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Arsberättelse i reglementen och förvaltning. 
Avg·iven av ledarnoten i KOlVIS, kaptenen vid marin

intendenturkåren J. Bring. 

Under den tid, som förflutit sedan sisla årsberättelsen i 
förevarande ämne avgavs, har ett intensivt organisationsarbete 
pågått. Det har gällt att utforma 1936 års beslut beträffande 
försvarsväsendets ordnande i instruktioner, reglementen och 
andra för t jänsten erforderliga bestämmelser. Produktionen av 
nya förskrifter av denna kategori har därför varit osedvanligt 
riklig, men även andra författningar och bestämmelser hava ut
givits, som förtjäna omnämnande i en berättelse av della slag. 
Följande uppräkning är avsedd att giva en summarisk över
blick av accessionen på området i fråga. 

Nya instruktioner hava utfärdats för sjöförsvarets kom
mandoexpedition, försvarsstaben, chefen för marinen jämte ho
nom underlydande organ för utövandet av sjöförsvarets mili
tära ledning, marinförvaltningen, sjökarteverket, rikskommis
sionen för ekonomisk försvarsberedskap, statens reservförråds
nämnd, försvarsväsendels centrala civilanställningsbyrå, för
svarsväsendets kemiska anstalt, rikets allmänna karlverk och 
kartverkskommissionen samt generalkommissarien för den fri
villiga sjukvården i krig. 

Erforderliga ändringar hava vidtagits i de delar av regle
lllente för marinen som gälla flottan. 

För ernående av överensstämmelse med den nya försvars
organisationen och delvis även av andra skäl hava vissa änd-

Tidskri ft i Sjöväsendet. 38 
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ringar vidtagi ts i mili tära tj äns lepensionsreglem.entel, straff_ 
lagen för kri gsmakten, lagen om krigsdomstolar och rällegangen 
därstädes, lagen om Jwmmandomål, s tadgan angående l'ördcl
nincr av ärendena mellan slalsdepar lementen, kungörelsen an-

"' gående tillsä ltning av vissa läkar tj änster vid marinläkarkarc n, 
far tvgsuttagningslagen, lands lormsförordni n gen, in skri Y n ings
för;rdningen, reg lemen Le t för mil i Lär transpo r ler på jänwäg och 
till ä erasbestämmelserna till allmänna resereglementet. 1\,·a ::>o " 
li.Ungörelser hava promulgerats om bestraffningsrätt i discipl in-
mM för vissa befälhavare vid armen och marinen, angaende 
särskilda krigsräller för vissa avdelningar av krigsmaklen samt 
med heslämmelser a ll särskilda till marinen hörande anlcl
n ingar och personal skola lyda under vissa krigsrä ller. Yi(lare 
hava erforderliga ändringar skell i förordningarna angaende 
befäl i flottans och kustar tilleriels reserver samt angående ma
rininaenJ·Ör- marininlenden lur- och marinläkarkårerna i flol-o ' 
lans reserv ävensom i kungliga breven angående antagning och 
utb ildning av mariningenjörskadetter och -aspiranter m. m. 
samt antagning, utbildning m. m. av reservi ntendenlskadcl lcr, 
varjämte bestämmelser utgivits rörande tj änst göring m. m. fö r 
befäl i flottans reserv samt för personal i nyssnämnda btrers 
reserv. 

l\'ya föreskrifter hava utfärdats angående antagning, ut-
bildni~1g , avlöning m. m . av reservkadetter vid floHan orh av 
officersasp iranter, kustartillerikadetter och reservkaeleller vid 
kustartillcriel. Därjämte hava vissa beslämmelser meddelats 
rörande antagning av sjö- och marinintendentskadetter är 1938 
saml undervisningen vid sjökrigsskolan i land under liisaret 
1937/1938 äwnsom rörande kus tartilleriets underofficersskola. 

En särskild beklädnadsstat upptagande kronabeklädnad för 
sjö-, mariningenjörs- och marininlendentsl<adelter m. f l. har 
t i llkommi l. 

Ändringar i reglemente t för utbildning av officerare, av
seende ar lilleriulhildningen, saml förslag till artillerireglemente 
för kustartilleriet hava faslslällls att på försök tillämpas. KY 
skjulhandbok för kustartilleriet har utkommti. 
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Sl<olreglemen tel fö r flo ttans manskap, del II, korpralskola, 
]1ar ersa lls med etl nylt av ch efen fö r mai'inen fastställt sådan t. 
Vissa undervisningsböcker för mansl<apel avses all förnyas. 

l' Löver gällande bmgörelse i ämnet har meddelats vissa 
]Jes Lämmelser rörande antagning av manskap vid marinen. An
ställn ing över sla t samt kortlidsanställning för visst manskap 
vid marin en har ånyo medgivits. 

Bestämmelser ha Ya u tfärdats rörande tillsä ltande av vissa 
arvodesbefallningar vid försvarsviisendet. Kompelensfordringar 
111. m. för vinnande ay anställning vid marinen såom ex tra 
ordinarie tjäns temän och extra befallningshavare hava fast
ställts av marinförvaltnin gen. 

Föreskrifler hava meddelals angående förordnande och ut
bil dning i fredslid av personal tillhörande Sveriges frivilliga 
molorbå lskår till befäl vid k åren. 

Ch efen för marinen har fasts tällt formulär till kompani
rulla och till tjänstgöringsbok för manskap vid sjömanskåren 
sam t meddelat beslänm1elser angående sagda boks förande. 

Särskilda föreskrifter hava utfärdals rörande tjänsten och 
förvaltningen vlii fartygsdepåerna samt förvallningen i fred vid 
Norrlandskustens, Gollands och öresunds marindistrikt 

Vissa befälsförhållanden inom Ostkustens och Väs tkustens 
marindistrik t vid försvarsberedskap och mobilisering hava reg
lerats genom särsk ilda bestämmelser. 

Sjörullföringsområdena tillhöra från och med den l ja
nuari 1938 och tills vidare, Göteborgs sjörullföringsområde 
Väs tkustens marindis lril<t, Malmö sjörullföringsområde öre
sunds marinclislrikL, Stockholms sjörullföringsområde Ostkus
tens marindistrikt och Härnösands sjörullföringsområde Norr
landskustens marindistrikt Nya beslämmelser hava meddelals 
b~träffande rullföring och redovisning av värnpliktiga m. m. å 
S!örullföringsexpedi tio n samt angående tilldelning till viss 
tJ änst för fr ~111 fast a nställning vid marinen eller lots- och fyr
staten överförd värnpliktig. 
.. Av den nya marinorg~nisalionen betingade ändringar hava 
agt tum i avlöningsreglementet för officerare och underoffice
rare 111 . fl . sam t i tilläggsbestämmelserna därtill. 
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Bestämmelser hava utfärdats angående lönetillägg itt plu
tonbefälhavare vid luftvärnsartilleri och avståndsobserYalörer 
kommenderingstillägg åt manskap vid försvarsväsendet sa111 ~ 
avlöningsförmåner åt musikelever vid marinen. 

Prolongering har skett av tidigare gällande bestäm melser 
angående tillfällig förstärkning av hyresbidragen till vissa be
ställningshavare av manskapsgrad, tillfällig löneförbättr ing åt 
vissa löjtnanter och underofficerare m. fl. vid arnH~n och ma
rinen, provisoriskt dyrortstillägg å t vissa befattningshavare i 
statens tjänst samt ökade förmåner åt personal, tjänstgörande 

å undervattensbåt. 
Grunderna för dyrtidstillägg hava ändrats i det aU det s. k. 

barntillägget ökats. 
Kungörelse har utfärdats angående provisorisk avlönings-

förstärkning under budgetåret 1937/1938 med belopp av 132 eller 
144 kronor för år åt fl ertalet befattningshavare med tjäns lc-

mannaställning. 
Ändring har i vissa delar vidtagits av avlöningsbesb1m-

melserna för vissa civila och civilmilitära icke- ordinari e be
fattningshavare vid försvarsväsendeL Förändringarna haYa 
bl. a. föranletls av att nya särskilda avlönin-gsbestämmelser 
meddelats för sjuksköterskepersonal vid försvarsväsendet. 

Allmänna familjepensionsreglemenlet, som ändrats i 'i ssa 
delar och kompletterats med tillämpningsföreskrifter, har den 
l juli 1937 trätt i kraft för försvarsväsendet och i regel m edför t 
förhöjda familjepensionsavdrag. Extra ordinarie befattnings
havare samt kvinnlig ekonomipersonal, som uppbär lön enligt 
lägre löneklass än den högsta för vederbörande befattnin g gäl
lande, hava emellertid samtidigt erhållit provisoriskt lönetillägg 

med belopp lika med familjepensionsavdrageL 
Försvarsväsendets lönenämnd har avgivit förslag till regle

mente angående avlöning för personal vid försvarsväsendet un

der krigstjänstgöring. 
Föreskrifter hava utfärdats angående uppvärmning och 

belysning m . m. av marinens mäss- och samlingslokaler i land, 
angående driften och redovisningen vid köttcentralen med char-
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j{uteri i Karlskrona samt angående tillhandahållande åt enskilda 
av förnödenheter m. m. från marinens förråd och inrättningar. 

N~~ kollektivav tal hava ingåtts mellan marinförvaltningen 
och Forsvarsverkens Civila Personals Förbund, innefattande 
allm~nna bestän~melser, avlöningsbestämmelser, förhandlings
ordnmg m. m. for arbetare vid marinen. 

Förnyelse har skett av bestämm_elserna ano·ående ökat 
företräde för och upphandling av inhemskt bränsl: för statens 
stationära anläggningar ävensom an<>ående utbv·te · -· D " av margann 
mot smor. 

. I anslutning till nådigt brev den 12 juni 1931 hava före 
sknfter meddelats beträffande åtgärder för bärgande av sjunken 
ubåt. 

En .ny lag om skyldighet för näringsidkare m. fl. att hi-· 
träda VJ.d arbe:et å rik.ets ekonomiska försvarsberedskap har 
utkommit och 1 anslutmng därtill även en ny uppskovskungö
r~lse, .~om l~ompletlerals med vissa anvisningar och tillämp 
nmgsforeskn fter. 

Lag har givits angående inskränkningar i rätten att utbe
komma allmänna handlingar. 
.. Kungörelserna den 21 november 1925 angående främmande 
orlo~sf~rtygs och militära luftfartygs tillträde i fred till svenskt 
terntonum samt angående inrapporterande av främmande ör
logsfartygs rörelser vid rikets kuster m. m. hava i vissa hän-
seende 'l .o ll't -- d . . . . -· n er 1a l an rad lydelse, llkas{t bestämmelserna rörande 
tillampnir . f.. d . 1gen av oror nmgen den 21 maj 1922 om luftfart. 
r· Ett nådigt cirkulär har utfärdats angående rätt i vissa fall 
o~· .e~tra ordinarie befattningshavare att tillgodoräkna tid för 

ll1Jlt tar anställning. 

. Nya _ kun.görelser med vissa beslämmelser an<>ående trycl' -
nlhg f ' D ~ 
cr ' or stalens räkning och med särskilda f6reskrifter an-
toaende det I T,.. t f d __ . n~.ILara mo or or ansväsendet m. m . hava utgivits. 
t.· · . Stalens lJanstemän hava tillerkänts förhandlingsrätt he--
taffande s· Il .. -Villk , ma a mam~a anställnings-, arbets- och avlönings-

Ii], ~t , dock med den mskränkningen för militär personal och 
'stallda tt f" l dl' · ' a or 1an mg 1 vad angår arbetsvillkor icke får 



- 598-

avse fr ågor, som äro av speciell militärteknisk natur eller be
träffande vi lka av militär-disciplinära skäl hinder möter fö r 
förhandling. 

Av den nu gjorda uppräkningen - som dock ej är utlölll
mande - framgår, att materialet för en årsberättelse ay fö re
varande slag denna gång är så omfattande och mångskifta nde, 
att en fullständ1g redogörelse därför icke kan ås tadkomm as in
om den för berättelsen givna ramen. En begränsning till nedan 
valda delar har därför skett. Före en närmare behandling av 
ämnet torde det vara lämpligt att erinra om vissa grundläg
gande drag hos den nya försvarsorganisationen i vad densamma 
berör marinen. 

För utförande och säkerställande av det för försvarsgrenar
na gemensamma krigsförberedelsearbetet m. m. har organi se
rats en av personal ur de olika försvarsgrenarna sammansatt 
stab, försvarsstaben. 

För var och en av de tre försvarsgrenarna har tillsa tts en 
chef, under vilken de centrala militära organen inom vederbör
lig försvarsgren lyda. När vissa viktigare ärenden avgöras in
om de centrala förvaltningsorganen skall vederbörande för
svarsgrenschef fungera som chef för ämbetsverket i fråga. 

Vissa grupper av kommandomål hava decentraliserats från 
kommandoexpeditionerna till försYarsgrenscheferna. E n sär
skild kommandoexpedition har inrättats för flygvapnet. 

Viss del av marinstabens verksamhet har överflyttats till 
försvarsstaben . 

Marindistriktsorganisationen har fullständigats med av
seende på uppgifterna i fredstid . Sjörullföringsorganisationeu 
har anslutits till marindistrikten. 

Personalen å vardera örlogsstationen aYses att fram deles, 
när förläggningsförhållandena blivit slutligt ordnade, fördelas 
på två avdelningar, matrosavdelningen och yrkesavdelningen, 
0mfattande såväl slam- som beväringskompanier. Varje ör-
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logss tation har ställts under ledning av en kommendör såsom 

stati onschef. 

Den militära ledningen av de marina organen inom Osl-
1,ustens och Sydkustens marindistrikt har sammanförts i ve
derbörande marindistriktschefs hand, dock att Vaxholms fäst
ning i fredslid endast i vissa hänseenden är underställd marin
distriktschefen. 

Enli gt försvarspropositionen borde i fråga om marindi
striktschefens uppgifter med avseende på förvaltningen en 
decentralisation i lämplig omfattning åvägabringas, så alt de
samma till gagn för hans omfattande militära uppgifter begrän
sades till uppsikten över och ledningen av förvaltningen i stor t 
samt samordnandet, där så erfordrades, av verksamheten inom 
de olika förvaltningsområdena. 

Marinaislriktschefen å Västkusten är i fredstid tillika chef 
för Göteborgs örlogsdepå, vilken utvidgats beträffande såväl 
fartygsförläggning som personal. Nämnde marindistriktschefs 
uppgifter hava betydligt ökats både i militärt hänseende och 
med avseende på förvaltningen. Kommendanten i Älvsborgs 
fästning, vilkens förYallningsområde något minskats, lyder i vad 
avser visst krigsförberedelsearbete under marindistriktschefen. 
Kustartillerie ls detachement i Alvsborgs fästning är tillsvidare 
förlagt å Göteborgs örlogsdepå och är, i vad avser garnisons
tjänst och ordningens upprätthållande samt kaserntjänst, så 
ock beträffande förläggning, förplägnad samt hälso- och sjuk
vård understä llt chefen för Göteborgs örlogsdepå. 

Kommendanten i Hemsö fästning är i fredstid chef fö r 
Norrlandskustens marindistrikt och tillika sj6rullföringsbefäl
havare. 

En regementsofficer ur flottan är chef för Gotlands marin
distrikt och handhaver planläggningsarbetet för detsanuna. 

Chef för öresunds marindistrikt är i fredslid en officer vid 
flottan. samtidigt befälhavare för Malmö sjörullföringsområde. 
Bans verksamhel i fred beträffande marindistriktet är inskränkt 
till planläggningsarbele. 
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Kustartilleriförsvar skall upprättas på Gotland. 
skeppsgossekåren skall indragas. 
Marinintendenturkåren har övergått från att vara en ciyi]_ 

militär till en militär kår. 
Chef för sjökarteverket är numera en civil befattning l1led 

arvode enligt 5 § avlöningsreglementet för den civila stalsför
vallningen. 

I det följande kommer alt närmare redogöras för en del av 
förenämnda instruktioner och föreskrifter eller däri vidtagna 
ändringar. 

Sjöförsvar1ets kommancloexpecli tion . 

Ur instruktionen för sjöförsvarets kommandoexpedition ha
va utgått dels vissa bestämmelser rörande vilka ärendedelal jer, 
som i regel skulle finnas i expeditionen, samt angående expe
ditionstjänstens ordnande, dels ock föreskrifter beträffade rull
föring av marinens officerare m. fl. samt handläggning av 
ärenden rörande flottans officerskår. Chefens för komm ando
expeditionen åligganden med avseende på sistnämnda ärende· 
grupp hava överflyttats till chefen för marinen och m arinsta
ben, inom vilken en särskild personalavdelning tillkommit. 

F örsvars staben. 

Försvarsstaben handhaver närmast under Kungl. ~Iaj :t 
planläggningen av rikets samtliga försvarsmedels enhetliga an· 
vändning samt utförandet och säkerställandel av det för för· 
svarsgrenarna gemensamma krigsförberedelsearbetet i övrigt; 
dock att del operativa krigsförberedelsearbetet i fråga om ma· 
rinstridskrafterna ankommer å försvarsstaben endast med av· 
seende å marinstridskrafternas uppgifter i stort och deras 
samverkan med övriga försvarsgrenar. 

Chef för fönsvarsstaben är en generalsperson eller fla gg· 
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111an, som tillsättes medelst förordnande för en tid av högst 
sex: år. I övrigt utgöres staben av officerare ur de olika för
svarsgrenarna, varjämte finnas befa ttningar för pensionerad 
militär och civil personal. 

