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Utdrag ur Generalord er oc:h Kungl. Brev m . m . 

Kungl. örlogsmannasällskapets tävlings
ämnen för år 1930. 

1. Flottans uppgifter efter genomförd beslutad minskning 

av landets försvarskrafter till lands. 

2. Riktlinjer för övervattenstorpedfartygs taktiska uppträ

dande i samverkan med artillerifartyg. 
3. Riktlinjer för undervattensbåtars taktiska uppträdande. 

4. Riktlinjer för flygplanens strategiska och taktiska upp

trädande i samverkan m ed övriga sjöstridskrafter . 

.v . Riktlinjer för anorduandet och organiserandet av eldled

n ingen för luftvärnsartilleriet å fartyg och sjöstyrkor. 

-6. Minvapnets taktiska användning. 
7. Vilka synpunkter böra anläggas med avseende å skydd 

mot nutida anfallsmedel vid konstruerandet av våra far

tyg (med fritt val av en eller flera av de olika fartygs

typerna)? 
8. De inre förbindelsernas ordnande å våra blivande krigs

fartyg (med fritt val av en eller flera av de olika far

tygstyperna) . 
9. Fyllandet a v marinens bränslebehov under krig. 

10. Flottans h ehov av operationsbaser. 
11. Är en omorganisation inom kustartilleriet av b ehovet på

kallad m ed hänsyn till de senare årens erfarenheter rö

rande minvapnets /användande? 
J 2. Riktlinjer för luftvärnets organisation inom en kustfäst

ning. 
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13. Har den tekniska utvecklingen ökat eller m.inskat en 
flottas utsikter att framgångsrikt genomföra ett anfall 
mot av moderna stridsmedel skyddad örlogsbas? 

14. Industriens utnyttjande för tillgodoseende av m arinens 
behov under krig. 

15. Fritt val av ämne inom området för Örlogsmannasäll-
skapets verksamhet. . . 

Tävlingsskrift ,bör, åtföljd av förseglad sedel upptagande 
författarens namn: och adress eller ock ett valspråk , vara in
given till Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterare, Karls
krona, senast den l nästkommande september. 

F inner Sällskapet inlämnad tävlingsskrift förtjänt av pris, 
.tilldelas författaren s;illskapets m edalj i silver. Skulle inläm
nad skrift anses vara av synnerligen utmärkt förtjänst, kan 
Sällskapet besluta att tilldela författaren samma m edalj i guld. 

Tävlingsskrift , som icke kan belönas med pris men lik
väl anses förtjänt av Sällskapets erkännande, erhåller på hög
tidsdagen h edrande omnämnande. 

Skulle den förseglade sedeln, vilken åtföljer skrift, som 
·blivit prisbelönt eller erhållit h edrande omnämnande, endast 
innehålla valspråk, tillkännagives detta under första hälften 
av november månad i »Post- och inrikes Tidningar» m ed an
hållan att författaren ville till Sällskapet uppgiva n amn och 

adress. 
Såvida författaren av inlämnad tävlingsskrift ick e tillkän-

nagiver motsatt önskan, förbehåller sig Kungl. Örlogsmanna
sällskapet rättighet att i sin tidskrift offentliggöra skriften. 

Karlskrona i december 1929. 
Sekl'literaren. 
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Herraväldet till sjöss förr och nu. 

Under senare tid hava ett flertal uttalanden vant synliga 
i pressen och i litteraturen , vari gjorts gällande att herraväldet 
till sjöss spelat ut sin roll såsom en avgörande faktor i krig
föringen. Det har fr amhållits , att de moderna kommunika
tionsmedl en till lands, främst järnvägarna, nått en sådan ut
veckling, att havet m åst träda i bakgrunden. >> Kontinenterna 
taga nu revansch på världshaven ; järnvägarna hava blivit oge
nmnträngliga pan sar , som skydda kontinenterna från sjömak
ten; spetsarna i Neptuns treudd äro avbrutna ». Ungefär så 
har den italienske historikern F errero formulerat dessa nya 
tankar. Man har vidare velat göra gällande, att flygvapnet 
givit nationerna ett nytt medel i krigföringen, som tillbaka
sätter både flottor och härar i betydelse, då det gäller att vin
n a kriget. »Krigets nya skepnad >> - anfall fr ån luften 
på stridsm edlen till sjöss och lands samt på den civila befolk
ningen och på produktionsorterna - har givits fantastiska 
former. Krigets karaktär skulle under gått en revolutioneran
de förändring. 

