utsatta
föremålen.
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Innan jag övergår till själva berättelsen , får jag likt mång en av mina föregångare beklaga , att den vetenskapsgren, son1
behandlas, utmärker sig för en viss torrhet, varför ett åhörande av årsberä ttelsen blir m era en plikt än ett nöje. Häråt är
tyvärr föga att göra. Jag har endast att vädja till åhörarnas
överseende och övergår så till ämnet uneler förmälan , att använda förkortningars betydelse återfinnas i särskil d bilaga.

Årsberättelse i reglementen och förvaltning.
Avgi ven av ledamoten Ohng1·en .

Kungl. Örlogsmannasällskapets stadgar giva ingen all\·isning om innebörden av det mångtydiga uttrycket regl cn wnle
och förvaltning. De övriga vetenskapsgrenarnas art lv dcr
dock på att uttrycket bör givas en vid tolkning, och att , !"örutom reglementen och förvaltningsföreskrifter i egenllig mening, även frågor rörande organisation, jurisdiktion, utbil dning
m. m. kunna elit hänföras. Dessa skuJlc i annat fall n äppeli ·•en bliva föremål för en årsberättelse. Jag har tillåtit m ig en
o
.
sådan tolkning och indelar därför föreliggande årsberäll <·he l
fyra huvudavdelningar, nämligen:
I. Organisation;
II. Militära reglementen m. m.;
III. Förvaltning; samt
IV. Krigslagar och krigsclmnstolar.
Amn ets stora omfattning gör, att endast ett fåtal a ·, de
berörda frågorna har kunnat mera ingående behandlas, under
det att de andra avfärdats helt summarisk t. Många ärend en
av allmännare intresse, exempelvis civilanställning och arbetarfrågor, har jag av utrymmesskäl sett mig tvungen att helt
lämna åsido .
Då någon årsberättelse föregående år ej avgavs i n ·glementen och förvaltning, omfattar denna åren 1932 och 1 ););).

I.

Organisat io n.

Uneler rubriken organisation har hänförts omorganisation
av marin ens högsta ledning, in struktioner m. m. rörande överstyrelsen sa mt marinclistrikt.
A.

Omorgcmisalion cw marin ens högsta ledning.

Omorgan isation av såväl armens som marinens högsta ledning var föremål för en grundlig utredning av 1926 års be ·
redning rörande den centrala försvarsförvaltninegn, som avgav sitt betänkande den 14 november 1927. Den 2 mars 1928
upptog dåvarande CFD frågan i statsråde t, varvid han framhöll, att en lösning syntes möjlig ulan så vittgående åtgärder,
som 1926 års beredning föreslagit. Därefter tillkallades nya
sakkunniga, vilka i oktober samma år voro färdiga med sitt
uppdrag . På grundval av förslagen av 1926 och 1928 avläts
1929 proposition till riksdagen, enligt vilk en följande högsta
myndigbeler skulle finnas, nämligen :
vid armen: chefen för hären , vid krigstillfälle generalstabsch ef i högk,-arteret, och armeförvaltningen,
vid nwrinen: chefen för marinen, vid krigstillfälle Inarinstabschef i högkvarteret, och mar1nförvaltningen, sam t
vie{ flygvapnet: chefen för flygvapnet och den uneler ho-