:Militär-, marin- och flygattacheer samt till tjänstgöring 
såsom byråchef eller militärassistent vid civilt verk placerad 
officer , m ed undantag av marinassistenterna i sjökarteverket 
och kommerskollegium, äro jämväl underställda chefen för 
försvar sstaben. 

Verksamheten inom staben bedrives å - förutom en ex
pedition - nio avdelningar, nämligen arme-, marin- och flyg
operationsavdelningar, luftförsvarsavdelning, kommunikations
avdelning, underrättelseavdelning, signaltjänstavdclning, kryp
toavdelning och krigshistorisk avdelning. Till staben hör vi
dare det fotografiska ccntrallaboratoriet. 

Chefen för försvarsstaben skall i utövningen av sitt äm
bete låta sig angeläget vara att till främjande av samverkan 
mellan försvarets olika grenar samt mellan försvarsväsendet 
och den övriga statsförvaltningen i erforderlig utsträckning 
samråda med försvarsgrenscheferna och vederbörliga civila 
myndigheter, och äger alt av dem erhålla sådana upplysningar 
angående mobiliseringshandlingar m. m ., som han finner er
forderl iga. 

Beträffande det operativa krigsförberedelsearbetet åligger 
det chefen för försvarsstaben att utarbeta och till Kungl. Maj :t 
avgiva förslag till allmänna planer för krigsmaktens verksam
het vid krig eller krigsfara , alt enligt av Kungl. Maj:t medde
lade bestämmelser till försvarsgrenarna utfärda för krigsför
beredelsearbetet inom dessa erforderliga anvisningar samt att 
På grundval av nämnda planer fullfölja krigsförberedelsearbe
tet i den mån detta åvilar staben. Bland stabschefens upp 
gifter i övrigt må framhållas: 

samarbete med rikskommissionen för ekonomisk försvars
beredskap , 

uppgörande av planer för högkvarterets sammansättning, 
lllobilisering och verksamhet, 
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handläggning av sådana frågo r rörande signal- och kryp. 
totjäns ten, vilka äro av för försvarsgrenarna gemensam natu r, 

utarbetande av förslag till reglementen och instruktioner, 
avsedda att gälla för två eller samtliga försvarsgrenar , 

utbildning av försvarsstabens officerare samt avginnde 
av förslag angående anordnande av sådana övningar och ut
bildningskurser, i vilka personal från två eller samtliga för
svarsgrenar avses att i större utsträckning deltaga. 

Försvarsstabens huvuduppgift är så ledes att utföra och 
säkerställa det för försvarsg renarna gemensamma krigsförbe
redelsearbetet, men stahen skall jämväl eljest verka för as lad
kommandct av enhetlighet och samverkan de olika för svars
grenarna emellan . Det förhållandet, att en del av ma r inens 
operativa problem äro synnerligen speciella och tekniskt be
tomtde samt dessutom icke intimt beröra de andra försvarsgre
nap1as verksamhet, har kommit till organisatoriskt u ttryck 
genom att för marinen operationsavdelningar fin nas såväl in
om försvarsstaben som i marinstaben. 

Rikskommissionen j'ör ekonomisk försuarsberedsko p. 

Rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedsk ap har 
till uppgift att under Kungl. Maj :t utgöra detledande och över
vakande organet för rikets försvarsförberede lser på det ek ono
miska området. Härutinnan åligger det ri kskommissionen att 
verka för och i mån av tillgängliga medel ombesörja, att er
forderliga förberedelser bliva utförda, så att under krig , kri~s 

fara eller andra utomordentliga förhållanden krigsmaktens be
hov av förnödenheter må kunna tillgodoses, folkförsörjningen 
tryggas och näringslivets fortgång såvitt möjligt säkerställas, 
allt med beaktande av alt landets tillgångar på ändamål senli
gaste sätt utnyttjas för ernående av effektivitet och var:tld ighet 
i behovstäckningen. Bland konunissionens särskilda åli ggan · 
den märkas att uppgöra organisationsplaner för erforderliga 
särskilda förvaltningsorgan och ombesörja utförandet a'' er
forderliga utredningar rörande tillgångar och behov av yaror 
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och arbetskraft m. m . samt att planlägga landets försörjning 
med råvaror, bränslen och industriella förnödenheter i övrigt, 
för folkförsörjningen erforderliga produktionsomläggningar, 
varudistr ibutions- och förbrukningsregleringar, a.rbetsmarkna
dens organisation samt erforderlig reglering av utrikeshandeln 
och transpor tväsendet. Till fullföljande av sin uppgift har 
kommiss ionen att dels i e rforderlig omfattning samråda med 
chefen för försvarsstaben, dels träda i förbindels e med andra 
statliga myndigheter samt med allmänna och enskilda institu
honer , dels ock att till Kungl. Maj :t avgiva dc framställningar, 
som kunna befrämja rikets ekonomiska försvarsberedskap. 

Rikskommissionen består av en ordförande och tio ordi
narie ledamöter. Bland andra äro för,svarsgrenscheferna oeh 
förs var sstabschefen ordinarie ledamöter samt cheferna för ar
m eförvaltningens departement och styrelser, chefen för marin
förvaltningen ävensom .souschefen vid flygförvaltningen extra 
ledamöter. Extra ledamot tager säte och stämma i kommissio
nen då ärende där behandlas, som berör hans verksamhets
områ de. 

Rikskommissionen har till sitt förfogande ett kansli, inom 
vilket finnas en industriavdelning och en allmän avdelning 
!Samt en expedition. Å industriavdelningen handläggas frågor 
rörade industriens råvaruförsörjning och krigsorganisation 
samt tekniskt industriella frågor. Andra ärenden handläggas 
i regel å allmänna avdelningen. 

Såsom ett led i elen ekonomiska politiken har under år 
1937 en för försvarsberedskapen betydelsefull åtgärd beslutit'i. 
Den a llmänna konjunkturförbättringen uneler de senaste åren 
har i hög grad gynnat den svensk:t exporten. Därtill har kom
mit avsevärt ökade fraktinkomster. Då importen icke visat 
en lika kraftig utveckling, har resultatet blivit , att handeln 
l11~ed u tlandet lämnat 2lt betydande överskott. Samtidigt har 
emeller tid brist förelegat pä investeringsmöjlighe ter i utlandet , 
vilket lett till att de utländska tillgodohavandena i regel om
van dlats i svenska kronor. Sålunda har riksbanken kommit 
att förfoga över för våra förhållanden mycket stora tillgångar 
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i _guld ~ch :ah~tor , vi.~ka efter dagskurs den 31 mars 1937 upp. 
gmgo till eJ mmdre an 1,850,000,000 kronor. Ett sådant läo· 
innehär givetvis stora risker av statsfinansiell såväl so111 ne av 
allmän t ekonomisk natur, och det framstod därför såsom ett 
önskemål att genom ökad införsel taga hem en del av veder
laget för exporten och fraktfarten. Då erfarenheterna från 
åren uneler världskriget givit oss en god inblick i de besvärli u. 
heter, som möta vid avbruten eller försvårad varutillförsel u~
från, och verkställd unelersökning visat att de i landet under 
normala förhållanden befintliga lagren av många viktiga va
rus lag äro alltför små för alt trygga vår försörjning i hän delse 
av avspärrning, är det naturligt att rikskommissionen livli rr t 
tillstyrkte , att åtgärder från statens sida vidtages fö r åstad
kommande av sta-tliga reservlager av sådana importvaror, vi l
kas befintlighet inom landet är av vikt för upprätthålland e 
av landets näringsliv och folkförsörjning samt för elen eko
nomiska försvarsberedskapen i övrigt. På framställning av 
Kungl Maj:t medgav 1937 års 6ksclag, att upphandling och 
upplagring av dylika varor intill ett sammanlagt belopp av 
70,000,000 kronor finge verkställas för statens räkning. Så
som organ för handläggning av därmed sammanhängan 
de frågor har inrättats statens reservförråclsnämn d, hr
stående av högst fem utav Kungl. Maj:t förordnade le
damöter . Nämnelen äger antaga verkställande elirektör även
som annan erforderlig personal samt träffa uppgörebe m ed 
allmänna eller enskilda verk och företag eller med en
skilda personer angående uppköp, lagring och om sä ltning av 
varor, upplå tande och förhyrande av lagringsutrymmen m . m. 
Nämnelen äger vidare själv låta uppföra lagerlokaler, verk
ställa varuinköp samt vidtaga anstalter för varor s lagring och 
omsättning. Viktigare å tgärder eller planer skola underställas 
Kungl. Maj :ts p rövning eller godkännande. 

Chefen för marinen. 

Chefen för marinen, som tillsättes medelst förordnande 
för en tid av högst sex år, utövar under Kungl. Maj :t elen 
högsta militära ledningen av och uppsikten över sjöförsvaret 
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och biträdes därvid närma st av marinstaben och chefen för 
kustartilleriet samt, i avseende å särskilda tjänstegrenar , av 
inspektörerna för undervattensbåtvapnet och minsvepningsvä
senclet, marinöverdirektören, chefen för marinintendenturkå
ren och mnrinöverläkaren. 

I vissa fall utövar chefen för marinen chefskap för ma
rinförvaltningen och äger därjämte m eddela änJ'betsverket d e 
militära anvisningar och föreskrift er, som han 1necl avseende 
å dess verksamhet finner erforderliga för främjande av mari
nens utbildning, utrustning och krigsberedskap. Han äger ock 
fr ån marinförvaltningen inhämta de yttranden och p åkalla 
de utredningar, som han finner erforderliga. 

Ch efen för marinen har ständig befälsrätt över samtliga 
marinen tillhörande, honom underställda myndigheter och kft 
rer och är, om ej annat föreskrives , chef för sjöofficerskåren. 
Han är, i vad på honom ankommer, ansvarig för marinens 
krigsduglighet och tjänstbarhet i övrigt och skall förelenskull: 

verkställa de inspektioner, som finnas behövliga; 
ägna oavlåtlig uppmärksamhet å t den allmänna utveck

lingen inon1 sjökrigsväsendet s amt åt lant- och flygstridskraf
ternas utveckling; 

fastställa de allmänna riktlinjerna för utbildningen och 
föran stalta om eller föreslå de åtgärder, som äro ägnade att 
främja marinens ticlsenliaa onzanisation och utrustninu · 

'-' u b ' 

lå ta utarbeta erforderliga reglementen och föreskrifter , 
planer för marinens krigsorganisation samt förslag till plan 
för rustande i fr eds tid av Hottans fart yg, till övningar för flot
tans personal och till inryckningsticler m . m. för värnpliktiga. 

I utövningen av sitt ämbete skall chefen för marinen i er 
forderlig utsträckning samverka med övriga försvarsgrensche
fer ävensom m ed chefen för försvarssta'ben och andra myn
dighet er. Han skall taga behörig hänsyn till de anvisningar 
Och meddelanden med avseende på krigsförberedelsearbetet 
inom sjöförsvaret, som av chefen för försvarsstaben utfärdas, 

Chefen för marinen skall förska,ffa sig erforderlig känne
dom om dugligheten och lämpligheten hos marinens officerare 
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och, där de t ej ankommer på annan myndighet , avgiva fö r

slag till utnämning, befordran eller förordnade av sådan Illa . 

rinen ti llhörande p ersonal , vilken utnämnes av Kungl. ?llaj: l. 

Jämlik t lagen om kommandomål kan Konungen åt sit r

skild miliUir tjänsteman eller myndighet uppdraga alt avgiira 

ärenden, vilka enligt lagen m å behandlas såsom komm ando

mål och so m äro av enklare beskaffenhet. Så h a r nu sket t 

i det att å t ch efen för m a rinen överlämnats avgörandet av fö l . 

jande ärenden , i den m å n dc enelast beröra nämnde chef un

derställda myndigheter , person al o . .s. v. och ej m edföra rubb

ning i av Konungen m eddelade b es tämmelser , nämligen kom

mandom~'U a ngående: 
föreskrifler för personalens utbil dning och övningar äwn

som mobili seriHgsföreskrifter ; 
försök med nya per~ed l ar eller n y materiel; 
kommendering place ring och fördelning av personal av 

kaptens eller lägre tjänstegrad eller tjänsteklass; , 

Lillträde för sven sk und er såte till befästningar, mili litr~t 

e tabli ssemcnt och dylikt; 
amökn ingar om tjä nstledighet och tillstånd att vistas ni

om riket ; 
fördelning a v t i Il ersä ltningsr eserven och Lill handräck

ning.stjänst uttagn a värnpliktigas tj~instgör in gsdagar. 

Chefen för m arinen kan i sin lur å t chefen för kustar ti lle

riet uppdraga avgörand et av sådana till de tre först nämnda 

grupperna n v ärenden h örande m å l, som uteslutande a v se kust

ar tillerie ts personal. 

Marinstab en. 

~[arinstabens uppgift är a tt biträda chefen för marinen 

vid utövningen av hans verksamhet. Inom staben beredns 

ärenden rörande m arin en.s krigsberedskap, mobilisering och 

användning uneler krig , handelssjöfarten under kr ig, flottans 

och för marinen gem en sam personals antagning, befordran , av

gång, utbildning, övningar och tjän stgöring, marinem för b in

delsevä sen , organisation m . m. samt utarbetas förslag till fiir 
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tjänsten erforderliga instruktioner , r eglementen m. m ., allt i 

den m ån ärendena icke ankomma å ch efen för kustart illeriet 

i ban.s egenskap av organ åt ch efen för marinen. Verksamh e

ten bedrives å, förutom en expedition, fyra avdelningar, näm

ligen operation s-, per.sonal- , förbindelse- och organisationsav

delningarna. Till marinstaben hör därjämte ett bibliotek . 

Ch efen fö r marinstaben -- en särskild beställning å sjö

officerskår ens s lat - lyder uneler chefen för marinen och är 

ansvarig fö r ledningen av marin s tahcn.s verk samhet. Han får 

- utom i de ärenden, som tillhöra chefen för kusta rtilleriet 

-- »på befallning >> inhämta yt tranden och upplysningar m . m . 

samt utfärda dc chefens för marinen order och expeditioner, 
vilka denne icke själv underskriver. 

Ch efen för marinstaben är ordförande i styrelsen fö r sjö
karleverkeL 

Chefen för kusturtilleriel. 

Ch efen för kustar till eri et lyder omedelbart under chefen 

för marinen och är denne ansvarig för kustartillerie ts krigs

duglighet och tjänstbarhet i ö-vrigt. Han utgör ock organ åt 

chefen för mari.nen för beredning och föredragning av sådana 

kustartilleri et sam t kustfästningarna och kustartilleriförsvaret 

i övri gt berörande, på chefens för marin en ämbetsutövn ing an

kommande ärenden, vilka icke tillhöra marinstabens h andlä'""-
t")t> 

ning. Till sistn ämnda slag av ärenden r ä knas sådana , c<;Om 

huvudsakligen avse det operativa planläggn ingsarbete t smnl 

kustfästningarn as och övrigt ku startiller ifö rsvars opera t i va ut . 

nyttjande och kustartilleri s lridskraftcrnas allmänna använd

ning under krig . I de.ssa ärenden skall vid beho,v samrå d äga 

rum m ellan ch eferna för mariuslahen och kustartilleriet. 

Chefen för kustartillerie t är inspektör i vad avser kustar

tilleriets m ateri el och chef för dess personal. Han äger, så

vitt ej annorlunda "tadgas, ständig befälsrätt över kustartille
riets truppförband och &kolor m . m. 

Nämnde chef skall ägna oavlåtlig uppmärksamhet åt 

kustartilleriets utveckling och behov sam t hos chefen för ma-
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rinen eller . marinförvaltningen göra de fra1nställningar, son1 

enligt hans åsikt kunna främja kustartilleriet och kustar tille
riförsvarets verksamhet, krigsduglighet och krigsberedskap i 

övrigt. 
I fråga om personalen åligger det chefen för kustartilleriet 

bl. a. att till Kungl. Maj:t avgiva förslag till utnämning, be. 
fordran eller förordnande av kustartilleripersonal, som skall 
utnämnas av Kungl. Maj:t, och att till chefen för marin en av
giva förslag till kon-nuendering av kustartilleriets officerare, 
i den mån sådan ankommer på sistnämnde chef. 

Beträffande personalens och truppfödnndens m. m . u t
bildning har kustartillerichefen i huvudsak samma åligganden 
som tidigare. I fråga om kustartilleriets materiel äger h an in
spektera densamma med hänsyn till såväl dess krigsduglighe t 
som ock dess underhåll, skö tsel och vård samt att till veder
börande chef utfärda de föreskrifter och anvisningar m. m. 
eller, där denne är till tjänsteå1dern äldre än chefen för kust-. . \ . 
artilleriet, göra de framställningar , vartill förhållandena gtYa 
anledning. I övrigt å ligger det honom att efter omständighe
terna påkalla vederbörlig marinmyndighets åtgärder beträf
fande kustartilleriets materiel, befästningar m. m., ägand e han 
att från vededJörande myndigheter och befälhavare erh ålla 
erforderliga k artor , planer och övriga upplysningar. 

Ch efen för kustartilleriet må i de ärenden , vari han fun
gerar som organ åt chefen för marinen, »på befallning >> in
hämta erforderliga yttranden m . m. samt utfärda de chefens 
för marinen order och expeditioner, vilka denne icke själv 

underskriver. 
Chefen för kustartilleriet biträdes i sin tjänsteutövning lik

som förut av ·en särskild stab. 

Inspektörerna för undervattensbåtvapnet och för min
sue pningsuäse nd et . 