F erreros uttalanden hava återgivits m ed kommentar i »Ny 
Militär Tidskrift ,, n:r 21 / 1928. De röja en uppfattning om 
ha vet s och sjömaktens betydelse, som förtjänar en närmare 
granskning. 

I vad m ån de ovannämnda synpunkterna h ava berätti
gande skall därför i det följande behandlas i form av ett be
svarande av frågan: »l{ an de senaste decenniernas utv ecklin[J 
av strids- och kommunikationsmedlen till lands och i luften 
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(tnSes hava törminskat det inflytande hermväldet på hetvet ti
digme visat sig hava på krigföringen i stort ?» 

I. Utvecklingens ståndpunkt. 

Ett närmare preciserande av vari den omtalade utveck
lingen ' b estår synes först vara nödvändigt. 

A. Kommunikationsmedl en. 

Betraktar man först jämvägarna, finner man, att här en 
kraftig ökning under de senaste årtiondena ägt rum. Dels 
har järnvägsnätet tätnat i de gamla kulturländerna ; dels ha 
n ya för exploatering lämpade områden anknutits till civilisa
tionen genom järnvägar. 

De nya järnvägslinjernas dragning synes numera vara av
passad m era efter ekonomiska krav än efter militära. F å län
der ha sålunda i regel råd att bygga järnvägar endast av stra
teniska hänsyn utan det blir kulturutbytet, som. oftast be-t-> , 

stämmer järnvägarnas utveckling . 
Motorismen kan under senare år visa en enorm fram

marsch. Sålunda har antalet bilar i världen :-o tigit fr ån 12,5 
mil!. Hl21 till 27 ,8 mill. 1927 eller m ed 122 % på 6 år. 

l takt med bilarnas utveckling har landsvägsnätet m åst 
förbättras. För bilarnas utnyttjande i större skala under mi
litära operationer återstår dock .ännu mycket att göra i detta 
avseende. Endast dc främsta kulturländerna torde f. n . vara 
någorlunda väl tillgodosedda härvidlag. 

Under de senaste årtiondena har människan även erövrat 
luft en såsom medium för samfärdseln. Någon revolution på 
kommunikationsmedlens område har lufttrafiken hittills icke 
m edfört. Lufttrafiklinjerna hava hittills dragits i huvudsaklig 
överensstämmelse m ed gamla färdvägar till sjöss och lands . 
F örst då flyglinjerna börja sträckas över förut otrafikerade 
områden , särskilt på de stora kontinenterna, synes lufttrafi
k en kunna bliva av större betydelse för den internationella 
sam.färdseln. För övrigt utgöra den korta aktionstiden och 
den ringa transportkapaciteten ännu så länge alltför stor be-
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gr~insning . Trafikplanens förnämsta betydelse är därför tills
vidare att de kunna omvandlas till krigsfl ygplan. 

Aven förbindelsemedlen - telegraf, telefon , radio -- h a
va utvecklats snabbt under de senaste decennierna. Utveck
lingens karaktär i detta avseend e torde vara alltför väl k änd 
för att b ehöva närmare b eröras. Det kan vara nog att på
pek a, att den trådlösa t elegrafiens tillkomst och uppsving i 
stort sett tillhör de senaste decennierna. Radion har likväl 
icke undanträngt trådtelegrafen , utan även denna utvecklas 
alltjämt. Ett m ycket stort antal k ablar av internationell be
tydelse gå under h avet. 

Betraktar man i stort utvecklingen av kommunikations
m edlen till lands och i luften syn es denna hava verkat till 
att skapa ett fastare sammanhang .inom kontinenterna. Dess~ 

inre delar hava trätt i intimare förbindelse m ed de yttre och 
däri genom även med andra kontinenter . l vad må n detta 
kommer a tt inverka på krigföringen skall framd eles b eröras . 

B. s tridsmedlen . 

studerar man utvecklingen av stridsmedlen till lands , fin
n er man att denna först och främst gått i riktning mot mate
rielens utökning. Sålunda har infanteriet tillförts n ya slag 
av vapen, både lätta och tunga, vilka i avsevärd grad minskat 
dess rörligh et. Aven kavalleriet har tillförts ny materiel, m e
dan artilleriet blivit kraftigt utökat i förhållande till infante
riet. Ett n ytt vapen har tillkommit i form av tanks. Resul
tatet av denna utveckling har i stort sett blivit att armeerna 
blivit m era beroende av de m oderna kommunikationsm edlen 
såväl för förfly ttning som för fyllande av den ökade konsum
tionens krav. J ärnvägar och motorfordon hava därför blivit 
av vital betydelse. 