nom s täll da flygstyrelsen.
Denna ståndpunkt har också intagits av eft erföljande för slagss täll are.
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Något positi v t beslut fatt ades ick e a v riksdag en, som bl.
a . uttalade, aU ch efens för hären resp. marinen ställnin g i för .
h ålland e till arme- r esp. m arinförvaltningen var oklar och
obestämd.
Förslaget k ompletterades och å terupptogs i nästa års sta tsverksproposition. Riksdagen ansåg sig em ellertid icke h iir~1
närmare inglt på spörsn,ålct, då den anhållit om en allsich;.; utredning av försvarsfrågan och resultatet h ä rav borde av vak tas.
l januar i 1()83 ingav CMS till Konung en sitt s. k. januariförslag om omorganisation av marinens högsta lednin g och
av MS. Inledningsvis påpekades bristerna i den gällan(IP organisat,i onen, hl. a.
att n ågon militär myndighet, till vilken mindre vik liga
kommandoärenden kunde delegm·as, ej finnes,
att ch ef sskap för flottans officerskår saknas, samt
att den för marinens operativa krigsb er edskap ansvariga
myndigheten ej har erforderligt inflytande på utbildnin gsfrågor, tekniskt-ekonomiska ärenden och budgetens avväg ning.
CMS anser , att lämpliga åtgärder för dessa bristers avhjälpand e snarast böra vidtagas , i den mån detta kan ske utan
att för egripa pågående försvarsutredning. Efter att ha v ~1 an fört d e principer, som böra gälla för omorganisationen, fö reslår CMS tillsättande av en chef för marinen, härned a n för
korthets skull betecknad CM, med befä'l över marinen ut om
KMF samt KSV. Till CM förfogande skulle stå MS m ed en
i viss mån förändrad organisation, nämligen att mobilisermgsavdelningen utgå r , utrikesavdelningen henämnes under6ittelseavdelning en och p ersonalavdelningen tiHkommer. Aren den
inom CKA ämbetsområde skulle handläggas av d enne direkt
und er CM. Någon inskränkning av CKA befogenhet genl l' mot
kustartilleri et som p ersonalchef och inspektor var icke avsedd
Över januariförsla get infordrade Kungl Nia j :t yttran_ile
från ett flertal myndigheter ävensom från försvarskomm isstO·
nen. I allmänhet godtages principen om en CM, dock tncd
vissa n edan angivna erinringar.
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HAK upptar frågan om en delning av FD och SBS om
ökat inflytande för CM över KMF, CSHS och KVF anse, att
med omorganisationen kan anstå i avvaktan på sittande försvarskommissions avslutande. CKA framhåller, att förslaget
är en halvmesyr, enär det icke inordnar förvaltningen under
den befälsutövande militära myndigheten.
I ett flertal yttranden gör S'i g den åsikten gällande, att de
myndigheter, som nu lyda direkt under Kungl. Maj :t, alltjiimt
böra på ett eller annat sätt kvarstå under FD samt äga möjlighet att göra mot CM avvikande m ening känd på högsta ort.
Mot förslagets bestämmelse, att CKA mening, om den avvek
mot CM, skulle bifogas dennes yttrande, reagerar däremot KMF .
Beträffande förslagets föreskrift , att CM skall vara flaggman, framh ålla CKA och KVF, att möjligheten för kustartilleriofficerare att n å clem1a befatning bör hållas öppen. Dessa
skulle eljest bliva de enda av landets officerare, son' utestäng des från att nå krigsolaktens högsta poster. CKA förfäktar
vidare, att huvuddelen av de ärenden, som beröra krigsförberedelser för kustfästningar och kustartilleriet, böra överflyttas
från MS till CKA stab och den nya MS organiseras på två sektioner, den ena motsvarande nuvarande MS, elen andra kustartilleriets stab.
Försvarskommissionen, som icke ingår på förslagets detaljer , tillstyrker proposition i ärendet, då den tänkta omorganisationen icke synes föregripa kommissionens verksamhet
och det vore av värde att vinna erfarenheter i berört avseende.
Den 10 mars 1933 uppdrog Kungl Maj:t åt CMS att före
den första september inkomrna med ett nytt förslag, stött på
januariförslaget, jämte erforderliga instruktioner. Detta av gavs den 31 augusti och benämnes härnedan augustiförslaget.
CMS redogör i samband därmed för de motiv, som ligga till
grund för förslaget, varjämte erinr ingarna mot januapiförslaget
och vissa uneler utarbetandet av a ugustiförslaget inhämtade
Yttranden upptagas till behandling. De framförda synpunkterna äro av stort intresse, varför det må vara mig tillåtet att
något r edogöra för desam ma.
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För a ll klarlägga behovet av en Cl\1 ur krigsledn ing ens
synpunkt granskas det nwderna krigets art och b efimw ~ vara
ick e blotl en kamp m ella n dc väpnade styrkorna utan i li k'l.
hög grad en k raftm ätning mellan de stridande parterna 1 l'råga om ekonom iska och indust riella resurser samt m ora liska
tillganga r. Ett nutida krig ledes därför icke endast av mi litär a befälhavare, utan regeringen l1l<L'ilC taga den allt omfat ta nde ledningen. CMS anser, att regeringen skall fatta hesl ut i
dc stora ·dragen b eträffand e såväl dc strategisk a m ålen , Yi lket
k an förstås, som de strategiska opera tionerna i storl, \ ilket
k an sy uas tvek samt. Försvarskomplexet uppdelas i fyr a fronter , nämligen den utrikespoliti sk a, den inrik espolitisk a. den
ekonom is k a och den militära, vilk a m ås te sannuanhåll as i ett
ena n de gr epp. Den enda m yndighet, som k an göra delt a . är
Kung l. Maj : t. CMS beton a r , aH r egeringen icke får skj uta l' ra n
sig ansvaret för någon av fron terna, under för ebäran de a v att
den saknar erforderlig sakkunskap , utan den m åste tvi\ rt om
t vinga 5,ig till djugåendc insikt och omdöme även i m ilit ära
ting. Detta n"lå teoretiskt vara aldri g så riktigt, m en iir det
pra k tisk t möjhgt ? Vi h a ju i r egel icke fackman na- ulan
partiregeringar , som dessutom sitta förhållandevis kor t l id.
CMS b ygger i de tta och även i andra avseenden på erfareliheter fr å n förhållandena inom storm ak terna under värl dsk rq.~c t.
Det ä r ju uppenbart, att därur myc ket värdefulla upp slag k unna hämtas vid organiserandet a v vår a försvarsk r after. l\ len
nog m åste m an d å också hava blicken fullt öppen för den
oerhörd a skillnaden i str idskrafternas omfattning. Ben k las
ej detta, k an risk föreligga för att den svenska förs vars kro ppen angripes av engelska sjukan och får ett oproportiOI1l'rligt
stor t huvud.
CMS övergår seelan tiH en utredning om , huru regerin gens
b eh ov av militär sakkunsk ap sk all tillgodoses m ed nuvar~tnde
svenska departementsorganisation. Resultatet härav blir. att
skob i samråd pla n-•
vid kl'iu-o ch eferna för förs var surenarna
<>
lägga operationerna, vilkas huvuddrag sedan framlägg- ;s .'
statsrådsb er edningen, varefter föredragning sker i ko n,rlJ·
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verkställighe t a v där fatta de b eslut åligger den operativa krigsledningen. I fred böra försvarsgrenscheferna kopplas in till
regeringen så n ä ra som möjligt bl. a . gen om att de inför statsrådsberedningen föredraga ärenden av större vikt. F r ån en
högste befälhavar e för landets krigsmakt tar CMS b estämt avstånd. Inrä ttandet av denna befattning torde dock alltj ämt
ha m ånga förespråkare.
Dä rerfter behandlas grundläggand e synpunkter, varvid anföres, a tt vid tridi gare utredningar de största svårighe terna fram kommit vid ordnaodet av CM ställning gentemot KMF . CMS
utgår från a tt CM är ett ch efsskap i militärt hänseende, och
att KMF hör lämnas utanför omorganisationen, dock med
beaktande av att nämnda chef gentemot ämbetsverket tilldelas vissa b efog enh eter.
Den m ilitära k on centrationen ås tadkontmes genom att under CM samla ej b lott MS och CKA utan även övriga under
Kungt Maj :t nu stående icke operativt befälsutövande m yndigheter till ett marinkommando. Organisationen blir sålundad a i stort sett, att dirokt undm Kungl. Maj:t komma attt
lyda CM och KMF samt under den fö rre i militärt hänseende och under den senare i förvaltnings är enden samtliga m arinens sjöstyrkor, kustfästningar , marindistrikt, örlogsstationer,
civilmilitära k å rer o. s. v. Kustartilleriet omnämnes ick e i
detta sannna nh ang, såvida det icke rä knas lill o. s. v.-kategorien. I försriaget till instruktion för CM angives däremot, att
dennes b efälsrätt även gäller gentemot truppförband, varmed
ej annat än kustartilleriregem entena kan avses. Regementscheferna skulle i så fall direkt och icke genom CKA lyda under CM. Att en vapenchef p å detta sätt förbigås torde sakna
sitt m otstyck e i all annan militä r organisation. Möjligt är ju,
att det h ela beror på ett skrivfel, m en förhållandet har synts
Jnig så märkligt, a tt jag ej kunnat underlåta a tt beröra detsamnla.
CMS övergår sedan till frå gan om deleger ande av enklare
kommandomål från Kungl. Maj :t till CM . Beträffande omfattningen av ett av d essa kommandomål har CMS ansett en när-
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mare förklarin g erforderli g. Detta är ej heller ägnat a tt för.
våna, ty det gäller ej ett av Kungl. Maj :t nu förbehål ln a alig.