Uppgifterna och åliggandena för dessa inspektörer äro 
huvudsak oförändrade. Deras medverkan vid beredningen 
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uv undervattensbåtvapnet respektive minsvepningsväsendet och 
undervattensbåtjakttjänsten berörande ärenden samt skyldig
bet att verkställa inspektioner och avgiva årliga rapporter m . 

111. regleras genom bestämmelser av chefen för marinen, och 
förslag till åtgärder rörande sagda tjänstegrenar skola ske hos 
nämnde chef eller marinförvaltningen. Inspektörerna tjänst
göra ej längre i marinförvaltningen men deltaga som förut i 
beredningen av dem berörande ärenden och närvara om möj .. 
ligt vid dessas föredragning i äm:betsverket. 

Marinöuerclirektören . 

Marinöverdirektören har i sin egenskap av chef för ma
riningenjörkåren i huvudsak sam'lna åligganden som tidigare, 
dock a tt framställningar om erforderliga åtgärder för att ma
riningenjörkårens personal skall kunna rätt fylla .sina uppgif
ter samt vissa förslag beträffande densammans förordnande , 
kommendering eller placering i olika befattningar skola ställas 
till chefen för marinen. I instruktionen har därjämte intagits 
åliggande för marinöverdirektören att följa utvecklingen av 
skepptSbyggeri- och maskinbyggnadstekniken samt angränsan
de fack och att hos chefen för marinen eller marinförvalt
ningen föreslå vidtagaride av de åtgärder , som ligga utom hans 
-egen b efogenhet och som han finner erforderliga för främjan
det av marinens verksamhet inom dessa områden. Marinöver
direktören skall även följa utbildningen vid sjökrigsskolan av 
mariningenjörskadetter ävensom av mariningenjörsaspiranter. 

Chefen för nwrinintendenturkåren. 

Vad nyss sagts om marinöverdirektörens åligganden med 
avseende å underlydande personal gäller i motsvarande hän
seenden fö r chefen för marinintendenturkåren. Han har där
jämte att följa dels intendenturväsendets utveckling och förec 
slå erforderliga åtgärder för främjandet av marinens inten 
·denturväsende, dels ock utbiLdningen vid sjökrigssiwlans ma-

Tidskrift i Sjöväsendet. 39 
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rinintendentslinje ävensom u!Jbildningen i förvaltningstjänst 
av ekonomipersonaien vid marinen. 

Såsom chef för chefens för marinintendenturkåren expe
dition, tillika assistent inom marinförvaltningens inten dentur
avdeln ing, tjänstgör en intendenturofficer av kommedörkap
tens grad. 

Marinöver läkaren. 

Marinöverläkaren nämnes i den nya instruktionen susom 
inspektör för hälso- och sjukvården inom marinen. l-Ians in
spektioner skola avse dc hygieniska förhållandena jämte an
stalter för vård och transport av s juka och sårade. F in ne r 
han anledning att hos högre myndighet föreslå vidtagande av 
åtgärder för hälso- och sjukvården eller för att marini iikar
kårens personal skall fylla sina uppgifter äger han alllcl' le r 
ärendets beskaffenhet a tt hänvända sig till Kungl. Maj :l ge
nom chefen för marinen eller till nämnde chef. Det ål igger 
marinöverläkaren bl. a. alt i på marinen tillän1pliga' delar 
med uppmärksamhet följa de medicinska vetenskapernas u t
veckling och att följa utbildningen i sjukvårdstjänst Han 
äger att i enlighet med gällande föreskrifter själv avgöra ~i n· n 

den, som falla inom läkarvetenskapens område. 
Beträffande marinläkarkårens personal har nUtrin öwJ lä

karen i huvudsak motsvarande åligganden som tillkomona fö
renämnda bägge kårchefer med avseende å dem underlyd:mde 
personal. Ärenden, som angå marinläkares medicinska h ctnd

lande, tillhöra medicinalslyrclsen. 

Kllngl. Marinj'örvaltningen. 

l\Iarinförvaltningen är såsom centralt ämbetsverk orubbat 
och utövar liksom förut under Kungl. Maj :t i tekniskt och 
ekonomiskt avseende högsta ledningen av och uppsikten över 
sjöförsvaret. En del ändringar hava emellertid vidtagits i iJ.1 -

struktionen för ämbetsverket och såsom de viktigaste framtra · 
da de föreskrifter, som reglera chefens för marinen .ställning 
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till 111arinförvaltningen. De till ämbetsverke ts h andläggning 
börande ärenden, som skola avgöras i plenum under chefskap 
av chefen för marinen, äro följande: 

underd åniga framställningar rörande .sjöförsvarets mc:clels
behov i och för statsverkspropositionens upprättande, 

förs lag till stater för den militära och civilmilitära perso
nalen samt för marinens krigsberedskap och övningar, 

förslag till huvudritning för nybyggnad av större fartyg 
eller fö-r större befästningsanläggning samt till viktigare för
ändrin g, läggande i materialreserv eller utrangering respek
tive nedläggande a v fartyg eller befästningsanläggning, 

viktigare förvaltningsfrågor rörande övningar vid mari-
n en, 

anställande av viktigare försök med marinens materiel, 
samt 

fastställande av vissa modeller å vapen, fordon, bekläd
nads- , utrednings- och andra persedlar m. m. 

Vid behandling av nu angivna ärenden utgöres plenum 
av, förutom chefen för marinen , chefen för marinförvaltningen 
samt m.inst två ledamöter. Chefen för marinen är ensam be
slutande, men dc andra närvarande hava reservations6itt. 

1\larinförvaltningen har vidare alt taga behörig hänsyn 
till de militära ~mvisningar och föreskrifler för dess verksam
het, som chefen för marinen finner erforderliga för främjand e 
av marinens utbildning, utrustning och krigsberedskap. 

Bland övriga nyheter i ifrågavarande instruktion må föl
jande nämnas. 

Ämbetsverket skall låta sig angeläget vara att för ås tad
kommande av likformighet och enhetlighet i förvaltning sverk
salllheten samarbeta 1ned arme- och flygförvaltningarna , sär
skilt beträffande kvalitetsbestämmelser för och anskaffning av 
inom dc olika försvarsgrenarna förekommande likartad ma
teriel. 

Vissa ändringar och kompletteringar hava skett med av
seende på ärendenas fördelning. Bland till artilleriavdelning
en hörande ärenden äro nu särskilt n~imnda sådana som an-
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gå personalens gasskydd samt kemiska strids- och dimbild
ningsmedeL För intendenturavdelningen har i ärendeuppräk. 
ningen tillkommit marinens manskapskassor (marketenterier , 
och andra därmed jämförliga anstalter. Dessutom haYa Yi<;sa 
jämkningar vidtagits beträffande ärenden, som tillhöra ciYil
a vdelningen och kameralbyrån. 

I frå«a om ärendenas beredning har stadgats, att vi d be-" handlingen av Yissa särskilt angivna ärendesgrupper skola 
deltaga respektive cheferna för artilleri-, torped- och ingeu
jöra vdelningarna. 

Bland de inspektörer och chefer, som skola deltaga i be
redningen och om möjligt närvara vid föredragningen i ma
rinförvallningcn av dem berörande ärenden , ing~tr n unwra 
även chefen för flygdetaljen i marinstaben när fråga är om 
ärenden rörande flygväsendeL 

Vid behandling av kustartilleriet berörande ärenden i p lc
mun under chefskap av chefen för marinen hör chcf~n fö r 
kustartilleriet närvara, varvid han äger att, därest hans nsikl 
icke överensstämmer med beslutet, få sin skiljaktiga m ening 
antecknad i protokolL 

Förslag till stnter för am·ändningcn av anslagna medrl 
skall ej längre föredragas enbart av chefen för kameralhyra lL 
men sagde chef skall deltaga i plemun när dylika förslag 
framläggas av nnclr a ledamöter. Sanun::mfattn ingen as det 
årliga förslaget till anslagsäskanelen ankommer på civil:wclel-
ningen. .. 

Ärendena avgöras i huvudsak på samma sätt som furuL 
När beslut icke medför särskild kostnad och ärendet iir n'" 
militär.teknisk eller rent teknisk natur, får det avgöras aY 
chefen för marinförYallningen i närvaro av endast den före 
dragande ledamoten. Ledamot tillkommer att såsom fi"n·u t 
meddela beslut i dylika ärenden, som icke äga någon princ i
piell innebörd av vikt eller medföra annan u tgift _än son~- kan 
bestridas av till hans förfogande ställda medeL Ovriga aren· 
den avgöras i plenmn utom följande. 

Chefen för civilavdelning tillkommer att på marinförYnll-
ningens vägnar fatta beslut 
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på fö redragning av sekreteraren och i närvaro av chefen 
för nautiska avdelningen i ärenden angående besvär över ma
rinförvaltningen underlydand e myndighets beslut i kassaären
den och röranc1c placering i löneklass samt angående inford
racle y ttranden i anledning av besvär över sålunda avgjorda 
ärenden , ävensom 

på föredragning ·av revisionskommissarien och i närvaro 
av ch efen för kameralbyrån i anmärkningsmål samt angående 
infordrade yttranden i anledning av besvär över sålunda av
gjorda måL 

Chefen för kameralbyrån har att å marinförvaltningens 
vägnar på föredragning av kamreraren fatta beslut i ärenden, 
som avse rese-, traktaments- och flyttningsersättningar, i s. k. 
kassaärenden samt angående infordrade yttranden i anledning 
av besvär över sålunda avgjorda måL 

I ärenden, som enligt vad nyss sagts avgöras av någon 
av de civi la ledamöterna, hava föredraganden och närvarande 
ledamot reservationsrätt. Begagnar sig kamreraren därav 
sk all är endet avgöras i plenum. 

Under tjänsteresa eller då beslut i ärende är så brådskan
de, att vederbörande föredragande ej hinner tillkallas , får che
fen för marinförvaltningen, utan att föredragning ägt rum, 
meddela föreskrifter om verkställighetsåtgärder av beskafian
het a tt icke tåla uppskov. 

Marinförvaltningen skall, då så befinues erforderligt, sam
råda med chefen för marinst:1hcn och chefen för kuslfloltan. 
I övercnsshimmelse med vad som tidigare gällt skall i vissa 
särskilt angivna ärenden samråd äga rum med respek Live che
fen för kustartilleriet, armeförvaltningens fortifikationsstyrcl
~e och flygförvaltningen . 

Är chefen för marinen eller chefcn för marinförvaltning 
en förhindrad att underteckna exped ition i ärende, i vilket 
han fatta t beslut, skall i förra fallet chefen för marinförvalt
ningen och i senare fallet vederhörande föredragande lcd::nnot 
Underteckna expedition en, därvid 0\·an namnet tecknas »För 
Ularinförvallningen >> . 
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För marinförvaltningens huvudbok och för den kamerab 
revisionens verksamhet är chefen för kameralbyrån i sista 
hand ansvarig. Anmärkning, som vid den tekniska eller ka
merala revisionen blivit framställd, granskas av revisionskolll
missarien, vilken, om han finner skäl därtill, utställer densa111_ 

ma till förklaring . Anser han sig icke höra göra detta , avgöres 
frågan därom i den ordning, som för avgörande av anmärk
ningsmål föreskrives. 

I marinförvaltningens instruktion har nu särskilt angiYits 
de ntål, Yari talan mot ämbetsverkets beslut skall fullföljas 
genom besvär hos kammarrätten. Dessa mål äro, m ed vissa 
iakttagelser, anmärknings- och avskrivningsmål ävensom mal 
om. avlöningsförmån, rese- och traktamentsersättning sa mt 
rätt till pension eller elylik förmån. 

Den enligt försvarsbeslu~et tillkomna befattningen som 
bränsle- och bergstekniker tillsättes av marinförvaltningen, 
som även fastställer k01upetensvillkoren för anställnint> silsom 
sådan. 

Reglemente för marinen. 

Nyheterna i marinens organisation betinga givetvis dåre
mot svarande änd1·ingar av reglemente för marinen. F örslag 
till erforderliga ändringar och tillägg hava också utarbetats 
och överlä1111nats, vad beträffar del l A av chefen för m arinen 
och i fråga om del I B av marinförvaltningen. Andringarna 
voro så omfattande, att omtryckning av sagda reglementsde
lar amågs nödvändig. Med hänsyn till den begränsade ticl, 
som stått till buds för berörda förslags utarbetning och pröv
nino- samt önskvärdheten att samla erfarenhet beträffan de de t> l 
nya bestämmelsernas lämplighet i detalj innan de göras de-
finitiva, hava de nya reglementsdelarna endast givits proivso
risk karaktär och gälla tillsvidare intill den l juli 1939. Ytt
rande angående ytterligare erforderliga ändringar och tillägg 
skola av vederbörande myndigheter avgivas uneler senare dc
len av år 1938. 
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I saniliand med avgivandel av yttrande över av marinför
valtningen remitterat förslag till ändringar i del I B berördes 
även frågan om reglemente ts indelning. stationsbefälhavaren 
1 Stockholm ansåg, att det lämpligaste vore att återgå till den 
föi"nt tillämpade indelningen i endast tre skilda band, del I, 
Il och III. samt att vart och ett av dessa band borde omfatta 
tre avdelningar, nämligen organisation, t jänstgöring och för
valtning, ävensom att varje särskild avdelning borde inledas 
med de för n1arinen gemens::nnma bestämmelserna inom ve
derbörligt område. stationsbefälhavaren i Karlskrona åter ha
de den uppfattningen, a tt samtliga för marinen erforderliga 
förvaltningsbestfunmelser borde sammanföras i en enda reg
lementsdel, jämväl omfattande förvaltningstjänsten ombord. 
])etta spörsmål torde komma under övervägande vid den fö
restående överarbetningen av reglementena. 

Ä ven i del II ha va vissa ändringar vidtagits, men dessa 
äro av r elativt ringa omfattning, blad annat emedan sjötjänst
göringen endast föga beröres av förändringarna i organisa
tionen. 

Vad beträffar kustartilleriet och kustfästningarna måste 
det ha stött på särskilda svårigheter att åstadkomma de på 
grund av förändringarna i organisationen behövliga jämk
ningarna i reglementet, ty när detta skrives hava ännu inga 
ändringar i föreskrifterna för organisation och tjänstgöring 
distribuerats. 

Provisorisk del l A. Organisation och tjänstgörings
föreskrifter. 

Följande redogörelse avser att lämna en översikt över de 
förändringar, som det provisoriska reglementets del I A upp
:.isar vid jämförelse med 1931 års motsvarande reglemcntsdel. 
Andringarna och nyheterna å tergivas under det nya reglemen
tets kapitelrubriker. 
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Orgcmisationen. 

J.Vlarinens ledning och indelning. 

Chefen för marinen och de honom direkt biträdande or . 

ganen samt marinförvaltnin gen benämnas m ed ett gemensam t 

namn marinledningen. 
Begreppe t kustartilleriet innesluter ej blott personalen utan 

även materi elen. 
I reglementet angives marindistriktens omfattning. Vid 

försvarsberedskap och mob ilisering skola finnas följan de ma

rina försvar sområden, nämligen Stockholms skärgårds och Gö

teborgs skärgårds sa mt Karlskrona och H em sö fästningars för

svarsområden, vilka ingå i vederbörliga m arindistrikt 

Marinens personal utgöres av flottans och kustartilleriets 

personal samt för marinen gemensam personal. Av fiollam 

personal fördelas officerare till marinledningen och marind i

strikt sam t underofficerare och manskap till n ågon av ör logs

s tationerna. Kustartilleriets personal fördelas till enelera av 

de båda kustartilleriregementena eller till Gotlands kustar til

lerikår, och för marinen gemensam personal fördelas till ma

r inledningen, marindistrikt, kustfästningar m. m. samt kus t

artilleriets truppförband. 

Personalens organisation. 

För marinen gemensam personal utgöres av m ariningen

jör- , marinintendentur- och marinläkarkårerna, marinens po

liskår samt marinens eckles iastikstaL 
I 1931 års reglemen te fanns i den tablå , som utvisade un

derofficers- och sjömanskårernas ind elning i avdelnin gar och 

yrkesgrenar, en kolumn , upptagande den särskilda tjänst, Li!l 

vilken underofficerare och manskap från vissa yrkesgrenar 

kunde vara uttagna. Denna koltunn återfinnes ej i del nya 

reglementet, som därjämte innebär ulbyte av benämningarna 

torpedstyrman och torpedm a lros mot eldledningsstyrman res

pektive elcl ledningsmatros, samt av torpedmaskinist och tor

pecleldare mot motormaskinist resp. motoreldare. 

Flaggunderofficer, som är förrådsförvaltare, m å benii.m-
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nas förvaltare. Förråd sförvaltare fördelas icke till v1ss yrkes

gren , men bär å uniform beteckningen för den y rkesgren , haot 

såsom flaggunderofficer tillhörde. 
För tillgodoseende av uppkommande behov och för möj

liggör ande aY önskvärd utjämn in g Yid befordran må Yid fö r

delning å yrke~g renar a v beställningarna för unJerofficerare 

och flaggkorpraler vid cHicks- och maskinavdelningarna högst 

5 % av summanlagda antalet s tyrmä n för sig och maskinister 

för sig fördelas till »styrmän oberoende av yrk esg ren >> och 

>> ma5kinister oberoend e av yrk esg ren >> . 

Bes tällnin~en >> extra nllariningenjör >> h ar ånyo upplagits 

under mariningenjörkåren , till vilken jämväl hänföras ma

rinin genjörss t i pendia ter . 
I samband nlC'd marinintendenturkårens överflyttning till 

m ilitär k år h ar ' dess per son al erh åll it sjömilitära titlar. 