De moderna förbindelsemedlen ha tagits i anspråk i un
derrättelseväsendets tjänst, varigenom stora armeers ledande 
underl ä ttats. Samtidigt har em ellertid bildats viktiga knut
punkter i underrättelseväsendet, som äro sårbara. 
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Följden av denna utveckling torde vara, att etapplinjerna 

blivit än känsligare områden för armeerna än förr. 
Om än materielen blivit enormt utökad , är dock den le

vande kraften i anneerna alltjämt viktigast. I än högre grad 

än förr måste armeerna tillföras största möjliga del av län

dernas · vapenföra befolkning genom värnplikt. Någon ut

veckling i riktning mot de levande stridsmedlens utbytande mot 

mekaniska kan icke skönjas. Det är blott den levande kraften, 

som blivit mera beroende av mekaniska hjälpmedel. 
stridsmedlen i luften tillhöra helt de senaste decenniernas 

utveckling. Under väddskriget befann sig flygvapnet ännu i 

sin linda. Därefter bar utvecklingen gått raskt framåt. Flyg

planens prestanda befinna sig i en jämn stegring m.ed avseen

de på fart, aktionstid, förmåga att bära stridsmedel e tc. Flyg

plantyperna hava inriktats på två huvudlinjer. Den ena ty

pen avses för direkt samarbete med sjö- och lantstridskrafter 

för att höja effektiviteten hos dessa, den andra avses för mera 

självständig strid med flygvapnets egna stridsmedel. De flesh 

länder hava flygvapen avsedda för båda dessa huvuduppgifter 

med tyngdpunkten , kvantitativt sett, i regel förlagd till den 

samarbetande typen. Tendensen synes emellertid gå mot ut

ökning av den mera självständigt stridande typen. I samband 

härmed har även förbättraodet av denna typ gått m yck et raskt , 

så att dessa flygplan synas tendera att bliva ett slags luftens 

slagskepp, alltså både offensivt och defensivt starka. Aven 

möjligheten att i luften sammanhålla och leda stora flygför

band har blivit större. Om flygplanen bliva alltm era lämpa · 

de för stridens uppgifter, är deras uppträdande dock ännu be

häftat med svagheter. Träffprocenten från luften är alltjämt 

mvcket liten. För stor träffverkan fordras stora mängder 

st;idsmedel. Mörker och väderlek äro ännu ej besegrade. 

Flyo·stridskraftermt äro vidare i intimt beroende av baser på 
• ö 

jordytan, och dessa baser kunna ej ligga långt från operations-

m ålen. slutligen besitta de en mycket ringa grad av kapaci

t et och uthållighet jämfört med de på jordytan uppträdande 

stridskrafterna. Flygvapnets uppträdande måste därför bliva 
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.aV m era momentan natur , en inskränkning i dess användning,. 

vilken tekniken svårligen synes kunna övervinna. 

Samtidigt med flygvapnets utveckling har skapats för

s varsmedel på jordytan för att förhindra flygplanens använd

ning i strid. Hittills synas emellertid dessa luftvärnsvapen i 

.form av kanoner, kulsprutor och luftspärrar icke hava kunnat 

h ålla jämna steg med ökningen av flygvapnets effektivitet. 

Det förnämsta stridsmedlet för luftstridskrafters nedkämpande 

ä r därför och synes förbli luftstridskrafter. 

II. Krigets mål och kamktär. 

Söker man att jämföra tidigare och nuvarande inflytande 

av herraväldet på havet på krigföringen , är det nödvändigt 

~ tt först klarlägga krigens mål och allmänna karaktär. 
Kriget är ju, enligt Clausewitz' ofta citerade ord, politi

kens yttersta medel att på tvinga en motståndare sin vilja. 