ganden utan en CKA nuvaran de befogenh et. - I förbi g~H'nde
må nämnas, att någon tendens att utan verkligt tvingand e skät
ändra gällande föreskrif ter ej av mig kunnat spåras i CGS
förslag till omorgan isation av armens högsta lechling. - \'ad
jag nu syftar på, är, att CM skall fördela kustartil leri ets per.
sonal å truppför banden och verkställ a kommen dering av tk ss
officerar e, allt i den mån detta ej kräver beslut av Kon u 11gen
i statsråde t eller må enligt CM's bestämm ande ske genom CK A.
CMS medger, att detta innebär en inskränk ning i CKA nuY arande befogenh et, men påpekar , att avsikten är, att CM end ast
bör förbehål la sig at t fatta beslut i vissa bestämd a vik l 1g a n~
placering s- eller kommen deringsf rågor och överlåta b c'>lii mmandet i övrigt åt CKA. Att alldeles beröva C:M möjligh<'Lcn
att ingripa har å andra sidan icke ansetts vara förenlig t 1ncd
hans ansvar. Går CMS förslag igenom, kommer således U \.-\
åliggand en i personal ärenden att få en instabil karaktä r d;(
de ej äro reglemen terade utan beroend e på en persons subjektiva omdöme . Detta kan aldrig vara ägnat att befrämj a dl
följdrikt igt omhänd erhavan de av kustartil leriets personall'r agor. Det av CMS anförda motivet för bestämm elsen fii rs lar
inte jag, ty CM skall ju ha ständig befälsrä~t över CKA, varför
hans möjlighe t att ingripa i sådana ärenden blir lika slor, '> Oill
Kungl. Maj :ts nu är. CMS tolkning av begreppe t befälsrät t
och å sikt om en vapench efs ställning äro tycUigen helt andra
än de, jag tillåter mig göra och hysa. En orsak till alt ( · 1\:A
befogenh et beskurit s, kan vara, att CM i försiaget tilldel as uppgifter beträffa nde flottan, som otvivelak tigt skulle ålagts chl ren
för detta vapen, om en sådan befattnin g inrättats . Seclan h ar
konsekv ensen synts bjuda, att CM ställning gentemo t lm slartilleriet skall vara densamm a, en konsekv ens so1n i verkl ig heten blir en mycket stor inkonsek vens, då en vapench ef här
finnes.
CMS utgår från, att chefen för komman doexped itionen ·tilljämt skall vara sjöoffice r, men det berättiga de häri kan if r tgn·
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sättas, då huvudde len av flottans person alärende n m. m. fly ttas fr ån departem entet. Varför skall en kustartil lerioffic er
utestänga s från så gott som alla inl'lytels erikare b efattning ar
inom marinen , även om han är aldrig så duglig och lämplig
härfö r ?
Beträffa nde CM ställning kontra KMF framhål les, att elen
förr e med hänsyn Lill samband et mellan det opera tiva krigsförb eredeLse arbetet och och förvaltni ngsverks anthetcn bör givas inflytand e på vissa förvaltni ngsfrågo r. Det anses därför
läm pligt, att Ci\1 gives rält att till KMF utfärda bindand e föreskrifte r rörande planer för tillgodos eende av marinen s krigsbeh ov av förrådsa rtiklar m. m . ävensom att meddeb. vissa militära anvisnin gar.
Under motiveri ng av att elen på Sveriges ntilitärp olitiska
läge u ppbyggd a försvars ordninge n tillmätt en väsentlig t stöne
omfattni ng åt flottan än åt kustartil leniel, föreslår Cl\'[S även
nu, at CM skall vara f1aggma n , vilken uneler tiden för ch efsskapet innehar tjänstest ällning som amiral och främst i flottan. Bidragan de orsaker äro dessutom , att CM förutsätt es skola var a chef för flottaris officersk år och or dför ande i beford.ringsk ommissi onen. Förut omnänm t åsidosäl<tande av kustartilleriets officersk år fullföljes sålunda konsekv ent ända upp
till marinen s högsta befattnin g. CMS har dock i ett under
sonunare n 1933 utremitt erat utkast till omorgan isation ansett,
att varje marinen s officer bor de äga möjligh et att nå dess högsta ämbete. En av onakern a till att CMS seelan dess växlat
åsikt, må citeras: >> Inom marinen intager flottan en så väsentlig plats , att dess olika styrkor, förband och anstalter böra
samman hållas uneler en yrkesma n inom. flottans om råde såsom
förs varsgren ens chef, medan det icke mindre viktiga men dock
för sär skilda uppgifte r avsedda kustartil leriet bör uneler chefen för försvars grenen samman håll as av sin vederbör ande
chef>>. Befattni ngen CM inneslu ter sålunda i sig befattnin gen
ch efen fö r flottan, varigeno m framforc eras, att den förre måste
vara sjöoffice r. Vid armen torde en motsvar ande tanke, exempelvis att det största vapensla get infanter iets olika förband och
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anstalter böra sammanhållas av chefen för armen, och al t den.
na därför måste vara infanterist, säkerligen aldrig kunna fra m.
springa. Logiskt riktigt är, att ett chefSiskap för flottan inrä ttas och Att CM, på ett likarat sätt ställes över marinens YaJw nslag och civilmilitära kårer, vilka såsom gemensamma för marinen borde parallellställas med och ej ingå i flottan , och ej
å läggas aH syssla med dera·s inre förhållanden . CMS anser
emeller tid, att tillsättand e av en chef för flottan skull e innebära en överorganisation. Härom kan jag icke yttra m ig. Be
fattningarna CM och chef för flottan synes mig dock b öra hallas i sär, så att allt samröre mellan dem. undvikes, även om dc
eventuellt bestrides a v sanuna person. Den nu omhandla de
orsaken till att kustartilleriofficer icke kan bliva CM, sku lle
i så fall bortfalla.
En annan av CMS anförd orsak till denna för kusta rtilleriets officerskår beklagliga b estämmelse framgår av fö lj ande
citat: >> Inom marinen är det sjöstyrkorna och dem tilldelade
flygstridskrafter, som kunna utföra operativ verksamhet i strategisk mening, något som icke minskar eHer förtager k us tbefäs tningarn as stora strategiska betydelse >>. Meningens in nebörd är dunkel men torde få tolkas så, att CMS anser, att all
operativ verksamhet i strategisk mening vid marinen, är oup plösligt knuten till stridsfartygs förflyttningar å sjön. Men för
ett land, vars krigsmakt är avsedd för strategisk defensiv, m :1ste
vål de förflyttningar och övriga å tgärder, som vidtagas vid
kustartilleriet i samband mod ordnandet av olika kuststräc ko rs
försvar, vara en form av nämnda operativa verksan'lhet. l nf.,en
vill väl förneka , att exemp elvis en omgruppering av lantsLPclskrafter i likartat syfte faller inom denna verksamhetssfär. E tt
annat förhållande , som i detta sammanhang är att beakta , synes mig vara, att ett vapenslags strategiska problem otv,i vehl ktigt måste stå i proportion till vapnets resurser. Är o dessa
små, så kunna knappast de verkliga och icke framspekulerade
problemen vara a v alltför stor omfattning. Vår flotta h ar tyvärr en mycket ringa tillgång på moderna och fullt stridsdugliga enheter. Reflexionerna må göra sig själva . Å andr a si-
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dan k an planlägganclet och organiserandet av kustartilleriförvaret längs vår långa kust icke betraktas som ett strategiskt
:pörsmål a_v sekundär ?rdning, även om s~. på vi:s a håll _göres. Det imnes anlednmg att tro , att det for marmens kngsförbercdelsearbeten m. m . kan va ra till förmån, om dess ch ef
tid tals utginge ur kustartilleriets led. Även den nu anförda
motiveringen för en flaggman som CM synes icke vara tillräckligt bärande. Vad som bör vara avgörande vid tillsättandet
av CM, är icke om han är sjöofficer eller kustartilleriofficer .,
utan att den för befattningen lämpligaste mannen inom m arinen obehindrat kan väljas.
CMS , som förut velat giva CM ett mycket stort inflytande
även på ärenden rörande anställning , antagning , befordran,
entledigande, avsked m. m ., har frånträtt denna ~tsikt. Han
för eslår nämligen nu, att dessa ärenden skola i princip omhänd erh avas som hittills give tvis m ed den ändringen , att till
Konungen ställda handlingar skola ingivas genom CM. Genom
denna eftergift har det av vissa myndigheter frmnhållna behovet av personlig förbindelse med FD samt av s. k. reservations ·
rätt minskats m en .därmed icke försvunnit . Beträffande r eservationsrätten är CMS ståndpunkt den, att det bör lämnas
åt CM eget omdöme att avgöra, om skiljaktig mening skall anmälas till KungL Maj :t eller departementschef.
Längre vill CMS icke sträcka sig. Han framhåller , att
man r imligtvis icke bör ha förutfatta d misstro till CM förmåga och vilja att främja sjöförsvarets olika intressen på ett för
det h ela gauneliot
sätt ' och att denna näppeligen kan uppbä~
n
~
r a sin ställning, därest underlydande myndigheter ägde organiserad rätt att framföra egna önskningar och åsikter till FD.
De i yttrandena framförda önskemålen i här behandlat av seende synas mig icke böra tydas så, att de innebära någon
misstro mot CM redliga vilj a till det helas bästa. De torde
fastm er a vara dikterade av en känsla av svårigheten att finna
en person, som är så insatt i alla de skiftande förhållandena
inom det heterogena system, mat,inen utgör, att den CM tilltnätta maktfullkomligheten alltid blir till fromma för försv a r et.