T ill marinhikarkåren hänför as även vid Ostkustens och 

Sydkus tcns marinelistrikt anställda ögonläkare. 

Den genom H)25 års försvarsordning vidtagna å tgärden 

att för örlogsvarvens och örlogss ta ti onernas bevakning i viss 

u tsträckning avse militär personal har visat s ig mindre lämp

lig. Poliskåren har därför u tökats och hestår av polisöver

konstuplar, polisk onstaplar och ex l ra ordinarie poliskonstaplar. 

Utnämning och antagning somt befordran m . m . 

Befordran i marin en av officerare och mariningenjörer 

kan numera äga rum, förutom av förut angivn a orsaker, även 

då så är hehöYligt för tjänstens behöriga gång. 

Förslag till befordran samt till besällande av lediga be

ställningar avgives till Konungen beträffande flottans officers

kår, mariningenjörkåren och marinintendenturkåren av veder

börande befordringskommission. Såclana kommissioner hava 

nämligen inrättats även vid sistnämnda bägge k årer. För ut

nänming eller befordran till vi5sa av dc högsta och lägsttt 

tjänstegraderna och beslällningama erfordras dock icke för

slag av beforclringskommission , ej heller då fråg a är om till

delning i tur av ledigbilven bes tällning åt elen, som redan är 

utnämnd i flottan eller i Yederbörlig k år. 
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För utnämning till underofficer av 2. graden h ar fordran 
på tjänstetid såsom flaggkorpral nedsatts från tre till tYa år 
och kravet på viss tjänstgöringstid å flottans varv för flagg
korpral vid maskin- eller hantverksavdelningarna utg~'ltt ur 
reglementel. Likaledes har stadgandet om viss tjänsteti d sa
som underofficer eller flaggkorpral bortfalJi.t som villkor för 
befordran till flaggunderofficer. 

Vid utnämning eller b efordran till och inom uncleroffi
cersk~'lren avgives y ttrande av en beforclringskmnmission. Li1-
karintyg för sådan befordran skulle enligt tidigare bestämmel
ser bl. a . innehålla uppgift, huruvida nedsättning a v hörseln 
eller synskärpan uneler vad som för anställning i respektive 
avdelningar vid sjömanskåren är stadgat, förekom. N u mera 
fordras enelast uttalande, huruvida eventuell elylik nedsättning 
anses inskränka tjänstedugligheten. 

Prövotiden för högbåtsman eller flaggkorpral för erhal
lancle av definitiv anställning har nedsatts från tre till två ar. 
Flaggkorpral, som blivit berättigad kvarstå i tjänst, förordnas 
medelst konstitutorial. 

Bestämmelser om villkor för och om uppflyttning till hög
re sjömansklass och uppmuntringsklass hava utgått ur regle
mentet och 'Skola utfärdas av chefen för marinen. 

För att kunna befordras från korpral till flaggkorpral har 
tillkommit fordran att i kroppsligt avseende fortfarande fy lla 
för antagning vid egen yrkesavdelning stadgade villkor. 

Marinöverdirektören utnämnes av Konungen genom fi ir
orclnande på viss hel. Extra mariningenjör förordnas fö r en 
tid av två år . 

Fordringar för anställning såsom specialingenjör hava in
tagits i reglementet. 

Förutom av tidigare angivna anledningar kan befordran 
tillmariningenjör av l. graden i kåren äga rum efte r en tjänste
tid vid slammen i officers tjänsteställning av minst femton ftr. 
Avancemang från mariningenjör av l. graden, l. löneklassen. 
till samma grads 2. löneklass är liktydigt med befordran och 
kräver numera förslag av befordringskommissionen . 

För befordran vid marinintendenturkåren har tillkommit 
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fordran , att vederbörande är i kroppsligt avseende duglig för 
tjänstgöring. 

Ögonläkare vid marindistrikt tillsättes av Konungen ge
nom förordnande tillsvidare, dock högst intill fyllda GO lev

nadsår. 
Polispersonalen tillsättes (befordras) av vederhörande 

varvschcf, ordinarie beställningshavare medelst fullmakt samt 
extra ordinarie poliskonstapel medelst antagningsbevis. Ford
ringarna för anställning och befordran hava intagits i regle
mentet. 

Vad beträffar reserven n'lå i detta sammanhang nämnas, 
att tjänstgöringsskyldigheten utsträckts till uppnådda 55 lev
nadsår för personal, som inom flottans, mariningenjörkårens 
eller marinintendentm~kårens reserver vunnit sin första anställ
ning såsom respektive officerare, flaggkorpraler eller marinin
genjörer . 

Persono/ens fördelning samt förordnande och kommendering. 

I stat upptagna beställningar för underofficers- och sjö 
manskårerna fördelas till örlogsstationerna av chefen för ma
rinen, som jämväl utfärdar bestämmelser om fördelning å yr
kesgrenar samt om fördelning av beställningar för högbåts
män och övriga korpraler mellan de olika kompanierna enlig t 
vad därom stadgas i kommandoväg. 

I fråga om förordnande av vissa befattningshavare stad
gas bl. a. att Konungen förordnar ; 

till befälhavande amiral och chef för vartelera Ostkustens 
och sydkustens marinelistrikt en flaggman; 

till chef för Västkustens marindistrikt en kommendör el
ler kommendörkapten; 

till chef för ·vardera örlogsstationen en kommendör; 
till chef för ingenjördepartementet vid Karlskrona örlogs

varv en marindirektör av l. graden; samt 
till chef för intendenturförvaltningen vid sydkustens ma

rindistrikt en kommendörkapten av l. graden. 
I den tablå, som angiver att vissa befattningar skola be-
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stridas av innehavare av viss bes tällning, hava gjorts vissa 
ändringar och tillägg. Sålunda skola befattningarna sas0 111 

chef för Gollands marindistrikt, avdelningschef i marind i
striktsstab, stabsintendent i Syclkustens marindistrikt, avde l
ningschef vid sjömanskåren , chef för underofficersskol an och 
varvskamrerare hestridas av kommendörkapten, befattnin ga r
na såsom chef för Öresunds marindistrikt och chef fö r <'k i
pageclepartementet vid Stockholms varv bestridas av konm lcn
tlörkapten eller kapten, befattningarna såsom eskaderintenden t, 
stabsintendent i Ostkus tens marinclistrikt, proviantintend<>n l, 
bekläclnaclsintendent, förste stationsadjutant, stationsintendent, 
varvssekreterare och förrådsintendent bestridas av kapten, hr
fattningen såsom eskaderingenjör av mariningenjör av l. gra
den och befattningen såsom upphörelsman i unelerofficer ssko
lan av fl ::-,ggunderofficer. Avdelningschef å sjöstyrka kan va 
ra kapten. Bland befallningar, som uteslutits ur tahlån i fra
ga, märkas chef för örlogsdepå, artilleriuppbördsman ombord, 
sjukhusläkare, äldste officer vid sjöinstrument- och sjökarlc
förråd samt uppbördsman för Hårsfjärdens m åldepå, 

Tjänstgöring. 

Allmänna föreskrifter. 

I detta kapitel h ar bl. a. stadgats, alt envar, till Yars kän
nedom kommil, att skrift, vilken uppenbarligen åsyfta r n lt 
utpUma känslan av plikter mot fosterlandet eller uppväck a lwt 
mot befälet eller eljest undergräva krigslydnaden, sprides blnJI(l 
militärpersonalen, skall därom ofördröjligen tjÖru behöri g an
mälan. Uppgift på dylika skrifter, om vilk:t förordnande u l· 
färdats , att de skola indragas , bör tid efter annan medd ela'i 
till kännedom. 

Uppräkningen av s?..dana förhållanden rörande rikets fö r
war och krigsberedskap m. m. , som ej få bringas till obehö
rigas kännedom, hsr kompletterats. 

(Forts.) 
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örlogsmannanamn. 

»Härefter komma ute i själva oceanen », skriver romaren 
Tacitus (omkring 55-120 e. Kr.) i sin skildring av Genna
nien, »svionernas (svearnas) folkområden, vilka äro mäktiga 
iok e allenast genom manskap och Tapen utan även genom 
fl,ottor». Under så gott som två tusen år ha svenskarna haft 
ett statssamhälle, vilket varit försvarat bland annat av en 
flotta. Nästa gång vi ·bestämt höra talas om svenska stats
organiserade flottor är i slaget vid SYoldern (år 1000) och, 
sena·r,e, år 1013·, i 'dra'bbningarna mot Knut den store vid 
Helgeå. Intr·esserade av sYensk sjökrigshistoria synas där 
kunrna möta svenska, organiserade ·eskadrar, men under elen 
följ ande m edeltiden - till en del beroende på Kalmarunio
nen - hör man ej vidare av svenska flottor och krigsskepp . 
Den fornsvenska ledungen hade tynat bort och ej ersatts med 
modernar·e •organisation. Några örlogsmannanamn från pe
rioden före 1521 äro ej allmännare kända. Under Erik XIV :s 
t<id stöta vi på Ma·rs »Jutehatar·en» och Makalös, Tre Kronor, 
Lejonet, Draken, Svarta Hund od1 Hvalen. Namn, såsO'm 
Smålands Hjort, Lejoninnan, Björnen, Röda Hanen , Leopar
den , Tigern , Svanen, Jägaren , ·existera hån omkring sekel
skiftet 1600, och strax därefter (1.611) r·egistreras Södaman
land ·och östgöta J:..ejon. År 1632 döpes ett stort örlogsfartyg 
till Stocklwlm. Från 1638 ha vi Kolmare Nyckel och Fogel 
Grip . · Emellertid föreligga från W34, amiralitetskoHe;giets 
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första år, de flesta namnen på våra krigsskepp, för önigt 

förtjänstfullt samlade av amiral G. Unger i »Sveriges Flottas 

Årsbok», IV (1911). Annan internationell litteratur om sjö. 

krigets fartygsnamn är tämligen sparsam. Prince Loui s of 

Battenberg utgav 1897 (andra upplagan 1908) »Men-o{- Wa r 

Names, tiheir meaning and origin», som, vad Storbritannien 

beträ{Iar, även meddelar det ålr namnet först började anYiin

das i marinen (t. ex. Adventure, det sjunde sedan 1594; Africa , 

det fjärde s·edan 1690; A lbemarle, det fjärde sedan 1666; Black 

Prince, det fjärde sedan 1648; o. s. v.), och i f.råga om övriga 

länder nöj er sig 1111ed att an teckna existerande fartygsn amn 

vid utgivningsåren. Den engelska Naug List och dess m ot

svarigheter .inom andra länder utgöra naturligtvis Mliga ar

kiv över namnbeståndet. Edmond Delage bar i ett koncen

trerat kåseri ski-ldrat namnbildningen inom elen franska ma

rrinen (»Noms de hateaux» i Le Temps, 20. 4. ' 192'8), vartill 

komma spridela i tidningspressen åtskilliga kortare bidrag. 

Vid ett studium av flottornas fartygsnamn faller det i ögo

nen, huru olika århunchaden präglats av olil<a namnstilar. 

I stort sett ha tendenserna bli vit internationella; de ha b örjat 

inom ·en stormakt och fortplantat sig till andra nationer. I 

några fall har en sä1~präglad nationell stil till en tid kunnat 

påvisas, t. ex. i Sveri.ge. I det följand e skola några iaktta

gelser härom meddelas. 

Medeltidens krigsskepp buro namn, som föga skilde sig 

från kofferdisternas. Englands »'Dhe Gemg of London » och 

»The Nicolas of t•h e Towr·e» under 1400-talet tillhöra den all

männa namngruppen; däremot betona »The Que·en» (1232) 

och »Royal Sovereign» (1485) mera staten och l\.ronan. Ti di

gar e franska örlogsnamn sås·om »le Jesus-Ohrist», »l'Hötcl 

Dieu », »la Sainte-:\1ari·e-Magdaleine» äro av utpräglad allmän

nelig (katolsk) karaktär. 

Men från och med 1500-taJets slut synes en artskillnad 

uppstå mellan koffenlisters .och örlogsmäns namn. Några sven

ska namn äro givna ovan; samma typ tillhöra 1600-talets 

Kronosalen samt namn efter riksemblemen: Kronan C 1633), 
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scepter (1636), Äpplet (1645, 1663), Svärdet (1663·), Nyckeln 

(1665 ), Tre Kronor (1706). Denna typ tycks vara rent svensk 

och h ar inga repres•entanter i Englands och Frankrikes flot

to1· (undantag är Couronne). Man skulle därför vilja bevara 

dem vid eventuella nybyggnader: Svärdet, Riksnyckeln, Spi

ran, Riksäpplet, Tre Kronor ·ocJ1 Göta Lejon äro utan hivel 

suggestiva och traditionella namn. 

Frånsett denna svenska grupp av namn på rikse'mblem 

äro öuiga namntyper jämförelsevis internationella. Vi kunna 

ind ela dem efter innehållet i klassiska (mytologiska), geo

grafiska, abstrakt·er C egenskaper), sjöhj ältar, sj ö slag, kung

lighet, djur, astronomiska och allmänt patriotiska (rhisto

riska.) 

De klassiska namnen ha ·dominerat i Västeuropas flottor 

scdar. sekelskiftet 1600, ä ven om man i deras praktik kan 

skönja hausse och baisse. Eng.elska namn, såsom Pegasus 

(159,8 ), Mercury (1592), Centurion (159·8), Ja son (1673), 

Hyacinth (169-2), Vulcan (1690 ) , }ämförda med de svenska 

Cesar (lGt-18), Herkules (1651), Satumus (16·63), o. s. v., visa, 

att antil< en var en Yerklig skattkammare för flottornas namn

beredningar. Av antecknade 29-! engelska och 251 syenska 

örlogsnamn falla inom kategorien 79 engelska och 30 svenska, 

torpedbåta rna oräknade. Den svenska sitTran bör dock höjas 

med 10 hibliska (erövrade?) namn, som förekomma dels un

der 1640-tal,et (Ra fael, Julius, Maria, S :t Anna) dels 1G75, 

(Hieronym us, Abraham) och dels strax efter 1700 (Mathias, 

Andr eas, ~Iarcus och Thomas [ !]), samt m ed över tjugutalet 

»klassiska » nordiska namn C Oden, Fröja, etc). Alltså för 

Sverige s del ÖYer 70, med torpedbåtarna ännu många flera. 

De klassiska n amnen ha alltså gammal hävd inom flottorna, 

l11en de förekomma sparsamt, innan Ludvik XIV beslutar sig 

för att välja antika kvinnonamn för sina stolta fregatteT 

Ciphigenic, Minene, M-el.pomenec). Detta solkonungens till

tag och den stora omsättningen av krigsfartyg från 1700-talets 

l11itt och till napoleonskrigens s-lut kommo engelsmännen att 

Ull si,sta droppen ösa ur antik mytologi (62 namn, som ännu 



be\'aras i brittiska flottan ) ; särskilt trettioårsperioden 1780 
- 1810 visar en uppsjö på antika namn. Ungefär vid sanuna 
tid, särskilt under 1780-talet, får Sverige sin stora anpart U\' 

klassiska namn för stöTre fartyg. De antika namnen på 

svensl<a torpedbåtar efter 1902 tha säkerligen inspirera ts från 
engelska flottans många ännu existerande. Rörande IHll11lH'n, 

som för svenska örlogsmän tagits ur den nordiska mytologien, 
kan man utan tvekan påstå, att de valts från storsvenska 
synpunkter. Intressant är att finna, att denna nation ella ro
mantik börjar visa sig i flottans namn redan 1763, särskilt 

florerande i Hemmema-, Turuma-, Udema- och Poijama-grup
perna, Ohapmans flytande skärgårdsförsvar, vars grupper fatt 
namn efter finska landskapsnamn (på finska! ) . År 1784 

döp es dock en större typ till Fröja, men· Gustav III: s is ole
rade ansatser följdes ej förrän på 1840~talet och vunn o en 

verklig blomstring under perioden 1875- 1900. Amiral Unger 
ogillar typens utbredning inom marinen: »eld kan ju kn ap
past vm·a någon ide med att hä·mta namn från så avlägsna 
släktingar till Valhalls gamla gudar, att en vanlig dödlig 
måste anlita konversationslexikon för deras identifi ering» . 