Denna vilja r epresenteras av staternas r egeringar såsom verk

ställande organ. Medlet i kriget är den väpnade styrkan på 

haven, på land och i luften. Under kriget gäller det att an

vända dessa styrkor så att fiendens vilja brytes, m. a. o. han 

besegras. 
Tidigare har det visat sig, att krigen alltid tagit karaktä

r en av inneslutning eller av anfall , oftast av bådadera i före

ning. Det har även visat sig, att de krigförande staterna för 

s in existens äro beroende av kommunikationer, dels utåt med 

[lUdra ländC'r, och dels inåt, inom landet självt. Genom inne

sl utning har man avskurit motståndaren från de yttre kom

munikationerna, genom anfall har man riktat sig mot de inre. 

För att det förra skall vara möjligt har man måst avspärra 

gränserna, för att möjliggöra det senare har man måst ned

kämpa den fientliga armen, vilken hindrat tillträdet till sitt 

lands inre. Då a v spärrning lyckats och alltså inneslutningen 

blivit verklighet, har detta haft till följd att fienden m åst giva 

upp sedan bristen på tillförsel utifrån gjort sin verkan. Då an

fallet lyckats, d. v. s. då de inre kommunikationerna blivit 
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blottade, har den krigförande, som blivit utsa tt härför, vanli

gen m åst giva upp omedelbart. Ju fl era stater so1n varit in

vecklade i konflikten, ju längr e h ar inneslutningen kunnat 

drivas . Inneslutningen har alltså varit m era verksam under 

koalitionskrig. 
Enär h avet tidigare varit den viktigaste kommunikations

vägen utåt, har herravälde på havet varit det förnämsta m ed

let i inneslutningskrigeL Enär vidare flottor ick e kunnat 

kämpa mot härar till lands och icke besätta landområden , h a 

armeerna varit det förnämsta medlet i anfallet. Dock h a ofta 

flottor m åst bära arnieerna till der as mål, och alltså varit av 

avgörande betydelse även i anfallet. Då havsvägarnas fulla 

utnyttjande i de flesta fall m åst föregås av en kamp om herra

väldet på h avet, har dettas betydelse ofta ej blivit tydlig, ty 

först sedan sjökriget vunnits h ar i r egel sjöherraväldets in

verkan på krigföringen i stort trätt i dagen , under det att en 

seger till lands oftast skänkt den slutliga segern i h ela kriget. 

Snabbt avgörande i lantkriget har därför oftast eftersträvats, 

enär därigenom segern synts vara närmare inom räckhåll. 

Innan i det följande den moderna teknikens infly tand(' 

på krigföringen behandlas bör den ofta diskuterade fr ågan 

om >> h erraväldet i luften » beröras. 
Vid bedömande av luftkrigföringens i ett kommande krig 

art m åste man ihågkomma, att utvecklingen sedan världskri

get gått så fort att man måste räkna med att många nya verk

samhetsområden och m ånga nya n'letoder i verksamheten ha

va uppstått. Härav följ er , att för en stor del av flygvapnets 

funktioner erfarenheter under krig saknas . Uttalan den om 

den fr amtida luftkrigföringens natur och dess r esultat kunna 

därför knappast göra anspråk på a tt vara annat än förmo

danden och bliva följ aktligen alltid mer eller mindre subjek

tiva . Det torde därför vara klokt, så länge verklig erfarenh et 

Eaknas, att icke göra k ategoriska uttalanden om herraväldet 

i luften och dess eventuella följder , vare sig i positiv eller 

negativ riktning . Vad som i det följande säges om luftkrig

föringen avser endast att giva uttryck åt en personlig uppfatt-
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ning i hithöramle frågor och icke att lämna den rätta lös

ningen av ett debatterat problem. 