-
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Ar det bätlre, att avvikande m eningar sök a sig fram pa h·' t·
vägar, genom tidningspressen e. d. , än a tt de öpp et k unn·
el
följa r eglementerade vägar?
Yllu
1
l
al
eslås
för
Bristen på ch ef för flottan s officerskår
gen om a tt de tta chefsskap uppdra ges åt CM. Härigenom. haJ·
Cl\1 belastats med ytterligare ärenden b erörande flottan s spe.
ciella förh ållanden. Ar det verkligen möjligt, att C1vl k oJnmer
att kunna ägna erforderlig tid å t sin egentliga uppgift alt leda
marinens krigsförbcredelsearbelen och i stort övervaka des~
verksamhe t, handlägga vissa kommandomål samt vara h unrr[
O·
Maj :ts rådgivare i marina frågor m. m. , som till denna höga
befattning hörer , om han också skall fullgöra en vap en( hcfs
åligganden beträffande ett så m ångsidigt vapen som flo t ta n ~
Befattningar som vapenchef eller inspektör bruka elj est lat;a
sin man fullt i anspråk.
M::!.rinstaben omorganiseras efter samn'}a linjer, som li VU ll
anförts i samband med januariförslaget Från mobiliset ll tgsavclelningen skulle överflyttas värnplikt särenden till orga:t isationsavclelningen samt övr~g a ärenden till personalavdeln in ge n
och i viss mån till CKA. Nämnda av delning övertager dessutom i stor ulsträckning fr å n kommandoexpeditionen i \'erflyttade ärenden. Sjöofficerskårens rullföring , kmnm ende ngar och placeringar anses komma att i stor omfattning t aga a,._
delningen i anspråk. Då dessa ärenden ligga direkt under C\!,
föredragas de inför honom av avdelningschefen. CMS anför,
att det kan synas egendomligt att utrusta MS med en avdelning,
vars ch ef i a vsevå rd utsträckning för edrager sina ärenden .n ed
permanent förb igående av chefen för staben, men f örl-J Jra r
detta med att personalavdelningen även omhänderhaver it'·end en t illhörande MS verksamhetsområde, varjämte prak t sle t
skäl tala mot att den ingår i marinkommandot. Grundorsaken
till avdelningens clubhelställning synes mig vara, att chef fö r
flottan icke a vses aN tillsättas.
l\ågon b estämd fö rdelning m ell an CI\:A och MS av ä renden rörand e kustartilleriet och kus tfästningarna göres j( k e,
utan skall detta ankomma på CM. Denna fråga har m öj t.gen
q