Man kan inst•ämni.a häri såvitt det rör Skäggald, Skagul, Rota 

och några till , men vm·för skola ·ej sådana namn i svensk 

marin ·ha företräde mot Virgo, JVIira, Spica, Castor och andra 
av klassiskt (astronomiskt ) ursprung? Asalärans namn h öra 

väl bättre hemma här och r1epresentera en svensk och skan
dinavisk egenm·t. Val kunna naturligtvis göras inom grup
pen, m en denna är att för edraga getutemot antikens Vulcanus, 

Arcturus och alla sådana. 
Lockande äro ·även de abstrakta namnen. Här kan m an 

urskilja två .grupper: den Yanligaste är adjektivisk ( t. e:-.:. 
Oövervinnerlig ) och den andra substantivisk (t. ex. Segern, 

Tapperheten). Franska örlogsnamn av den förra arten äro 
1,600·-talets Ferme, Solide, Bra·ve m. fl. Engelska äro Dread
nought (= Orädd; 1573), Swij'tsure (1573), Speedwell (1 559) , 

Swij't (1555), Inuincible (1694) och hela den långa rad en ~w 
Indom,itable-typen. Även här 'har Frankrike givit upphov, ty 
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Många av dessa namn ha införlivats med engelska flottan 
aenom· ·er övringar. . Denna typ ät· sy1l.nerligen spaTsamt för e-
"' trädd i Sverige, egentligen endast med 1813 års Orädd. Där-
emot är den substantiviska typen rikt varierad ooh av gamla 
anor i svenska flottannal er: Wktoria ( = Segern; 1658, 11690), 

$pes (=Hoppet; 1666), Enigheten (16196, 1732, 1768), Freden 
(!; 1730), Frtilwten (1731), Fama (= Ryktet, Berömmelsen; 

1739). Gustav III följde alltså ett gammalt mönster, då han 
urider 1780-talet tillskapade ömheten (! ),Rättvisan, Dygden, 
Äl'(J'n , Försigtigheten (! ), Dristigheten, Manligheten, Tap
perheten . Ehuru paralleller alltså finnas i äldre sven

ska sjörullor och framför allt i Englands annaler från 
1500-' och 1600-talen, ä·r dock 'Gustav III:s abstrakta ty1p tro
lig·en att anse som r·ent svensk; men den kungli.ge dopför
rättaren har haft de franska upplysningsfHosofeJ.·na i minne. 
Fran ska flottan saknar de substantiviska abstrakteTna und'er 
1700-talet, men hade i stället sådana rokokomässi.ga tjusar
namn, såsom Bou•dense, Friponne, Brune, Blonde, Henre-du
Berger på fregatterna. Drottning EHsaheth av England bju
der dänmot på abstrakta substantiv som örlogsnamn: Ad
venture (1594 ) , Dej'iance (1590), ForesigM (1570 ) , Vietory 
(15•60), Triwnph (1561), Bonaventure (1567), Revenge (1577) 

och puritanernas Resolution och Success. Trots det att så
lunda de svenska Äran och Dristigheten m. fl. ha utländska 
paralleUer, äro dessa knappast modelleT, varför typen kan an
ses s•om nati•onell ·Och värd att bevaTas, gärna utökad med 
Enigheten, Friheten, m. fl. 

Inte mindre än 56 (av 251 förteclmade ) svenska örlogs
mannanamn äro geogTafis.ka - motsvarande engelska siffror 
äro 64 och 294 - och båda ländernas typer äro gamla. Stock
holm av 1632 är I'edan nämnt; till gruppen höra även de 
heral diska landskapsvapnen· Smålands Hjort (omkr. 1600); 
Östgöta Lejon (1611) och, naturligtvis, Södermanland samma 
år. Denna namntyp har Yarit produktiv från 1600 till 1858 

.::_enligt Ungers uprpgifteT; från hela riket (Sverige 1697, Fä
dern eslandet 1783, och senast pansarske,ppet Sverige 1915), 

T idshi/t i S jöviisendc(. 40 
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till landsdelar , (Gö ta 1684, 1.891; W en den 1697), landskap 
(1600-ta let s Småland, B lekinge, Upp land), och städer (Ca /~ 
mar, Ste ttin, W ismar under 1600-ta let) ha de .geografi ska 
namn•en tagit s, varvid d.et st örsta ytinnehållet givit namn åt 
den största ödogsmannen o. s . v. i nedgående skala. Detta 
är samma ich\, som långt senare tillämpats av U. S. A. och 
Tyska Tiket, där ett linjeskepp bär namn efter en förbunds~ 
stat ·Och .en kryssar•e efter .en stad (Hessen, Braunschweig ; 
Stettin, .Emden), •och i mi ndre gTad av England och Frank~ 
rike. Men eljest har England haft ett stort antal landskaps
namn på mari nens fartyg, särskilt under tiden 1653-1712, 
varjämte fö lj a ·sporadiska dop i samma stil, t. ex. CoTnwall 
(169·2), Devonshire, Lancashir·e, Bedford, o. s. v. Det egen
domliga är ju, att frekvensen på sv·enskt och engelskt håll 
så nära sammanfaller - ty intensiteten i Sverige är störs t 
1632- 1749, med •enstaka nummer 1762, 1775, 1841, 1848, 
1856 och 185{) - medan U. S. A.. och Tyskland senare upp
tagit principen. Orsaken häTtill •är ej svår att finna; den 
måste sökas i den abstraktkära sista halvdelen av 1700-talct, 
varunder den g•eografiska dops.eden föll ur bruk. Emellertid 
är vanan att skänka geogr-afiska namn åt våra örlogsskepp 
nationellt fastrotad från gamla tider och värdig att ånyo upp
livas. - Vid sidan av landskapsnamnen bjuder England även: 
på en annan geografisk namntyp, fl.odna:mn, smn uppträda 
första cråncren 1743 (senare 1757, }715.8 och 1796), men vil kas b o 

0-högsäsonger infalla under åren 1804- 1814 och 1903-19 D. 
Man är benägen att i denna vana se en påverkan från fr anska 
revolutionen då franska departement och fa'l·tyg buro - och 
ännu bära - floders namn. Flodnamnen hava återupplivat s 
å de sista brittiska ubåtarna. Slutligen har Storbritannien 
tagit ett stort .antal namn på krigsfartyg från utom imperiet 
li agande lokaliteter, alltifrån 1690 års A fri ca. Detta passar 
jt~ häst det vittfamnande världshavsväldet och har ju just 
intet •att göra i Sverig·e. 

Kungligheten so:m namngivar.e haT ej varit överdrivet 
populär i England. Prins Battenberg (Mountbatten efter 
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1914 ) upptager åtta, varav två från 17·00-talet, fyra från 18·00-
talet ooh två från 190.0-talet. Frankrike hade väl Dauphin 
och några till, men svenskarna ha vari t så devota, att, smn 
Unger anmärker, »det finnes ... ingen till mogen ålder kom
men medlem av det kungliga huset fr. o. m. Karl XI t. o. m. 
Oscar I, vars namn ej gått igen på ett 1. 'klassens farty,g 
ja, ibland gav man sig ut till utländska furstehov för att söka 
båtnam n : Ex·empel på sådant äro Prins Fredrik Wilhelm 
(1697), Hertig Ferdina.nrd (1731), m. fl. Mot Englands 8 
stå Sveriges -± 7! Nå, man skall inte tala om den snö som 
föll i fjol, men det vore på tiden, att restriktionssystem eller 
absolut förbud infördes. För de kungliga personerna själva 
måste seden kännas pinsam, helst när så mycket annat tradi
tionellt namnmaterial av mera bestående karaktär finnes att 
ti!l.gå vid fartygsdop. Till denna grupp höra också de namn, 
som markera r ·cgimen i revolutionsländer - den andra sidan 
av Jm ngahyllningen. Från det moderna Ryssland höra vi om 
Parischskaja Kommuna (.cJ. v. s. Pariskommunen 1871; for
dom Sevastopol ) och Profintern (el .v. s. Fackföreningsinter
nationa·len, fordom Svjetlana), vilka erinra om Franska ~·evo
lutionens ()a-fra ( förut Couranne ) , Sans-Culotte (föTut Dau
phin-Royal ) •och Brutus (förut Diadcme). Kejsar Napoleon 
döpte såna fartyg till Gaulois, Clwrlenwgne, A usterlitz, !Cna, 
etc. Tredj.e Republiken i Frankrike sökte bl. a. sina namn 
bland vetenskapsmännen, och clärföT fick man uppleva Edgar 
Quinet, Jules Michelet, Ernest R enan (dc två sista familjärt 
kallade enbart »Jules » och »Ernest»), Pascal, Pasteur, Henri
Poincare (matematikern ) , Poncelet och Jul e s V erne, m en tiJ.l 
någon lecland·e princip har dess bättre denna metod ej upp
~l öjt s. Att kalla ett krigsfartyg ironiskt Ernest Renan synes 
lika stilvidr.igt och olämpligt mot den i folkförsoningen ar•be
tande gamle filosofen som när mössorna 1730 gav etrt fartyg 
namnet Freden eller nä.r Gustav III döpte ett 1. ·klassens fa•r
tyg bli ömheten. 

N apeleons ide att för eviga batalj er i fartygsnamn var ej 
helt ny, även om han bröt igenon1 m ed slag på fasta landet. 
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Sverige haT ej många så.dana erinringar på fartygsstä varna 

(Hogland, Svensksund), men England har hugfästat sådana 

från 1655 till dags dato; de äro dock fö1<hållandevis få i n amn

stock.en. Flera äro sjöhjältarna, som sedan 1666 hugnats med 

detta nådevedermäle ( 21 s t. till 19 08). Något tidigare (l GG5 ) 

hugfäste Sverige en sjöhj äHes namn på farty.gsskylten och 

har så fortsatt då och då, med en särskild point·ering efte r 

sekels1kiftet 1900. Seden är vacker, så länge den hålles ino111 

vissa gränser och det ·ej blir en sport att gräva fram helt 

glömda amiraler ·och stridsmän till sjöss. Frankrike har 

också efter 1871 rprytt slagskeppen med namn på modiga sjö

krigare (Suffren, Amiral-Senes, Rageot-de-la-Touche , 11Iatclot

Leblanc, o. s. v.) , men även med sådana på lantkri,gare, t. ex. 

Foch, Colbert, (som visserligen var flottorganisatör) m. fl. 

Djurvärlden har naturligtvis levere•rat namn till ett otal 

fartyg inom alla mariner. Den var ju närmast till hands lig

gande ifråga .om agressiva namntyper. Draken finnes i S\·e

rigc redan på 1500-talet (sena'l·e 1656 ånyo), i England 1652, 

och tidigt uppdyka Svarta Hund, Lejonet, Björnen, L ejonin

nan, Röda Hanen, Leoparden, Tigern i alla västeurop eiska 

flottor; i Englands och Frankrikes flottor bära många skeiJp 

än i dag dylika namn. Särskilt populära äro i England fåg

lars namn (1590 Crane, 1650 Eagle , 1646 Falcon, o. s. Y.) 

PPoportionen mellan av mig förtecknade namn och djurnam n 

är i Sveriges sjöhistoria 251: 22 och i England 294: 26, m en 

dessa jämförelser kunna vara något vilseledande, då hela ma

teTialet för båda _länderna ej föTt ecknats. - Åt·erstå stjärn

bild ernas namn på krigsfartyg. Redan 1654, 1·655, 1669, 1672 

oeh 1703 hade svenska linjeskepp stjärnnamn och i England 

165·0, Hi59, ·o. s .. v. Det synes dock, som vanan här icke· 

varit särskilt smittsam. 
Liksom djurnamn av särskild karaktär numera resen·e

I:ats för u-båtar: Illern, Uttern, Bävern, Delfinen, ha torp ed

båtarna fått spegla nordens ihimmel. I intetdera fallet ä'l· tra

ditionen gammal •och kan lätt brytas. I England har j u u

båtarna ända till 1927 varit endast littrerade eller numre,r ade, 
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-men detta år fick en mäktig undervattensbjässe namnet 

Q be ron. 

Engelsmännen ha länge i sin stora marin följt kategori

p1·incipen, d. v. s. för en viss typ av båtar givit namn antin cr,en 

av innehållsli.gt samma karaktär (t. ex. fJodnamn) eUer b"ö-r

jand e med samma 'bokstav ·eller slutande m·ed samma ändelse. 

Metoden •är ju känd •och praktiserad inom koffe1·disternas 

v~rld i enahanda måtto, t. ex. Svenska Amerikalinj ens prin• 

c1p m ed samma efterled: -h olm ( Gripsholm, Kung sh olm, Drott

ningholm, K~stellholm, o. s. v .. ) ell er andra företags på -aren 

(Yngaren, !1snaren, o. s. v.). Så uppkalla.des under kriget 

de s. k. »dnfters», som föcra post och förråd till engelska slag

skepp, Blue Sky, Noontide, Sundown, Full Moon, Flat Calm 

Indian Summer, vilka. förråda en poet i den bestämmand~ 
myndigheten, och å andra sidan finnas kryssarna Caledon' 

Calypso, Caradoc, Centaure, Concord, o. s. v., och jagarn~ 
:V akeful, .. w atch1man, W al k er etc. Ä ven Franlwike ha,r följt 

1 detta kolvatten med seri er av Forb-in, Frondeur, Foug.eux, 

Fou~royrmt för t•orpedbåtar ·och jagare eller Vauban, Valmy, 

VeM un ell er Amphritrite, Antiope, Atalante, Amazone. Denna 

m et od tycks ej ha på allvar introducerats hos oss, heroende 

på, u tan tvivel, det ringa antal enheter, vi ·rÖTa oss med. iEn 

n~n~ ntyp, särs:kilt odlad i Frankril"e, ha•r endast sparsamt vun

mt m steg hos oss: vin:dnamnen Sirocco, Tornade, Tramontane, 

-r_~phon, jämför dock torpedbåtaTna Orkan, Bris, vind, men 

daremot ej alls annan fransk typ, som är avledning till ett 

ortnamn: Brestois, Boulonnais, Basque, Bordelais, alltså 

»Brestbon », »Boulognaren », »Basken», BordeauxaTen », » Öve~r~ 

satta » skulle de ge »Göteborgaren», »Ölänning.en », » Karl's~ 

kroniten », vilka skulle inge föga allvar hos vårt raljerand e 
folie 

Det är ej ur vägen att här ·erinra om en annan namn

kategori, Som föga odlats 'hos OSS m en kanSk·e vore . Vä·rd att 
lllinnas vid förefallande behov : el en patTiotiskt-historiska grup

f en. Man kan ~~ga att Svea, Göta , Tre Kronor, i de första 

allen ·eponymer for Svea rike ( Sve~ige )~ och (Götaland), i sis.rl:a 
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fallet en rikssymbol, höra hit. De kunna jämföras med Eng. 

lands A l bion (1763), Britannia (1682), Bi bernia (1804 ), och 

med Boadicea (1697; till minne av den brittiska drottning, 

s•om år ·60 e. Kr. motstod den romerska invasionen; j ämför 

Blenda (1874), Britamari (180.8), Edgar (1668; efter den forn

engelske kung, född 943, som till en t,id krossade de nordiska 

vikingarnas angrepp), [{,in g A l fred (1899; .också d ter den store 

fornengelske kung, född 849, som stävjade nordmä:nnens an

fall), Black Prince ( 1648; efter segerherren Edward, prins 

av \Vales, 13·30-1376 ) . Nyare, statssymboliserande namn av 

samma kategmi äro Commonwealth (1902), E m press of lndia 

(1889), Dominion (1902). Intressant är att anteckna, huru 

patriotismen redan på engelskt 1600-tal grävde sig n ed ti ll 

antikviteterna. Historiskt märkligt är Presid en,[ ( 1648 ), som 

erinrar om Cromwells revolution; vi kunna jämfö1ra den med 

Patriof,en ( 1779) från en tid, då innehållet i patriot skiftade 

mellan kungatrog.en samhällsbevarare och radikal frihe tsvän. 

De från Karl XII:s Bender-s·ejour stammande turkiska n am

nen Ilierim och Jarrall11as (d. v. s. blixt och dunder ) höra 

också hit. 
Att ,inom ett så allvarligt område även kuriositeter före

komma är egendomligt. Ulla von Persen på en fregatt 1789, 

Sällan Värre på en Turuma~båt flrån 1760-talet, den engelska 

Rinaldo (1808) efter en populär opera, och det ärevördiga och 

för sin tid kanske imponerande Göta Ark (1634), äro att no

tera s·om sådana. 
EU överslag av ovan meddelade stil:riktningar inom far

tygsnamnen ger vid handen, att Sverige av ålder har fyra 

fasta och procentuellt stora., efterfölj ansvärda kategorier : 

riksemblemen, abstrakter, geografiska namn och djuren -

samt, dessutom, kungligheten. Sedan 17·63 finnas även n amn 

från nordisk mytologi. Sjöslag, sjöhjältar, klassiska och 

astronomiska namn ha lägre procent. Dessa fakta synas an

visa vägen vid nybyggnader. Intet l1indrar emellertid nya 

namnriktningar; jag tänker på t. ex. typen Stormarn, som 

kunde få i sällskap Dundrarn, Segrarn, Vakarn, Ramm arn, 
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Speja rn , Spanarn, Hämnarn, Stötarn, Försvararn, Tämjarn, 

IIärj ar n, Stängarn, Reglarn, Utmanarn, Hjälparn. Från Ohap-

111ansn amnen kunde väl Vidfamne, Järnsida, Segersäll med 

förd:el upptagas. Till abstrakterna må läggas Styrkan, Modet, 

J{Tafte~. Enstaka namn av g·od nationell klang vore väl också 

Ledung(en) Roslagen, Bålv·erket (jämför engelska Bulwark), 

Sveavälde, samt landsdelars,, landskaps och städers namn 
större utsträckning. 

Gösta Langenfelt. 
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Litteratur. 

Neuzeitliche Se:eluiegfiihrung. Av Ernst
Wilhelm Kruse, Berlin 1938. 

I ett fö rcrd till det omkring 80' s idor stora häfte med ova nståen
de titel, som fö1r några månader sedan utkommit i Tyskland, Sliger 
Admiral a. D. W. Gladisch bl. a. 

>>Modern Sjökrigsföring,, är en modig bok. Utan någon trudi
tionslmnden belastning, men med all vö,rdnad för kejsar vVillwlms 
och storamiral Tirpitz' väldiga flottskapelse drager den slutstn·cket 
unel er en epok, som gått till ända som följd av krigets edarenhet:_r, 
förändringarna i världens politiska och ekonomiska struktur och SJ O

krigsmedlens tekniska utveckling. Den skisserar upp en bild av 
framtidens sjökrigskonst. Den väldiga litteraturen utomlands ' och 
hemma om do ständigt uppdykande nya problemen beträffande tle fl 
modorna sjökrigföringen inom det totala krigets ram har med störst a 
förståelse bearbetats till en enhetlig s trategisk uppfattning. 