Herraväldet i luften torde vara det nödvändiga underlaget 

för det lyckliga genomförandet av flygoperationer i större ska

la under längre tid. Om detta är riktigt, m åste det bli så, att 

då sådan a operationer önskas, en strid om h erraväldet i luften 

kommer att äga rum, likaväl som i sjökriget sjöslage t kan efter 

strävas för att vinn a h erraväldet till sjöss. Men likaväl som det 

i sjökriget kan vara fördelaktigt och möjligt att under längre 

tid undandraga sig den avgörande striden kan det i luftk riget 

vara möjligt att under en viss tid undvika k amp om h erra 

väldet i luften . styrkeförhållanden a och geografiska förhål

landen k omma att i varje särskilt fall b es tämma om vinnan

det av h erraväldet i luften är möjligt. Någon gen erell regel 

härför kan icke uppställas. Metoden för h erraväldets till 

kämpande torde bliva bombanfall mot flygbaser och fab riker 

samt luftstrider. Det synes därvid sannolikt att länder m ed 

förd elaktigt geografiskt läge kunna 1ned hjälp av sjö- eller 

lantstridskrafter utnyttja detta så, att ett avgörande i luften 

aldrig komm er till stånd . Länder med ogynnsamma geogra

fiska b etin gelser kunna sannolikt icke undandraga sig detta 

avgörande. Det kan slutligen inträffa fall , då två jämnstarka 

eller nära jämnstarka motståndare b åda eftersträva avgöran-

. det eller då den ena parten av motståndarens fl ygoperationer 

tvingas att sök a avgörandet. I dessa fall , då k ampen om h er 

r aväldet i luften av båda partern a efter s trävas, är det h elt 

naturligt att även ett avgörande i k ampen komm er att falla. 

Frågan om h erraväldets i luften vara eller icke vara torde så 

lun da bliva beroende på omständigheterna i varje enskilt fall. 

stundom kommer måhända intet h erravälde till stånd, stund

om kansk e kampen om herraväldet blir lån gvarig. Det torde 

em ellertid vara klokt att räkna m ed , att under vissa betingel

ser , avgörandet kan bliva verkligh et och kan falla snabbt. 
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III. Utvecklingens inverkan på krigföringen. 

Till b esvarande av den uppställda frågan skall betydelsen 

v Y h erraväldet till sjöss betraktas på följande områden a v 
krigföringen: 

A. Det politiska området; 
B. Det r ent militära området; 
C. Det ekonomiska området; 
D. Det moraliska området. 

Denna uppdelning a v krigföringen synes vara nödvändig 

för framställningens överskådlighet , även om. de olika områ

dena ej äro sk arpt avgränsade från varandra. 

A. Krigföringen på det politiska området. 

I politiskt avseende h ar h erraväldet till sjöss f rämst ut

gjort en m aktfaktor , varmed en krigförande kunna t giva neu

trala länder b elägna vid haven ett synligt bevis på sin styrka. 

Ju tydligare m arkerat h erraväldet på h aven varit ju tydligare 

har även de neutrala sett vilka frukter , som skördats därmed 

och ju villigare hava de blivit att taga del i vinsternas inhöstan

de. De n eutrala, som beröras av h avet , hava därför hellrP. 

gått in i kriget på den sidan , där h erraväldet till sjöss varit, 

än på den motsatta , därför att riskerna på den förra sidan 

synts vara minst och vinsterna störs t. Andra stater ha av

skräckts fr å n a tt gå in i kriget av sjömaktens tryck. Andra 

åter ha tvingats tjän a sjömakten utan att .direkt gå in bland 

de stridande. 
På grund av de allt längre drivna ekonomiska förbindel

serna staterna emellan, varom 1nera fr amdeles, h ar h erraväldet 

till sjöss såsom m edel att utöva tryck på de n eutrala. blivit 

av allt större b etydelse. Man behöver som exempel endast 

anföra, a tt Sverige under världskrigets sista del tvingades att 

tjän a ententens intressen. 
De moderna förbincl elsem ecllen h ava ökat möjligheterna 

a tt påverka de n eutr ala. Då de viktigaste förbindelselinjernn. 

l 

l 
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oftast ga over havet, h ar den som b eh ärskar detta även er

h ållit ökade hjälpmedel för politiken under kriget. Till vilka 

r es1;ltat detta kan leda , visar följderna av ententens propagan

da kampanj m ot de n eutrala under världskriget: 23 sta ter in

drogos i kriget på ententens sida, till stor del tack vare en 

propaganda, som fördes på av havet beroende förb indelse

linjer . 
Visserligen h a även kontinenternas förbindelsem edel gått 

framåt, m en det är sällsynt, a tt en kontinentalmakt beh är sk ar 

förbindelsern a till lands i samma utsträckning som en sjö

makt kan b ehärska förbindelserna till sjöss. Hadion är vis

serligen oberoende a v h aven och utgör därför ett m edel för 

den inneslutne a tt påverka ytter världen. De övriga förbin

delsemedlen giva em ellertid intimare kontakt, som det är sv.l 

r are att undandraga sig. Härpå lämnar världskriget tydliga 

b evis: den tysk a propagandan gjorde föga effekt. 
Det k a n tänkas, att j'lygvapnet kan användas som poli

tiskt påtryckningsm edel. Det är em ellertid osannolikt, att ef

felden härav bleve stor uneler krig , då ju flygvapnet i första 

h and måste användas mot fienden. Viktigare synes vara , att 

m an i m ån ga fall torde bliva tvungen till inskränkn ing i flyg
vapnets användning till följd av hänsyn för mäktiga n eutralas 

intressen i fiendelandet. 
Av det nu sagda syn es fram gå, att det inflytande, som 

h erraväldet till sjöss utövar på krigföringen i politiskt avseen

de, har ökat. 