\ ~
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'eke synts CMS vara av sådan vikt, att elen bör b estäm.rnas av

~{ungl. Maj:t. Han anser likväl, a tt de krav på säkerställt in-

flytande p å ovannämnda ärendens handläggning, som CKA
framfört i sitt fö rut berörda yttrande över januariförslaget,
häri genom, så l:\ n gt lämpligt är , kunna praktiskt ernås. Den
stora skiljaktighe ten i CKA förslag till d essa ärendens h and läggning i en MS Il. sektion, oeh de t svävande uttryek et h är0111 , som ~tte rfinnes i CMS au gustiförslag, ligger i så öppen
dag, att den ej b ehöv er fört ydligas .
Chef en s för for tifikationen ställning som inspektör för
kustfästningarna oeh marinen s övriga befästningar r egleras
.,.en om ett i instruktionen för CM inryckt moment, som ulart>
betats i san1Tå d m ed förstnämnde chef.
CM s tällning till CKF m . fl. myndigh eter m ed hänsyn till
deras förv altningsbefogenhet klarlägges genom en bestämm.elsc
i CM instruktion så ly dande:· >> Chef en för m arinen skall , innan h an på grund a v unelerlydande myndigheters framsbllning ell er eljest fattar beslui·, vilkas verkställande föranleder
statsutgift, till vars b es tridande medel icke äro ställda till ch efens för marin en eller vederbörand e m yndighets disposition ,
hos Kungl. Maj :t eller marinförvaltningen utverka m edels ställande till förfog a nde för ändamålet i fråga. , Beslut, som. drab ba till underlydande m yndighets förfogande ställda m edel, för
vilka denne är som förvaltningsmyndighe t an svarig, synes C~f
således vara oförhindrad att fatta. Det är i detta sammanhang
ävensom be träffande instruktionens för Cls krift, att CvJ skal!
övervaka , a tt övni ngsanslaget ej övers krides, anledning påpeka, att KMF och icke CM utövar högsta ledningen av sjöför svaret i ekonomiskt avseende. Går detta ihop med de nu omnäm.nda b estämmelserna ?
De ändringar i staterna, som för es lås, m.edföra en m erkostn ad i förh ållande till nuvarande orga ni sation a v endast
9,520 kr. H å lla dessa beräkningar streck, så böra å tm.instonc
inte kostn adsskäl lägga hinder i väqen för omorganisationen.
Augustiförslage t utsänd·2s av Ku ngl. Maj:t för yttrand e
till därav b erörda myndighet er och underställdes dessutom för-

-
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När de tta skrive~, h ar jag ej va rit lilL
sva rskommissionen
fäll e att taga del av inkomn a yttranden. Av pressen al t diitna
syna~ emeller~id flottans m yndigh e ter i stor t sett tillst~' rk a för.
slaget, under det att ku startilleriets haft allvarliga erin ri ngar
aU göra och g:"t lt emot detsamma. Försvarskonunission t·n in.
tager samma ställning som förut.

B.

Marinstabei1.

Genom kbr den 16 december 19R2 upphävdes kun gii relsen
den 24 oktober 1913 angående organisationen av ".\[S i !redstid och ersa tt e~ m ed instruklion för MS. Den 30 i samma man ad utfärdad es i ans lutning h är till g. o. m ed ny a närm ar(' bestämmels er angående MS verk samhet i fr ed.
l.

I n s t r u k t i o n c n.

Genom en allmännare formulering än förut av slal>c ns
uppgifter h ava dessa blivit mera vittomfattande, och etl av
prakt iska skäl sannolikt r edan förut tillämpad ökad handlingsfrihet legaliserats. Vidare är att bemärka , att l\JS ~k all
bidraga till vidmakthållande och utveckling av den sjökrigsvetenskapliga bildningen inom marinen, samt att anstaller l'ör
elen allmänna sjöfartens främjande dragits in i stabens in lressesfär.
Sjöhistoriska avdelningen har tillkommit och föresb"ts av
ledaren av sjöhistoriska forskningsarbeten, vilken skall vara
pensionerad eller eljest reserven tillhörande officer.
Registratorn, som skall vara marinintendent, för ordnas
av CMS . Förut utnämndes han av Kungl. Maj:t och ficl, ej
vara på stat. Aktuariebefattningen har försvunnit och en arkivarie tillkommit. Som sådan föl'orclnas av CMS efter clw fc ns
för riksarkiv e t h örande en icke-ordinarie befattningshavare y jcl
nämnda arkiv.
Slutlig0n stadgas, att närmare bestämmelser angåend e or ·
ganisalianen av högkvarterets marinstab m eddelas i komm a 1d doväg.
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slutligen s b:tclga s, att närmare bestämmelser angående or
av högkvarterets marinstab Ineddel cs i kommananisaUionen
6

o

dov äg.
2.

MS v e r k s a m h e 1: i f r e d s t i d.

Bland CMS åligganden har bl. a. tillkommil dels ägnandet
av vederbörlig uppmärk samhe t åt användningen av anslaget
till fl ottans krigsberedskap och övningar, dels vissa åligganden
beträffande n1.arinattacheer, för vilkas verksamhet ban dessutom skall meddela föreskrifter.
Samråd vid utarbetande a v förslag till instruktioner för
direkt under Konungen (högste befälhavaren över fälthären
och m arinstridskrafterna) lydande befälhavare inom marinen
är anbefallt, i vad rör kustflottan med dess chef, kustfästningarna m ed CKA och marinsdistriktens stridskrafter, då så prövas läm pligt, med vederbör ande marindistr:iktsbcfälhavarc. Den
förutvarande bestämmelsen, att kommendant skulle höra s, d !i
så an sågs erfor derligt, har utgå tt. D:"t det ä r kommendanten,
som är an svarig för fästningens säk erh et och försvar samt
otvivelakti gt är mest insatt i härpå inverkande förhållanden ,
hade det varit mera logisk t att hörandel av kommendant gjorts
obligatoriskt.
Bland operationsavdelningens uppgifter har h andläggningar av frågor berörande luftförsvar, luftbevakning, flygstridsgrafter, fartygsuttagning , handelssjöfart, sjötransporter, sjö handelsskyeld och bärgningsväsende tillkommit samt be träl'fande signalväsendet utg ~ttt .
Kommunikationsavdelninge n har som nya uppgifter er hållit ärenden rörande flygkartor, väderlekstjänst och signalväsende.
Mobiliseringsavdelningens verksamhet har utvidgats alt
omfatta följandet av förhållanden, som hava samband m ed
säkerställande av marinens mobilisering.
För organisationsavdelningen ha bl. a. tillkomm.it ärend en
beträffande personalens anställning , utbildning , karaktärsda
ning, disciplin, avgång och civilanställning.
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De historiska forskningarna ha överförts från utrikes till
sjöhistoriska avdelningen. Dessutom ; kall sistnämnda avdelning biträda vid ordnande m. m. av till riksarkivet överl ä 111 na.
de sjöhistoriska arkivalier. Beträffande samarbete m ed GS
krigshistoriska avdelning stadgas särskilt.
Slutligen må nämnas, att i MS upprättats en fotogra fi.
och filmdetalj , varom m eddelats genom CMS skrivclsp n :r
311 / 32. Detaljen ingår t. v. i mobiliscringsavdelningen.
C.