Ernst-Wilhelm Kruse bevisar, vilket värdefullt biclrag till kla r
läggandct av dessa irågm en icke-fackman kan lämna.>> 

Förf a t taron framhåller inledningsvis a t t trots luftvapnets ut
veckling och alla strävanden att säkerställa ländernas självförsör j
ning står världen inför ett allt starkare betonande av sjömakt ~ch 
sjörustningar. Aven i Tyskland har skett en grundlig omvärclenn g 
a.v de sjöstrategiska problemen. Den politiska och ekonomiska världs
bildens fö>ränclring och folkförsörjningsfrågorna kräva även för en 
från början rent kontinental makt större hänsynstagande till clc Jll a
ritima problemen än hittills. Aven fö~· ett Tyskland, som vid sir1311 

av den kontinentala ställningcm säkerställande icke har några fJa r-

ran liggand e maritima mål, föreligger icke frihet att välja om det 
önskar vara en sjömakt eller ej. 

Anledningen till den lilla skritten är ingalunda, säge r författa
ren, bristande förståelse för tysk sjömakt. Men det är alltid så, att 
tanken på en fientlig härsmak-t inom ett lands gränser eller på ett 
luftbombard emang lämnar ett starkare intryck än :föreställningen om 
en fiendeHotta , vars .st.ötkraft icke når förbi ens kuster, och vars 
verkan aldrig kan skönjas. >>Viljan till sjömakt eller nödvändigbeten 
därav kan uppstå ellm inses 'endast hos en klarseende politisk led
ning, om icke de nationalekonomiska förhållandena leda ste,gen ut 
över haven.>> 

Häftet börjar efter denna inledning med en kort översikt av 
elen tyska örlogsflottans och sjömaktens uppbyggande f rån mitten av 
förra å rhundradet och fram till storamiral Tirpitz' väldiga skape·lsc 
vid tiden för världskrigets utbrott. Förf. ser denna stora flottas 
berättigande i det alltmer blomstrande och av sjöhanclel~1 beroende 
näringslivet, i den inhemska livsJ;nedelsproduldionens otillräcklighet, 
.i sjöhandelns nödvändighet både för den industriella verksamheten 
och för folkförsör jningen. 

Han ger också sitt fulla erkännande å t den Tirpitzska )))'isk
tankem>. Den till risktanken anknutna inriktJ;ingen mot det stora 
avgörande sjöslaget var också , berättigad, så länge man kunde räkna 
med att motståndarens flotta icke skulle unelandraga sig en sådan 
kraftm ätning, och så länge man utgic,k från att fiendm1 kunde åstad
komma ett strategiskt tryck endast genom närblockad. Men förf. 
-finner att den starkt poängterade >>riskflottam>, som skulle sträva 
e,fter en avgörand(e sa,nunandrabbning med fienden inom en cirkd
bi\ge .av 100' radie från Helgoland räknat, förde med sig stor orörlig
het i det sjöstntegiska tänkandet. Han finner det be·k lagligt, att 
uppfattningen om kryssarkriget som ett av medlen i sjökrigföringen 
därigenom sattes tillbaka, ty kryssarkriget, såsom e·n av haneloJskri
gets viktigaste .former, och det avgörande sjö1slaget äro de pol e,r i 
sjö·krigföringen, mellan _och omkring vilka det sjömilitära tänkandet 
rör sig. För Tyskland var åsidosättandet av kryssarkriget olyckliga
re än på andra håll, ty tyskarna saknade tradition i sitt själmilitära 
tänkande. Författaren c i te rar amiral G rons' ord att det visserligen 
.hade lyckats tyskarna att på 20 år i tcTmiskt och taktiskt avseende 
·skapa en flotta, som var den engelska vuxen, men att man på denna 
korta tid icke hade kunnat nå det erforderliga strategiska målet. 
Omkopplingen från land- till sjö,stratcgi hade varit oerhört svår, ty 
man hade råkat in på ett heH främmande område. Att söka öveL·-
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flytta de för landkrigfö ringen gällande grundsat.serna till sj ii~t r a . 

tegion leeler många gånge r till felaktiga s lutsatser, vilket tysknr na 

ej heller kund e undgå, då det kontinentala och landmilitära hinka n

det låg dem fö r mycket i blodet. Och än mind re kunde det ! ~·<·kas 

den sjömilitära ledningen att övertyga soldate r om den fullst ändiga 

olikheten mellan grundsatse rna för sjökrig och för lanclkrigföring. 

Tirpitz' tragik låg däri, säger förf., att det ej ble\· honom för

unnat att övertaga elen aktiva ledningen av .sjökriget och där ig<•no m 

kansko också rycka både politisk och militär ledning ur des;; <.iii

s trategiska leta rgi. Förs t så smånin gom kom man i Tyskl and UJ\(lP r 

världskriget till insil{t om fö rsörjningsfrågornas a llt stöno lwtytl<·lse 

för kri gfö rin gen. Mon det fa ttades alltjämt kla r insikt om hm u 

mycket som verkligen kunde gö ras - och det med rt:lativt små Jnr'

del - för att ytterligare försvåra de fie·nfliga forbindelsern a. Dd 

hade varit väl vär t at t 1917-1918 sända ut - ja offra - tyska liitta 

kryssare och åven s lag kryssa re för verksamhet i Atlanten mot de 

fie ntliga sjöt.ransportema. 
Sitt gi llande skänker förf. åt don moderna uppfattninge n att 

s jökrigföringE·ns f rämsta uppgift är att hålla de egna tillförs<•l v>i

ga rna över h aven öppna och samtidigt forstö•ra fiendens. Detta IIJIH

svarar havets egenart som krigsskåclepla ts. 
Dä rmed har sjöstrategien kastat sina kontinentala fjättrar. »E n 

f lotta är icke något svärd.>> Denna skenbara paradox innebär, säg<' J' 

förf ., ingenting annat än att s jöslage·n icke äro några själväncl am{tl 

eller kiirnpunkten i allt sjömilitärt tänkande, utan endast följd<•r 

av kampen om fö rbind e·lserna och berättigade blott genom si tt Fam 

band med denna. Sintmålet för alla strategiska åtgärder är Yitl-' 

makthållande ellE>r upprättand e av herraväldet till sjöss, men ej sjö· 

s laget. Detta är blott ett medel. Så länge herraväldet till sjöss ä r 

obestritt, finns ingen kamp. H erraväldet över tyska bukten under 

världskriget var ur denna synpunkt värdelöst, ty där funno.s inga 

förbind elselinje r att skyelda ell er skada. Genom he rraväldet till sjiiss 

i Öste rsjön säkerstäl lde< tys ka flottan de viktiga sjöförbincle lst'rflR 

där. Men att på grund härav se den tyska flottans huvuduppgift i 

att säkerställa herraväldet till s jöss i Ostersjötl är att helt missupp

fatta uppgifterna. Det är fö r Atlant-livsåderns skull som tysk a F.iö· 

stridskrafterna måste föra kampen om he rr avälcl<:t till sjöss. I mot

sats till förhållandena i landkriget ser den till s jöss starkar!' si !! 

fö ranlåten till strategisk defensiv, enär han oftast har dc mera om

fattande sjö·förbindelse rna. Den svagare har i stä llet fördelen a v· 

el en strategiska offensive n. Det motsatta äger rum enelast om tk n 

starkare ic'Ke har några stora och liv viktiga förbindelser att skydoln, 

uneler det så är fallet för elen svagare. Fö·r elen svagare är också 
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den strategiska offensiven bet~·cl ligt fördelaktigare än defensiven, 

detta be-roende av a tt angriparen kan samla sina krafter mot delar 

av fiendens, utan att denne har möjlighet att i tid göra ut anfalls-

111ålet och koncE>ntrera sina krafiRr därinvicl. Förf. cite rar don eng

elske amiral en Monl.;: (mitten 1600-talet): '»Den som vill segra till 

sjöss, måste all.tid angripa». Han fran1hå ller vidare det för landmi

litär uppfattnin g onaturli ga, att den till s jöss överlägsne mång,t 

gånger finn er riske rna för stora att alls inlåta sig i st rid. Så var 

emellertid fö·rhå llandet med amiral Jellieoe under en viss period av 

världskriget. 

Förf. påpekar att m ånga icke sjömilitärt utbildade officerare 

först i det luftmilitära tänkandets skola kommit till insikt om olik

heterna mell an land- och sjöstrategien och fått en föreställning om 

sjökrigfö·ringens egenart. 

De nuvarande rustningarna visa att sjömakten för stormakterna 

uppskattas högre än någonsin förr och att man kommit till insikt 

om för·sörjningskrigets betydelse och nödvändigheten av att håila 

förbind elserna över havet öppna. 

Framtida sjökrigföring blir i f örsta hand inriktad på att för

störa fiendens möjligheter till försörjning. Operationerna bliva däri

genom mera än förr inriktade på anfall mot eller skydel av sjö
handeln. 

Sjökrigfö•ringen har genom denna inriktning vänt tillbaka till 

sina ursprungliga uppgifter. Det var en urartad sjö.s trategi, so m 

uneler världskriget av vissa militära och politiska käl ledde till att 

man i så hög grad åsidosatte störandet av elen fientliga tillförseln. 

Då kampen om fö rbinde lserna är det primära, så är det fö r 

halvkontinentala s·tater som Tyskland, Frankrike och Italien ick·e läng

re nödvändigt att fasthå lla vid principen om tillkämpanclet av det 

tota.Ia. herraväldet till s jöss. Förbindelserna kunna stundom skyddas 

eller skadas ändå. Detta få r dock ej tolkas så att det uteslutande 

är på lätta fartyg, de t ypiska vapnen i handelskrigot som denna 

sjökrigföring vilar. Utan vilja att genom strid skada fienden låter 

sig icke heller h andelskriget uffö-ras. I samband med detta få även 

slagfartygen sina uppgifter att fylla. 

Uppgiften fö r en flotta att skydela egna kuster kommer i anclm 

rumm et, och löses i allmänhet, då huvuduppgiften löses. 

Den Clausowitzska defini-tionen av strategien som läran om an

~änclanclet av striderna för att n å Erigets mål å r ej alls tillämp

hg på mode rn sjöstrategi. 



~ 6'36 -

Sjök rigföringen bö r uppd el as i strategi, opet·a tion och taktik 
:Med ope ration bör därvid först ås sådana rörelse r, som kunna lrd a ti ll 
utlösnin g av taktiska handlinga r (exem.pelvis en framstöt), och so111 
s tå i sa ntband med do strat egiska uppgifterna för sjökrigföring:<'n. 
Sjöstrategien går för de halvoceana sjömakterna ut på uppril1 thå l. 
landet av den nödväneliga importen öve r havet och den ej mitHl re 
nödvändiga exporten samt på avskärandet av f iendens förbin rlt'lst> r. 
Vilkendera av dessa båda uppgifter som skall sättas främst, lwror 
på en mängd faktor er. 

Kravet på att sjökrigsoperationerna skola stå i fö rbind elsd;:ri
ge ts tjänst nöuvändiggör en uppdelning av krafterna, vilken ma~b 
komma till s t ånd även om fienden håller samman sina stricl·k ralter 
fö r att nå lokal överlägsenhet. 

De geogr afiska och strategisk a fö rhållandena bli va avgöran(le 
fö r huruvida kampen om herraväldet till sjö.ss skall utspelas i iö r
bindolslinjernas brännpunkter eller u te · p>t vida havet. 

Frågan om sjökrigföringen f rämst skall föras såsom skyeld fö r 
egna ell er an fall mot fiendens s jörorbindelser är av väsentlig lJd.y 
delse fö r lmr en flotta skall se ut. I många fall är det dock ej tnö,j -
Tig t att inrikta en flotta.s u tveckling blott åt en a h_ål_l et. . 

Doktrinen om handelskriget får ej fattas ens1chgt. Opt'ratw
nerna bjuda på en mångfa ld olika Higen och åtgär der.. Den .stra (<'g i, 
som försörjningskriget till s jöss innebiir, finner användnin g J'ö r 
må nga medel, många metoder, m ånga lösningar. Denna krigfö rin g 
är den bästa skolan för ett strategiskt, operativt och taktiskt tänkan
de och ger dc enskilda stridskrafterna och cheferna stö rs ta möj l i11 he
ter att bidraga till avgörandet. J\f rn »Fleet in Beeing»-iden, o,;nltg 
i åmin nelse från 1914-1918, ·' är död för Tysklands vidkomman dP. 

I et t kommande krig kan man med tanke på k r avet på alla 
militä ra krafters forenade insats till snabbt nedkämpande av fi ('n
den minclrt> än någonsin avstå från flottans insats. J u s t arkare 1nan 
för· ett komm ande krig vill hävda de,f >>totala kriget» desto tycll ip:nre 
blir ett Irmd, som gränsar t ill sfön, hänvisat att göra verksamt bru k 
av sin sjömakt. 

Ned hänvisning fill tyska flottans insats för tillvaratagawlet 
och skyddandet av tyska intressen i Spanien och tysk sjöfart i "\LP
delhavet under dc TJå da sista åren fra mh åller för f. att r f'dan i fre •l 
f lottan ä r den enda verksamma garanten för handelns och sjö[art l'ns 
obehindrade fortgång. 

· f o" r· f'. ti ll Lett avsnitt >>F lottor av i dag och i n11orgon >> ermrar 
en bö rjan att de moderna örlogsflotto rnas sammansättning är en 
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helt annan än under föregående decennier. Denna strategis ka för
änd ring har dock icke ändr at något i f råga om s lagsk C>p pds bety
delse som s.io.str iclsk rafternas kärna och ryggrad. hl f' n a llclemtu ml 
sammandrabbningarna mellan· slagskeppen bliva följ de r av operatio
nerna unde r ett handt>!.skrig, måste andra fordringar uppstii Ilas på 
slags kepp, som stå i en sihlan sjökrigförings t jänst, än på LlL'lll som 
ingingo i cle kompakta, för s'jöslaget up pbyggda slagflottorna för e 
och under ' .. världskriget. Vägen till dem1a n.yfl uppfattning om 
slagskeppten ä r emoll ertid ingalunda klar oc l1 har m ångenstädes va
rit fyJl cl av tveksam.het om slagskeppens taktiska värde. 

Det stela linjesystCil11ef, som en gång var A och O i cle taktiska 
systemen, hindrade det 20:c å rhundradet tekn iskt väl utformade slag
fartyg att ril(:"tigt u tveckla en av dess förnä msta egenskaper, nämli
gen fa rte n och därmed också rörligheten, Yilken encla.ot uneler den 
fö.r takt iskt U]1pträdand e i ett framtid a krig fö ru tseelda uppl östa sjö
strielen kan beredas full insats. 

Förcsp r åka r~u för »Kleinl~rfg >> begingo uneler senaste decenniet 
det felet, att på en gång vilja gora sig av med både· elen stela linjf'· 
sj&.striclen och slag:s kPpJ1et såsom d!"t L' nd a som uppbar denn a st rid. 
Faktiskt är också tanken om. små lättröl'liga, sn abba stridsmedel, 
som med obetydl ig nwte r icll och personell insats kunna lova sto ra 
följd er, mycket bestickande. Men just cl!'nna uppfattning har åter 
och åter ]ett till överskattning av de små enhet ernas insats i sjö7 
kriget. Redan Bismarcl( hade den uppfattni ngen att man borde lut 
många små fartyg, som svärmade som bromsar run t det sto ra ske p
pet. U r sådana viii la n t m.ilitärt g rundade åsikter konnner den 
brist anclo fö rståelsen för s jö,stridens egenart, var.s grundsatser härt
om leda t ill kraftens koncentration på eld enskilda fartyget. 

Den slagske,ppstankens r>ånyttiö'cle.lse, som nu tagit sig ut t r:vck 
i de stora sjömakterna.s fartygsbyggen, h a t· före>gå tt,s av l'n fö rbitt
rad åsiktsstricl. Till för några år se elan stod slagskeppet Jör många 
som bihan g t ill en fö r länge seelan gången epok i sjökrigfö rin gl•n . 
Man såg h ur exempel vis oåcle Frankril'" och Italien öve,rgåvo slag
skepppn och ägnade sig åt att bygga u t sina lätta s jöstridskrafter 
och sitt f lygvapen , vilk a stridskrafte r ju i ett fa rvatt en so nc Medel
havet h ade så gynnsamm a fö rutsättningar för sin verl:samhet. 

I och med att Frankrike 1932 började bygga »Dunkerque >> in
gick emell ertid slagskeppet i Pn ny utYCcklingstas, vars mPst fram· 
t rädand e egemkap är den höga farten, so m falskeligen rwkar p å 
slagk rys.sa ren. 

Efter :Frankrike ha seelan fö lj t Italien, Tyskland, England och 
Amerika. 

Ur elen omfattande nyanskaffningen av sto ra artillerifartyg 
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måste man u t läsa att slagskeppet i fortsättn ingen liksom hitti lls 
kommer aft betr aktas såsom det s jökrigsme,clel, som i s ig föt 'Pn a1· 

det mesta möj liga av oHensiv .och defen.siv kraf t . Den hög a f arten 
betingas av kraven på slagskeppets insats i handelskrigföringe11 . 

Den unelerlätt ar också fö r sjökrigsledningen att tvinga fiendC" n ti ll 
strid "var, när och li u r man vill». 