Kungl. Marinförvaltningen.

Genom kbr. den 7 april 1933 har § 15 i instruktion en fö1
KMF ändrats därhän , att vid förfall för dess chef Kungl. ~I aj :t
till dennes ställföreträdare förordna r en befattningshavare inom ämbetsverket. Förut gällde, att den till grad eller sjänsteklass och tur ä ldste tjänstgörande ordinarie militära eller civilmilitära avdelningschefen, därest han Wl utnämning eller rörordnande till avdelningschef var äldre än or dinarie chefen för
civilavdelningen, men eljest denne inträdde i utövningen av
chefens för ämbetsverket åligganden.
Nya instruktioner hava fastställts för MÖD och MÖI genom kbr den 9 december 1932 smnt för MÖL genom k br elen
24 november samma år. Några principlieila ändringar a v ~ t ö r 
re mått innebära icke dessa instruktioner gentemot dc l'örut
gällande, som datera sig från åren 1902- 1905. Här m å endast följande omnämnas: MÖD, MÖI och MÖL äga n u mera
legaliserad rätt, att hos Konungen eller CFD göra framst ä llning
om åtgärder, som befinnas erforderliga för att vedeTbör m dc
kårs personal skall kunna rätt fylla sin uppgift, och MÖ L dess·
utom om dc utom hans befogenhet liggand e åtgärder, som an ·
ses erforderliga för avhjälpande av brister inom hälso- och
sjukvården.
Underdåniga förslag till kommendering a v personalen till
tjänstgöring i land få förutom på Vlissa bestämda tider ingivas
av MOD och MÖI även , då så eljest befinnes erforderli gt. Ticlpunklen för d cssn kårchefers avgivande av förslag till s jöl~ n Jll·
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enderingar är hädanefter , sedan order utgått om rustning av
fartyg eller sammandragning av förband . Bestämmelserna om,
a tt vid förslag till vissa angivna kommenderingar MÖD skall
inhämta yttrande från vederbörande avdeh1ingschef i KMF och
N[ÖI samråda med CKA resp. kommendant, hava utgått och
ersalts med att de beträffande tjänstgö11ing i stab skola m eddela
sig m ed ve.d erbörande chef, vilket är något svagare. Detta gäller för MÖI även vid förslag till sekreterare och kamrerare.
111

MÖD och MOI ha ålagts att unelerrätta KMF om fattade
beslut rör ande vederbörande kårs p ersonal, i vad angår ämbetsverk et. De ha erhållit rätt att för inhämtande av upplysningar berörande tjänsten besöka icke blott örlogsstationer na utan varje plats, där personal tillhörande kåren är tjänstgörande.
l MÖL instruktion ha tillkommit ytterlågare en del n yheter , som dock äro av sådant specialintresse, att de här kunna förb igås.
Slutligen har genom kbr den 13 januari 1933 anbefallts,
dels a tt ärenden rörande kassa-, räkenskaps- och redovisningsväsendet skola utan hinder a v gällande instruktion för
KMF beredas och föredragas av amiralitetsrådet, dels att vid
förfall för chefen för civila vdelningen, amiralitetsrådet skall
m ed bibehållande av egen tjänst övertaga chefsskapet för civilavdelningens personal samt bereda och föredragH vissa här llled sammanhängande personalärenden. KMF bemyndigas att
vid så dant förfall fö·r ordna lämplig person inom ämbetsverket
att i övrigt bestrida chefens f?jr civilavdelningen ämb ete.

D.

lnskektören för minsuepningsuäsendet.

E nli gt kbr den 17 november 1933 må en officer av komlnendörs eller kommendö,l 'kaptens grad i kommandoväg förordnas aU t. v. under högst två år fr. o. m . den l januari 1934
inom KMF tjänstgöra som IMV med uppdrag att jämväl tjänstgöra som inspektör för ubåtsjakttjänsten. Instruktion för [l\lV
fastställes genom g. o. den 21 novemb er .
Tidskrift i Sj öv äs endet.
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IMF skall följa minsvepnings- och ubåtsjakttjänsten \ ltlveckling samt hos Konungen, CFD, CMS, KMF eller CKF fiL
r eslå åtgärder för befordrande av vederbörliga förbands sn abb<\
mobilisering, eller som eljest finnas erforderliga. Han deit:L ger
i KMF i beredning av honom berörda ärenden. En i K\IP
minavdelning tjänstgörande kampanjofficer kommenderas so111
adjutant hos inspektören.
l i\ 'IV äger följa ny- och ombyggnader m. m. av materid Hir
ifrå gavarande tjänstegrenars räkning ävensom ino1n MS t• llcr
eljest förekommande ärenden, som beröra hjälpfartygs u trustning o~:h bemanning. I frågor, som beröra dessa men tillhöra
CMS eller CKF verksamhetsområden, skall han·-1ämna dd biträde, sCJm a\' deu1 påkallas.

När IMV finner det erforderligt, får han inspektera u tbild ningen i minsvepnings- och ubåtsjaktt:jänst. Över res u ll a let
av inspektionen lämnas till vederbörande befälhavare ett kortfattat meddelande, åtföljt av eventuella erinringar m. m .
Slutligen må nämnas, att JMV med CMF samtyck t· och
efter till CFD gjord anmälan äger företaga erforderlig a tj ~ins tc
hesor inom riket.

E.

Marinclistr ikt.

Jämlikt go 208/ 3:1 skall bl. a. följande lända till efterrät
telse beträffande marindilStr'ikt. Marindistl;ikten och deras
inbördes gränser äro från riksgränsen vid Torne älv.
Norrlandskustens marindistrikt till Grisslehamn,
Ostkustens marindistrikt till linjen Kråkelund-ÖLtn cls
norra grund.
Sydkustens marindistrikt till Smygehuk,
Öresunds marindist,r ikt till Båstacl, och
Västkustens marindistrikt till riksgränsen vid Svinesuncl.
varjämte
Gotlands marindistrikt omfattar Gotlands jämte Gotsk:t
Sandöns kuster.
Marindislriktsbefälhavare äro för Ostkustens och Syd-
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kustens marindistrikt SBS resp. BAK och för övriga officer,
soll1 därtili kommenderas jämlikt vederbörlig n"lobiliseringstabell.
Planläggningsarbeten för verksamheten i krig samt handhavande 'a v handlingar och expedition åligger, intill de~>s förstärkt försvarsberedskap (mobilisering) anbefalles eller eljest
annorlunda bestämmes,
KHF för Nonlandskustens marindistrikt,
SBS för Ostkustens och Gotlands marindistrikt,
BAK för Sydkustens och Öresunds marindistrikt, samt
platsbefälhavaren å ~ya Varvet för Västkustens marindistrikt.
(Forts. )

-~-

-~-

B 6 d.

Luftkl'i g och luftförsvar.

Night Attacks by Air. "Syphax". R. U . S. I. febr. 34, n:r 513, sid. 55.
Sammanfat tning av nattbombanfallen un eler kriget 1914-1918,
nr.ttbombmaiorielen s nuvarande ståndpunkt och sannolika utveckling.

Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga tidskrifter.

(Forts. fr å n h . 5, sid. 316).

Hustningsbegränsning till sjöss.
Naval annament limitation. Captain Charles Conard (S. C.) 1 U. S.
Navy. Proc. j an. 34, sic\. 9-20. En undersökning beträffa nde
i nve rkan på flottrustn ingarna p å grund av de hittills trliffa cle
ö .reren skomm elserna.
strategi .
Strategische Theorien. Dr. h . c. Gro os. M. R. j an. och fe br. :34. sid.
5-12, 49-55. I<'ortsättning av recensionen av franska a miralen
Castex's a rb ete omfattande 3. och 4. banden. L äsvärd.

Artilleritjänsten i allmänhet.
Die Schiffsartillerie de r fro melen Marinen. g. M. R. fe br. och mars
34, sid. 70-83, 98-11.1. översikt av fa rtygsartille riets utveckling unele r senaste fem åre n. Omfattar följande a vsnitt.
1. Elclrörsl'ramstrillning.
2. Kanoner och l a vetter.
3. Ammunition.
4. Avståndsmätare.

Projektiler.

T. S
Ny Panse rprojektil-Type. Ka ptajnlojtnant To psoe-J ense n . D.
april 34, sid. 193--95. Redogörelse f~r en ny pro~e~di ltyp kon s~r~~
erad av " Rad-field Ltd." so m medför att branaroret blu Plta.k
vid proj ektilens genomgång i pansar. Vid andr a proj ektiler narreler att bottnen med röret avslites under gå n g genom pamHr.

Air Transport a nd Security. E. E. Wilton. Proc. febr. 34, sid. 17782. En undersökning av in verkan av det civila flygets tillvaro
på rustningsbegränsnin g och möjligheten av luftanfall. Läsvär d.
Bombflyg mot skib. k. e. j , N. T. S. april 34, sid. 156---59. Utdrag
m en artikel i "!Geler, Neueste Nach richten" innehå1lande en
resum e över utförda försök i utlandet.

RadiOllejling.
Komp ensering av radiopejlapparater. Pre mierlojtnant K . Blich. N.
T. S. april 34, sid. 140. R edogörelse för kompenseringen vid olika
uppstä llning av apparaterna :förtydligat av f igurer och kurvor.

:Förbindelsetjänst, lut. signalboken.
Das Signalwesen auf See. K ap it.än z. See a. D. Karl Schultz. M. R.
j an. 34, sid. 26---29. Bidrag till internationella Signalbokens
historiska utveckling.
The universal Signal book, 1818. Lieutenant Alan R Mc Cracken,
l~ . S. N a vy. Proc. febr. 34, sid. 230-32. Bidrag till h istoriken
för internation ell a Signalboken.
N a vigeringstjänsten.
Grafiske metoder for bestemmelse av stedlinjer. Lojtnant H. Bugge.
N. T. S. febr. 34, sid. 56-61. Behandlar:
1. Fave .. Brill's m etod.
2. Kalm's metod.
3. En av italienska professorn Guiseppe Simeon föresl agen
metod. l<~ö rtyclliga s av fig.

Kouvojtjänsten.
The Merchant Ship in Convoy . Captain F. J. Thompson R. N. R.
R. U. S. I. febr. 34, n :r 513, sid. 69. Erfarenheter från konvojtjänsten under kriget 1914-1.918 jämte förslag till anordningar

-

-424-

å handelsfartygen och u tbildnin g aY ha ndelsflottans folk Iö··
underlättande av eventuel l framtida konvojtjänst. I <li ~ku-;sio~
nen de lto g bl. a. admir al of th e Fleet Earl J ellicoe.
Dykeri tjänsten.
Dykning og elens Indvirkni.ng paa den 111 e nnesk elige Or ga ni~n re
Kaptajnlojtn a nt L. Rosto k-.Jensen. D. T. E. jan. och fehr. 34.
s id. 29-30. .J9- 66. Hedogö re lse för nflgra olyckor samt o rsnker:
na till ol.vcker i allmänhet. Omfattar
l. Vatten- och lufttr.vck vid dykning.
2. Lufttillförselns inverkan på andningen.
3. Syre.
4. Kol syra.
D .1· k a r·sj u kan.
i).

D 2 a.
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Sjöförsrarsl'rågau.