Det snabba slagskeppet med stor aktionsradi e skall hastig t och 
överra,skande k unna insättas för att avbryta fi endens tillförsel, [ö r
stö ra hans hanclelsskydcl, och å andra sidan alltid vara på plats fö r 
att skyelda egna handelsf ar tyg, konvojer eller trupptransport er ti ll 
SJOSS. I anpassningen för handelskrigets kr a v ligger också sk>llP t 
till elen minskade olikheten mellan slagskepp och kryssare i Jn1g •t 

om fart. 
},_ktionsradien spelade för den Tirpitzska sl ag:flottan föga roll; 

det gör den däremot så mycke.t mer nu. Stor aktionsradie krävP's jiim
väl av kryssare och jagare om de skoJa kunna utnyttjas i hanclelskrigPt. 

Frågan om storlok och begränsning av huvudkalibe rn på slag
skepp,s artillcriet har blötts och stötts mycket. Japans hå llnin g ti ll 
denna fråga har som bel(ant omöjligg jort önskemålet om maximum
gränsen 35,6 cm. 

Förf. varnar, under hänvisning till att i skageracksla ge t tll't 
tyska svå ra artilleriet enelast lyckades sänka svagt skyeldade engPiska 
fartyg men icke lyckades åstadkomma till r äckliga skador på cl e 
st arka~te engehka slagskeppen - V slag:ske,ppseskaclern - fö r at t 
låta doktrinen om den svagare 1-caliberns tillräck lighet även i fort 
sättningen diktera bestyckningen på de tyska slagskeppen. 

Kraven på att slagskeppen n umera skola vara starkt luftvärns
bes tyckade och väl pansar.skyclclacl e mot luften samt på de YP JI L'r~t a 
anordningar för stridsledningen o. s. v. har medföd avsevärda för
ändringar i placerinen av all a överbyggnader. Master och skorstL·
nar äro i vägen. Fartyg utan master med en tornliknande- bryg-ga 
och en enda skorsten kärulPteckna cl:cn nya typen. 

Vid siclan av alla nybyggnaderna förtjänar att särsk.ilt påpekas 
dc om:[attande ombyggnadm av äldre slag.skepp som ske tt i E n gland 
och i Italien. I synnerhet beträffande de italienska fartyge n ha r 
man lyckats åstadkomma en utomordentlig ste.gring i stridsvänld. 

Den tunga kryssaren - sn abb och med stor aktionsradie -
gäller som handelskrigets typiska vapen, på vilket ännu för några 
år sedan all a sjömakternas hu vuclintresse koncentr erades. So mli ga 
såg o i denna kryssar e en ersättning för slagskeppen. 

Genom dessas pån yttfödelse har elen tunga kryssaren emPll nti.l. 
åter visats till sin plats. 
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Typiskt för utvecklingen av kryssarna under .senare år är elen 
ständiga förbättr ingen av skyddet; i närvarande stund har man pii 
vissa typer kommit upp t i l l siclopansar på 150 mm. och pansardäck 
på 80 mm. De väl skyddade, harmoniskt utvecklaclb lätta kryssarna 
äro i stånd att bjuda de ±l esta tunga kryssare ett avsevärt motstånd. 

Torpedfartygen av i dag företrädas av fyra olika typer, flot
til jledaren (eller rättare torpeclkryssaren) , jagaren, den omkring 600 
ton stora torped b å t en och elen lilla motortorpeclbå ten, vi l k en för
kroppsligar pånyttfödelsen av elen u rsp rungliga torpedbåtstanken . 

600-tonsbåtarna - i den utformning de erhållit i Italien (34,5 
knop, ;2 st. 10 cm. kan., 2 st. 39 mm lv kan., 4 st. 40 cm tuber) -
kunna ansc-s så .som förebildliga för de för nattanfall avseelda torped
fartygen. Der as hastighet är som syne,s underlägsen jagarens. Idea
Jet vore väl närmast a tt söka i elen riktningen att man fö,renaclc stark 
t o,r pedbestyckning med hög fart m en inskränkte artilleriet till en lätt 
pj äs och lu:[tviirnskulsprutor. Såtlana fartyg skulle var,, av största 
värde i kust.farvattnen. 

De·n kraftiga artilleribestyckningen på jagarna i de fLesta ma
riner visar att tanken på ett självständigt ut11yttjande av fartygen 
i han cl el.skrigföri11gen och i farvatte11sövervakningen influerat på 
plan läggningen. 

Möjlighete rna att föra m ycket torpeder måste därvid beskäras. 
Dyli ka mycket snabba artilloribärancle fartyg måste ofta övertaga 
kryssar na,s uppgifter, då dessa senares antal icke räcker ti.ll. Stor 
akt ionsradie och god sjöduglighet krävas hädör. 

Den längstgående utvecklingsformen bildar de :franska »super
ja garna>>, som icke hava något g>ernensamt med den ursprungligc1 
jagarklas-sen och som uteslutande äro avseelda för kry,ssar uppgifter. 
På deras stora värde kan man ej tvivla, hur mycket än blivit an
fört däremot J'rån engelsk sida. De, äro fruktade vapen i handels
kriget och tvinga till konvojer med kryssarstöet 

Det blir i fortsättninge n föga skillnad mellan de stora jagarna 
(tor peclkrys.sarna) och elen mindre typen av cle Hi t ta kryssarn a -
representerad e exempelvis av den engelska Arethusaklassen. D e-n 
str ategiska användningen får avgöra, huruvida man skall giva förc
t räde t åt det mycket snabba, oskyddade toi·pc"clfartyget elle r å t elen 
stabil a re kryssaren. 

Skall man stuelera uppfattningarna i främmande mariner rö
rande ubåtens framtida in.sats i sjökrigföringen, så är en blick på 
de uneler byggnad varande ubåtarna tillfyllest för att inse att ubåten 
långt mindre" är de svagare sjömakte rnas försv arsvapen än ett an-



- 640-

fallsmedel över hu vudtaget mot motståndarens till förse l. E fter Y~\r1 1ls
kriget ha motmedlen mot ubåtar utveck la ts mera än ubåtsYapnet 
självt. Allt talar emellertid för att ubåten alltjämt utgö r ett myc
ket allvarllgt hot, umkr förutsättning att materielen duger någon
ting till och ledningen är vapnet vuxen. Men en a.Ygö,ra.nde ro ll kan 
man ej läng re Yänta ~i g att ubåtsYapnet _skall komma att spela. Dc ·1 
lilJa ubåten komme r att bibehål la sin betydelse inon1 ramen Iii r dt 
framskjutet k ustförsva r i mera begränsade hav. Dess egenskap at t 
kunna göra sig osyn lig blir av betyde,Jsc då spaning medelst ÖYn
vattPnssjöstriLlskraiter eller fl yg omöjliggöres på grund av fiPn <W n3 
motve rkan . J\ipcl hänsyn till den ope rativa spaningen ä r det l' ll giwn 
)'ö rclc l att hava ett s tort antal ubåtar, vi lka kunna uneler Hingn· ti• l 
övervaka c· n rad bes tämda punk tP r, en förmåga, so m elen bästa fi;.·::>:
båt som bekant sakna r. 

Det strids- och jakttlyg, yars operativa m.cdvcrkan en fl ott,1 
nume-ra krä ve r, måste i allmänhet medföras på sä rskilda ha nga rLll'
tyg. H ur många svaga punl~icr en dylik fartygstyp än hat, så ;i ro 
likvä l flottorna hänvisa de till att utnyttja densamma, såvida dP <' i 
a rbeta i nom sådana far vatten, där det k ustlJasc radc flyget ön·rullt 
kan ingripa. 

Den viktigaste ege nskapen hos under byggnad varande h an gar-
fartyg synes va ra hög fart. Hangarfartygen bliva i fr amtiden •k• 
snabbaste storre f artygen. F arten är de t enda medlet för do mycld't 
sårbara hangarfartygen att kunna draga sig undan fientli ga öwr
vattensstriclsJ:artyg; den möjliggö r vidare :för dem att under snahh a 
nattliga iöd lyitninga r överspänna sto ra vattenområden och bring,l 
flygplan med obetydli g aktionsr adie möjlighet att f rån närheten ar 
fi entliga kuster och hamnar ansä-tta öven·askande angrepp. 

För närvarande har man i f råga om medförda flygplan kon!lnii 
därhän, att fl ygplan med en flygv ikt av 5 ton kunna tagas. D• it a 
betyder plan mei:l en bomb- ell e r torpedlast på 900-1,000 kg. U ll<h' r 
det man tidiga re i huvudsak hade. spanings- och jafdplan om bonL 
medföras numera torped- och stö rtbom b plan. Inom kor t tord e 111<111 
även få uppleva lätta t\'åmoto riga bombilygp lan å hangarfartyg. 

Viktigast bland dP mindrE' orlogsfar tygcn, till vi lka r äknas 
kustubåtar, motortorpedbåtar samt far tyg för minsvepning och uhilts
jakt, angiver föd. vara de snabba l(onvojfartygen, vi lka ofta snn ~
a rbeta med s.jöstvrkorn a och cliirvid få över taga uppgil'te r so1n tJ
digare måst - n;ecl stöne per onal- och mate ri alinsats - omlxsi ir.i n

3 
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av jagarna, näm l igen ub åtsbevakning och sö.ksvopning, vartill nume
ra måste läggas jämväl visst lu ftvä rn. 

l Frankrike h ar utvecklin gen på detta om råde le tt till infö
randet av små jagare, i England nöj er man sig med mera lå ngsam
gående konvojkanon båtar o. s. v., allt i'artygs typc r, vilka. mrd ett 
mycknt kraftigt lu ftvä rn fy ll a oestämcla uppgifter. 

Motorto:qwclbåla rna, ett av de far li gaste vapnen i kus tens när
hot, hava icke nå gon avsevärclaro hctyclc l.sc för dc större ma rin erna. 
Motortorpedb å tar och kustbase rat :flyg kunna komplettera varandra, 
då ju dc• fö rstnämnda framJör allt ä ro äg nad e fö r uppdrag unele r 
mörker. 

Av minsvepningsfa rtyg h ar Tyskland sto rt behov, detta bl. a. 
därför att ryssarna alltid a n.sctt Os torsjön so m ett för minkrig 
mycket :fö rde lakti gt Ja rvattr n. Debovr.t av grundgående minsvep
ningsfa rtyg mot ytm ine,ringar måsto uppmärksammas. Utrus tade mPcl 
lyssnarapparater och sjunkbomber avses 111insvepama även för ub åts
jakt_ 

l avsnit.tPt »S;jökrigföringen och flygvapnet>> fram håller förf. 
till en början, att den överskattning av flygvapne-ts inflytande på 
krigfö:rin gcn över huvud taget , och framf ör allt på sjökngföringen, 
som ånnu :\'ör et t par år sedan behärskade den allmänna meningen, 
till stor de l. vilad E: på bristande kännedom om sjömaktens uppgifte r, 
ogenart och verksamh et , och i ovrigt på otillräcklig kunskap om 
de lagar, vilka ej enelast flygvapnet, utan flygm at erielen över hu
vudtaget är underkastad. Uppfattningen om flygvapnets allsmäktig
het stöddes av de sto rartade försök, varmed m an i U_ S. A. sökte 
visa örlogs fa rtygets vanmakt emot moderna flygbombe r. Unde r 
okrigsmässiga Jörhåll anden fålldes bomber mot stillaliggande fartyg, 
som ingalunda voro i sådan t illst ånd som borde förefinnas vid 
strid. Försö k.cn kunclo fö1jaktligen ej g iva någ ra hållpunkter för 
luftvärnsartill eriets avvä rj ande fö rmåga, för träfl'sannolikheten v id 
bombfällnin g, Jör skeppens mä;jlighe,t er att genom unelanmanöv ra r 
klara sig ell er för deras möjligheter att genom sin skydels tjänst be
JUästra uppkomna skador. 

De olika meningsutbytena i denna sak buro fö rst då frukt, när 
frågeställn ingen >> f lygplan elle r slagskepp» ersattes med fr ågan om 
fl ygvapnets inflytande på sjöl( ri gföringen. Om man h li r f rånser 
de polrmjska yttr in gama av dessa tviste r, vilka i en del länder tjä
nade t ill a tt s tödja det unga f lygvapnets anslagsk rav, så kan man 
slå fast att elen tidigare ytligheten e rsatts av allvarliga s trävanden 

Tidskri ft i Sjöväsendet. 41 
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att inrangera flygplanet som ett sjökrigets medel vid sidan av mång~ 

and ra vapen. 

Flygvapnet är c:li.im piigt för varje operation, som krä vt>r ut

st räckning t ill tid och rum. Detta hindrar flygvapn et att ÖVl'rta ga 

3jömaktens hu vuduppgift, att utöva he-r raväldet övc·r elt vi sst 0 111 _ 

rådB ti ll s'jös.s. -Man rnåstt• givetvis vid be traktandet av cle&sa Irå~ 

gor s kilja på kus t-b ~tse rat f lyg och sådant flyg som opererar l'd\ n 

hanga.rfartyg. Det ornbordbase,;·ade f lyget är dock ti ll antal et obe

tydligt g·ent emot det andra. Såsom ett vapen på hangar\' 11.r t ygt>t är 

det e me ll ertid att be trakta som ett sjömaktens vapen och clärigPllo m 

unelerkastat sjökrige ts lagar. F lygplanets möjligheter till mili tä rt 

ingripande på häncl else,rna till sjöss äro i öv ri gt inskränkta till ~' n 

zon utanför kuste n. Dc' s törsta och viktigaste vägarna t ill sjii;.s, 

t . ex. de över Atlant(, n, ligga därför utom det kustbundna fl ygv a!JilP!s 

räckvidd . Därmed !Jefinna s ig också, enligt engels ka berä kn inga r, 

omkring 90 % av all a fa.rt.vg till sjöss i säke rhet för a.nf a.ll Jr1t n 

luftL>n. Olll c\ e,t clä r· l'ö r lyckas ett land att s kyelda sina sjötranspol'!P r 

gen om nyssnämnda luftangreppsfa rli ga zmwr, så förblir i övri gt Rjö

maiden eld <>ncla meck·l, som kan sci kers tä ll a egen e ll e r angripa fiPn 

deus t rans porte·r unde·r dl'n l::!ngsta dclPn av vägP·n. 

Sjökrigi'ö r·ingen i >> l uft:c.oncn >> , d. v. s. vid kuste rn a och i ]H'

g ränsade hav ä r fö lj aktl igen underkastad helt andra lagar än p:l 

världshaven, där :1'\ygvapnct, förkropps li gat av de ontbordbas<>rad(' 

flygp lane n, 0j är anunt än örlogs fartygets långa arm. 

Men även för s.ådana farvat:ten, där f lygstr idskrafterna undP r 

gynnsamma väde rleksförhållanden kunna påvel'lca s jöförhinclt>l Herna 

och s jökrigsoperationerna, råda vissa imfc ränkningar, vilka bero på 

kortvarigheten i ett he rr avä lde i lu ften. Förbindelserna till SJÖss 

kunna blott övergåe-nde störas ell er hindras av flyget. Och dd ta 

fö rutsätter ett utomord entligt gynnsamt gengrafisk l äge, vilket tonlr 

vara förhand e n endast om motståndarens fö rbinclehelinjer kunnJ 

flankeras från fl ygbase rna, antingen vid farvaHensfjrträn gn in;rnr 

ell er i n ii rh etcn av ändpunkterna. 

Svå righeterna för e-tt f lygplan att kunna identifiera ett hl i'

t ygs natio·nali tet och l as t utgöm ett annat hinder fö,r de l'f'D a lur t. 

krigsoperationerna. Man har därför praktiskt tag.;t inga and ru 

möjligb ete r än motsvarande dem i det oinskränkta ubåtskri gf•t iö r 

opera tioncma mot den fientliga hand eln. Beslutet härom ä:· en](' l· 

lertid i huvudsak politiskt och beror på huruvida elen ihå;:; asat la 

militära nyttan uppväge r de politiska svårigheterna på grund av dl' 

be rörda neutr ala intressena. Ett annat läge uppstå r, om en ;\l'i.gfö 

ranclc beslutar sig Jör att skydda sjöhande ln genom att anordn :l l.n n

vojer, ty mot konvojerade fartyg kunn~" anLtll ut.'ln vi.dare gör"tS. 
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Oro emell ertid en krigförande ordnar konvojer, måste cletia inne

bära att faran f rån luften bedömes mindre än hotet trån fiendPns 

sjöstridskrafter. 

Det ogynnsamma läge, i vilket flygvapnet befinner sig i föJ·

hå ll ancle till det ensamm a handelsfartyget, tvingar i dc [J csta fal l 

flygvapnet att vända sig mot mi li tära mål. 

Den f ranske mariningenjören Rougeron har i ett dort arhete 

»L;Aviation de llombardemenb studerat de taktiska och tek!ri.s k:, 

~ i dorna av f lygangreppet mot militära må l. Hans uppseendovaekan

cle påståenden, vi lka överal lt givit upphov till häftiga meningsutby

ten, f å emell ertid från första borjan förses med betydande förbchäll, 

då man måste utgå från, att det obest ri dliga strategiska tryck, som 

flygvapnet utövar i de för luft-hot utsatta farvattnen kommer at.t 

medföra att sjökrigsoporationoma i hancJe,]skrigct förläggas allt 

längre ut på öppna havPn, varigenom anfalls föremålen unda ndragas 

från de la ndbaserade f lygp lanens verksamitetsområdc. En st ri ::bOJ .:l·.~ 

komm er ej att låta binda sig dä r han b li r u tsatt fö-r c! en andra par

tens överlägsenhet i luften. Ä ven om de strategiska förl,å iJ and ern 

sålunda förändras, är strid flygp lan mot ör.l0gsfartyg g ive tvis icke 

utesluten. På utgången av en sådan strid inverka fartygens mot

stå ndskraft, l uftvärnsartill eriets verksamhet, möjligheten att insätta 

jaktflyg från hangarfartyg samt kraften i det. ansatta flygangr eppet. 

En noggrann jämförelse mellan ett slagske·pps arti ll eristiska an

fal ls l..: r aft och en stridsflygeskaders motsvarande s ty rka ger vid han

den att artill eri et kan utö~va en starkare verka n på ett mål än vad 

de anfallande bombplanen formå. BomLons slutha.stighet är alltid 

lägre än granatemas. Detta u(iämnas ej av bombens bättro träff

vinklar. Bombe-ns genomslagsfö>rmåga är mindre än granatens. Ar

till erie,ts träffsannolikhet är större, f lygtiderna iiro kortare fin bom

bemas fallti cler, dagsinflytandet är lätta re att beräkna och taga hän

syn till vid arti ll eriet, skeppet är en stadig plattform, inskjutning 

kan gö'ras o. s. v. StOrtbombanfall cn kunna oj utföras av fl ygp lan, 

som taga tunga hambor. 

Amiral Castex trodde ännu för 8 år sedan då luftvarnsartil lc

riet ännu var rätt svagt att de s tora sl::tgfartyg:ns tonnage till fö ljd 

av hotet från luf1 cn måste komrna att uppdelas på Jl e ra smärre far

tyg, enär al ltför stark koncentmtion av kampkraften borde undvi

kas. Så har emell ertid icke blivit fall et. Möj li g het har i s täl let 

för ef unnits att genom att öka fartygens storlok ock,så öka deras mot

ståndsförmåga. 

Dock delar man allt jämt Castex' uppfattning att en koncentra

tion >>till rumm et» bör undvikas. Flygvapnets· inflytande göt· sig s·å

lunda inom av dem behärskade farvatten i taktiskt avseende gällan-
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do på så sätt, att man luckrar upp fartygsfö rbanden och ger Ulli!P r 
.]ydando chefer större fr ihet att hand la eftm eget uedömand e. ,\l it. 
detta är emellertid saker, som m er e·ll er mindre ge sig själva , l'fl<' r
som ett kompakt uppträdande av s jöstrids kraftemu icke längre rörv
li gger vid operationer för skyeld av s jöförbindelsema, och Jl o!lorn a 
i ö·vrigt ej längro utgåras av samma antal sto·ra enheter som vit l 
S k agerackslaget. 

Beträffande högbombanfall , utförda från mycket stora hiiidt 'l' 
e rinrns ,om att mod nuvarande allt hbgre farter på örl ogs.far t.,;·g·t' J; 
möjligheten ökas for fartygen att hinna göra undanmanövrar u ndt· r 
bombornas relativt långa fulltid. 

De stora förhoppningar, som man ställt på stö-rtbom banfalJ,·n 
synas av utländska erfawnhotor att: döma icke helt blivit J.vllda. Dil;. 
liksom beträffande f lygtorpeda nfafl cn komma prestationern a \'i d 
s trid mindre att vara beroend e på dc t ekniska fö·rhållandena än \Hl 

den mänskliga förmågans begränsning. 
Allt som allt måste man eme llertid saga, att f lygho tet u tii\a r 

ett s tarkt strategiskt och taldi.skt tryck på S'jökrigföringen. U r tlP,l 
samlade krigföringens synpunkt Jåt" man emell ertid m.er och lll<' r 
intrycket att flygstridskra:Cterna lJava gynnsammare förut stlt.t.ni ng;u 
i kriget till lanels än vid karn.pen mot molständarens s jöstridskr aftt• r, 
vilkas blotta lokaliserande kräver en hel del spaningsmedeL 

Sammansäff.ningen av llc mai·ina flygstridskrafterna i utl ancld , 
m ed huvudvikt lagd på spanings- och bevakningsuppgifter, b<'kriifla r 
det förhå ll andet att andra marine r i det marina fl ygvapnc't i hul'lnl 
sa k se on utbyggnad av rlotturna. j\.ven amiral Cash•x kontme r til l 
elen slutsa tse n att f lygvapnet s ka .ll .9körcla sina bästa lagrar i sjö
krige t i sam verkan m ed s jöstridskrafte rna och ej i sjä lvständi ga fö
r etag. 

Man får ed över<katta fl ygplan et såsom spaningsmedel till dt' ll 
grad att det därvid kan ersätta .s jöstriclskraftema. Om icke Jod· 
löpande känning k>1n h å ll as m ed upptäcHa sjöstridskrafter, m i't.slc 
andra spaningsorgan taga vid. 

Flygspaningen gynnar 'den strategiska defensiven. En sam uwa
drabbning mellan t vå flottor , av vilka d<'n ena vill undvik a avg(i
rande strid, lär viil knappas t vidare komma till stånd. över rask
ningsmomentet blir mindre framträdand0; enelast i begni nsadc hav 
fö rblir det av betydelse, därest mörkret möjliggör övcn·askand e opl'
rat.ioner. Detta senare förhållande kommer omelleriid att i mån g;t 
{al l ställa 1uav på höga operationsfarter. 

En annan följd av f lygvapnets uppkomst är att en J lott a · an
:l'all mot en kust äro förbundn a med s•törre risk än tidigare, undl' r 
vissa geografiska förulsäUningar är0 de helt enl<elt omöjliggjorda. 
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Därför blir flottan ofta i stor uts träcknin g avlastad från uppgiften 
att försvara kusten och stundom heH f ritagen därifrån. Flygvapn et 
förstärker a lltså här fCJrsvaret; men vid mycket ogynnsamma geogra
fis·ka fö·rhå llanclen kan det motsatta inträffa, nämligen om kusten 
]igger innanför verkningsradien för fie nd ens landbaserado flygst rids
krafter. Detta kan leda till omvärdering av de stödje.punkter, vilka 
fö rut erbjudit f lottan skyddad ankarp lats. Flyget lmn t. o. m. tvinga 
flottan ti ll utlöpande från en bas, som ej liimn ar tillräckligt skycl cl. 

Huru stort inflytande flyget än må hava pä sjökrigföringon, s1't 
kan man dock lika .litet räkna med en r(•volutionorancle omgesta lL
ning av flotiornas sammansättning som någon väsentlig förändring 
i fartygstypcma. 

>> Have•t är stort, natten är mö·rk>>. I detta uttalande av en för
utvarande fransk marinminister, Pietri, är f lygvapnets re-lativitet i. 
sjökriget uttryckt. 

F lygvapnets förltållandovis ri nga förrnaga att föra on kam p mot. 
en fientlig sjömald ell er att bryta ett ficnl. li gt he.rravälde till s j·öss, 
och dess fullkomliga oförmåga att .sjalvt uWva något herravälde ti ll 
sjöss böra se.s i. samb:md med att flgvapnet i samverkan med f lottan 
gör denn a ti ll ett än c,ffekt.ivare ins•t rurn ont. i ett laneLs försvar. En 
ofrånkom lig förutsåttniug hiirfur är orllcll t' rtid, att de marina fly g
stridsk rafterna, såväl do omborclba.5eratle som de kustbaseracl o, i ut · 
bildning och taRtik intimt .s·amarbeta och höra samman m ed flottan . 
stridskrafter , som i krig kärn p a tillsam mans och s tändigt operera 
gemensamt, må.stE- i fred hör a ihop. Kiinncdom om varandras reg
lementen sa rn t ii ll.fä lliga gemensa mm a övningar äro e j till fy l les t, 
enelast don p€rsonliga s ammansve ts nin gen ledPr till Jramgång. Ur 
denna synpunkt har därför i sådaJta länd(•r, diir flygvapnet är ski l t 
från marinen, oavli'tt.l igt uttalat:s kr avPt på att dc marina Jlygstrids
krafterna s kola utgöra en del av s jöma kl:en, och alltså vad beträffa r 
organisation, utbildning ocli taktik vara denna fullständigt under
stället 

I bokens sista avsnitt kommer föd . in på marinpolitiken. Han 
framhäll or diir bl. a. ntt de engel s ka intressenas fördelning över h<'h 
jordkl otet komplicera elen engelska marinpolitiken. För förbincl e l
~erna spe lar vägen runt Kap i vissa Jall f'n s tor roll, men vägca 
genom Me·ddhavet kontm e r England att uppgiva först efler hård 
kamp. Slagilottan är Englands maktpolitiska ryggrad både· i krig 
och i fr'Ccl. Men f lottan måste hava unelerstöd av systervapnet i 
luften. 

I Italien har uppfattningen om s ji:imaktons betydelse äncl-
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rats undecr dc spnaste å re,n, sedan man fått klart för sig att. \lP n 
eftersträvade impcdalisrmcn ut1eslutandc måste stödja sig i' å fl ott an . 
Där har man nu också måst ägna scin uppmärksamh;et åt detta va
pen - en >>högsjöflo tta" med en kärna av slag:s'kepp - medan man 
tidigare främst byggde ut f lygvapnet. 

Flottans insats under Abessinienkriget berörde ondast sjöt.rn ns
porterna. Men utan dom hade friget varit omöj li gt. Utan fl ot tan 
hänga landmakt och luftmakt i det romerska imperiets olilm \klar 
helt >>i lu ften>>. Dott.a vet man i Italien och därför ägnar ma n stora 
ansträngningar åt f lottbygge. Anhopningc'n av maktmedel på alla 
sidor och till många stödjepunkter i Medelhavet tillåta icke någo t 
>>icke-behärskat hav>>. 

Motsättningen mellan italie,nska och franska intressen h ar 1 

samband mod hotet mot de franska nordafril.:anska förbindPlsern a i 
Modelllavet f rån ita Li enska sjö- och flygstridsl.;xafter lett till öve r
flytlandet av den franska marinens tyngdpunkt till vägarna öve r 

Atlanten . 
Rysslanels både geografiska och ekonomiska struk tur klarlägga 

bristen på naturli ga förutsti ttningar för en sjömaktspolii.ik. :Men 
ändå har ideligen i R~rsslands historia fra mträtt dragningen mo t 
havet. De uppkonstruerade st rävandeDa efter sjiomakt firo hih nn g 
till en offensiv imperialism, vars nuva rande riktning avs löjar sam
ma må l som i det ,gam la Ryssland, vilket ännu senast under värl ds
kr iget ville trtinoa -fram till Atlanten via ~orge; den gången i li n
damål att upprä~ta erfo rderliga forbinde lser med de allimado ma k

terna. 
Varken i fjärran östem, i sö!der, i Östersjön el ler vid No rr a Is

h avet förfogar Rys.:;lancl över sådant läge till sjöss, som det anse r 
er:forderligt för sin politik. Det geostrategiska avskärarrdet av sjö
intressena 'vid Östersjön söker m lCn möta genom erh ållandet av :Mur
manskställningen. Kanal!orbindelserna från Ostorsjön till Vita H a
vet, utbyggandet av motsvarande vägar och åtgärderna för att skaJ~a 
en flottbas där höra al la tilT denna strävan. stalin-kanalen ä r Jo r 

11ii rvarancle an vändnar för medelsto-ra ubåtar och jagare; den skall 
framdeles göras användbar även för kryssare. Parallellt h är mcrl 
ligga ansträngningarna att bygga fartyg med utländskt understöd. 
De svårighete r, l~yssland beredde Tyskland .och England vid uu cl('·~·
handlingarna rörande flottfördrag, visa att de ryska s jömaktsslra
vandena äro all varliga. Uppträdandet i framtiden av moderna ryska 
slagskepp tillsammans med den starka ubåtsflottan och de talrika 
mindre, för offensivt minkrig avsedda :fartygen utgöra en stor fa ra 
för den internationella marina jämvikten. Framför allt beröras t ysk li 
intressen av jämviktsförskjutningen i Östersjön, av möjligheten fö r 
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ryska s jöstridskrafters upptrådande i Atlanten norrifrån och av fa
ran för ett framträngande mot Narvik. Närmast till [\. r emellertid 
faran för Finlands, Sveriges och Norges neuf;ralit.et och självständig
het. F ördelama för Ryssland i ett framskjutande av sjöställningen 
till norsk a kusten åro så uppenbara, att elen försvarspolitiska passi
viteten hos dessa länder är obegriplig, då den icke utestutande har 
sin grund i ekonomiska förhållanden. De ryska strävaneJena att ut
fors,ka norra sjövägen h ava li'Kaså en strategisk innebörd och skola 
underlätta de ma rina kraftfö rsk jutnin gama vid konflilder. 

Den nya tyska sjöimakt ens mål bestämmas genom rikets geogra
fiska och politiska för an kring på kantinen ten. En politisk gnmd
sats har fo rmule rats av >> der Flihrer: Ett tysk-engelskt sjökrig får 
ej upprepas, det finns ingen tysk-engelsk marin rivalitet! Genom 
tysk-en gelska flottfördraget 1935 hava tyskarna erkånt nödvändig
heten av skyddet fö r de engelska sjöfö rbindelsema och av de brittiska 
sjöintressena Ö·ver huvud taget. Trots alla strävanden till självför
sorjning blir Tysklanels beroende av havet beståndande. Men ju 
mindre beroeneJ et blir, ciPsto stöne moij ligheter får elen tyska sjö
makten äve'n under eH :[örsva.rskrig för en offe,Dsiv s t ra teg i. Ett 
hinder häremot har unelanröjts genom den politiska grundsatsen om 
samarbetet med Engl.and. - I och med att man konstaterar att hu
vudförbincle1serna gå över Atlanten, li gga också de tyska sjöintresse
na främst på Nordsjösidan. Med försvinnandet av elen brittiska riva
liteten har erhållits Btt strategiskt läge, som gent emot kontinentala 
motståndare möjliggör skyddet av fo:rbinclelsevägarna och deras änd
punKter. 

I farvattnet. Skottland - Norge löpa förbindelsevägarna till
sammans, där är därför faran för fientligt angrepp särskilt stor. 

De lätta stridskrafternas utökade möjligheter, flystridskrafter
nas verksambet o. s. v. göra det osannolikt att angrepp mot fQr
bindelse-ma göras i Nordsjön. Faran ligger mellan Norg·e och Skott
land. Vid bestämmandet av fartygstyp ema i den nya flottan bety
der detta farväl åt Nord.sjöflottan - åt dPn garnla kcjsarflottan. 

Tysklands låge möjliggör icke att det inrättar sitt försvar med 
hänsy n till en enda motståndare. Däri ligger ett försvårande mo
ment. Det är nämligen DödväDCligt att under alla förhållanden sä
kerställ a herraväldet till s jöss i Östersjön, där viktiga förbindelse
vägar måste hållas öppna. 

Den tekniska utvecklingen har åstadkommit, att Östersjön s. 
a. s. k.rympt ihop, vilket tvingat fram andra strategiska och taktiska 
Principer än tidigare. Uppfattningen går i den riktningen att s jö-
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krigföringen Östersj ön nutillcfags mera är underkastad lagarn a Jör 

ett framsk jutet kustförsvar med starkt be tonat l uftmillt~rt I n~;n g 

än sjöstmtegiens g rundregler , som alltjämt gäl la Jör dc Jria haw n. 

:Man måste taga med i rälmingen att f ientliga fartyg av störlltn 

typ uppträda i Östersjön, varför den kampkraftigaste kärnan i t~·lil; n. 

J lottan, t rots dess uppgifter vi el Atlantens port måste taga ett i n

sättande i Östersjön med i beräkningen. Detta måste medföra s :i r

skilda krav på fartygen . Det är sålund a tänkbart att ökat skyd d 

och mer a luftvärn kunna k omma att kr ävas. Do svårigheter so m 

fö relåga beträffande kryssarna vid avslut andet av rus tningsövt>rt•tL~

kommelsen England-Tyskland visa vi i k a speciella förhållanden solll 

här föreligga. 
De r ena kustförsv& rsuppg:ifte rna ha nu genom föi·ä ndrin gat·na 

i s jökrigföringen trätt i bakgrunden. Kampen om he rr aväldet ti 11 

sjöss blir därför mer än någonsin tyska f lot ta ns fö rnämsta uppgi l' t. 

Under f lygvapnets inverkan bliva åtgä rderna till s jöfartens skyd dan

de eller förhindrande för lagda allt längre ut i öppna sjön. Alla 

s'lag av sjöstridskra Eter få därigenom uppgifter att fyl la långt f riln 

dc egna kusterna. Dessa förän dringar i ,operativa betingelser såvi.il 

so m i uppgifte r komma att såtta sin p rägel på den nya matcri elt•n . 

Strider, kanske med aUra största kraftinsats, fälla avgör an dl't 

om herravä lde t till s jöss. Detta kräver offensivanda. För s t ralr•

g iens del spelar det in gen roll om det i politisk t avseende rör sig om 

anfall s- ell er försvarskrig. Aven vid po litisk defensiv måsto fl oti ans 

verksa mhet va ra offensriv. 
Tyska flottan påvila r uppgiften at t hålla dörren till Atl an t<' u 

öppen gent emot en kontinental motståndare. 

Sedan man t agit de l av forJuttar ens f ramställning, håll er man 

gärna med om förordets kar al<täri.st ik av boTcen som en tirlig slrii

van att inför f r am tidt"ns »totala kr ig» göra ett bedömande av :o;j\i

maldens betydelse, dess medel och sannolika ve rksamhet. I det nws1 a 

av vad so m sägc·s kan man också reserv ations löst instämma. Da r 

anledning till annan uppfattning J'iircf'innes, är den främst bE'I'OPn<l<' 

av att problemen icke t e sig l ika från en mindre stats och fr ån r·n 

storm akts ståndpunkt. 
I övrigt må den gjorda axplock ningen bland födatta rens tesi'l· 

tala för sig själv. 
n. w. 