Betraktnin ge r angående kystfestningenes opgaver som ledd i sjoforsvaret. Kaptein i F estningsartii leriet Leif L a rssen. N T s;
arril, sid. tji.J- 67. Synpunkter ang. ku startilleriets. ~ärski~t
kustfäsi n inga r n as uppg ifter och anord nande, sä rskilt ;11 ecl hänsyn ti li nor3ka lö rh å ilanclen. Ontfatta r:
1.. Riktningen man har att. gå etter.
2. Vilka uppgitfe r det är fråga om.
3. Hur långt bör befästningar frarnskjutas.
4. Andra nödv i:tndi g a för ä ndringar på grund a v ändrade
fö rh åll ande och sarnarbe tet med flottan
fi. Förhå l landen som försvåra ett samarbete.
Utprickning.

SooLEi .~e rsgeruingen .

Folketorbundets arbeid e rn ell s porsmålet om å f å innfort inte rnasjo n alt ensartet opmerkning av kyst.e ne. Kaptain Per Askim N
T. S. mars 34, sid. H5- 1.05. Redogöre lse för det arbete so m inon;
fo lkförbundet pågå r för att åstallkomma en enhetlig utprickni ng.

sid. 1.-1.3.
värd.

Utländsk sjökl'igshistoria.

Militärpedagogik, myterier.
Kapta:inlo jtnant A. Legind. D. T. S. j au. 34,
Betraktelser med hänsyn tiil tidsutvecklingen. Läs-

The Examinatio n Cornplex. :Major A. L . Pernberton. R. U. S. I.
fe br. 34, n :r 513, si å. 2-1. Int ressanta r etlektioner angåend e n~'t
tan av t eo r etisk lärdom i förhållande t i il praktiken samt om användbarheten av psykologiska prov.

Russernes forste offensive mineoper as jon utfor Por t Arthur 1.904.
Premierl ojtnant K. E. Kvarn. N. T. S. jan. 34, sid. 1.-8. Redog?relsf\ för nämnda företag-s pianläggning, utförand e och verkmngar med utnyttjand e av tillgän gliga offentliggjorda källo r.
Världskriget till sjöss.

Fysisk fostran.
Advice to fellow-micldle-agers. Captain John B. Kaufman Ci\iC).
U. S. Navy. Proc. jan. 3-1, sid. 50-55. En del medicinska råd
för office rare i medelå ld e rn för att bibeh å lla vigör och hiilsa.
Läsvärd.

Scheinmine n. Konter admi ral a. D. Ebe rhard Wolfram. M. R. jau.
34; sid. 20-26. Redogörel se för engelsmänn e ns användnin g a\·
mmatt.rapper under vär ldskriget sa 111t därav föranlett inflytande
på sjökriget i N ord sjön. Läsvärcl.
The

.Försvarsfriigan.
Imperial De[ence; The Annament 'Mosaic. "Tessera". R. U. S. 1.
fe br. 34, n:r 51.3, sill. 30. Högintressant artikel an gående de
olika fö rsvarsgrenarnas inböreles bety delse.
The nation in arms. Lieuten an t-Commander H. J.
Proc. febr. 34, sid. 205-12. Författaren utgår
tjänst Iör a Ua, särskilJ förmån för inge n"
mod erna krigets krav på h e la befolkningen.

Ray, U. S. NaVY·
från mottot "lika
samt påv isa r det
Läsv ärd.

mine-laye r Kral e. Alexandre Lo ukine, Ryska k ejserh ga fl.ottan. Proc. febr. 3J, sid. 197-201.. Redo görelse för planl aggningen och utföra ndet av ett 111införetag i Svarta havet för
att blockera Varna.

s~bm arine

Uyssland, dh·erse.
kolahah -oen. Komrnanclorkaptein H. Finborud. N. T. S. jan. och
febr. 3J. sid . 1.7-23, 62-68. Utdrag ur t venne artiklar i sep ..
temberhäftet lP83 av den ryska sjömilitära tidskriften Morskoi
1-lbornik.
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Frankrike.
Das wiedererstarken der fran;,:ösischen Seemacht. Linienschifh leut,
nant d. R. Ing. P. Handel Mazzetti. :M. R. jan. och f Pbr. 3J
)
sid . 12-20, 55-(i3. Ou1 fati'ar föl jande avsnitt:
J. Före världskriget.
:2 . Under världskriget.
3. Efter varlclsk riget .
.J. strategiska grundtanken fö r franska sjömakten .
5. Ateruppb;vggancle av fran ska sji:Jmakten.
6. Frankrikes och Italiens fartygsbestånd januari. Hl:l l
Storbritanni eu.
.\ter.
The .Kav.v Estimates l93J. The )Javy april 34, n:r 4, sid. 96.
giver Förste Ami ralitetsl ordens synnerligen intressant a och
märkliga anförande vid marin budgetens överlämnande. ~ t or
britanniens marinpoliti.k, :frågan f lotta-flyg, slagskeppsst<irle.
ken m. m. beröras. Ett intressant uttalande om elen britti ska
n1arinpolit.iken av Sir Ro ger Keyes åte rfinnes i samm a n umme r·
å sirl. 97.
Der werclende Flottenstutzpunkt Singapore. K apitänleutnant a. D.
Gebeschus. M. R. mars 34, sid. l19. Omfattar följande avsn itt:
L Historlic
2. strategiskt betydelse.
3 Handelspolitisk betydelse.
.J. De äldre marinanläggningarna .
5. Nya flottbasen vid Seletar.
Danmarks försvarsfråga.
Betraftninger over et Flaacleprogra.n. Redaktionell. D. T. S. ap ril
3-1, sid. l64-72. Redogörelse för danska flotta ns uppgifter och
dirav fö ljand e sa wrnansiittning. Omfattar :följande avsniti:
1. .Flottans tak t.isim formation.
2. :Flottans styrka.
3. Kostn a el er fö r sjöförsvaret .
Läsvärd.
Nye Vej e. Kommanclorkaptaju P. Lembcke. D. T. S. april 34, sid.
l73-92. Unel ersökningar ang. danska flottans uppgifter och hur
densamma bör utveC'klas med hänsy n till nuvarande tid släge.
Omfattar:
l. Farvattnens speciella karaktär.
2. Fiendens reaktion.
3. De nuvarancle .försvarsmecllens taktiska effektivitet.