B. Krigföring en på de t rent militära om rådet. 

P å de t r ent militära området av krigföringen , d. v. s. 

kampen m ellan de väpn ade styrkorna, har h erraväldet till 

sjöss utövat ett stort, ofta ett avgörande inflytan de. 
Ur off ensiv synpunkt h ar herraväldet till sjöss givit fri

h et att före taga kombinerade opera tioner. Dänned har den 

anfallande få tt större initiativkraft och möjlighet att själv b e

stämma var och i vilken u tsträckning lantkriget sk all föras 

samt att operera på de inre linjerna. 
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Ur defensiv synpunkt har herraväldet till SJOSS givit fri

het f rån invasionshot över havet och därmed givit möjlighet 

att inskränka lantkriget till den med fienden gemensamma 

landgränsen. 
Slutligen har sjöherraväldet givit full frihet till utföran

det a v trupptransporter till eget eller allierat territorium me

dan fienden ofta kunnat förhindras utföra sådana. 

Betydelsen av dessa fördelar har givetvis varit i hö cr crrad 
v t> t> 

beroende av geografiska förhållanden . Ju längre den gemen· 

samma landgränsen har varit , ju mindre inverkan har herra

väldet till sjöss haft. 
I vad mån ha nu de moderna kommunikations- och strids

medlen inverkat på dessa förh ållanden? 

1. Kommunikationsmedlen. 

Järnvägar och motorfordon kunna tänkas underlätta möj

ligheten att möta kombinerade företag. 

Med utvecklingen av järnvägs- och landsvägsnätet böra 

möjligheterna att snabbt framföra trupper för att kasta den 

landstigande i havet hava ökats. Vissa inskränkningar i dessa 

möjligheter finnas emellertid. Utrustningens ökade tyngd har 

minskat armeernas rörlighet mot förr. Kommunikationsmed

len tjäna blott att n eutralisera denna minskning, och vin st i 

rörligheten blir m ärkbar först vid längre förflyttningar. En 

uppmarsch är vidare långsam att sätta igång och y tterst svår 

att kasta om till sin riktning tack vare den detaljerade orga

nisation , som fordras för dess utförande. Ett lyckat sk en

företag av den anfallande kan därför underlätta landstigning

en. Järnvägs- och landsvägsnätet är ofta icke tillräckligt för 

större uppmarscher mot ku sten. Den försvarande gynna<s 

emellertid av underrättelseväsendets förbättring. Den ··)UlTl · 

bärliga materiella tillförseln efter uppmarschen underlä ttas 

även genom kommun ikationsmedlen. 

Av vad nu sagts synes framgå, att kommunikationsmed

len till lands hava gynn at försvararen vid landstigningsföre-
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tag, utförda av den som har h erraväldet till sjöss, främst däd

genom att han behöver binda färre trupper till kustens för

svar. 

2. Striclsmecllen till lands. 

Den anfallande vid kombinemcle expecl itioJ?er blir lidande 

av att utrustningens tyngd ökat. Företaget blir mera omfat

. tande än förr , förberedelserna bliva vidlyftigare, mera tonnage 

erfordras och mindre valfrihe t med avseende på la ndstignings

punkter förefinnas. Förberedelser och överskeppning kunna 

emellertid fortgå ostörda , endast landstigningen blir egentligen 

försvårad. Förhållandena på försvarande sidan ha beh and

lats i samband med kommunikationsmedlen. 

stridsmedlens utveckling har verkat att fördröja cwgu

ran clena i lantkrigen . Dessa ha börjat att taga form av utnö t

ningskrig, och avgörandet har därför i högre grad än förr bli

vit en fråga om de största resurserna. Tiden h ar införts som 

-en faktor av stor betydelse i lantkrige t på manöverns b ekostnad. 

Ett medel att återvinna h ärarnas minskade operations

förm åga är utsträckt användning av kombinerade operationer. 

Ett ytterligare krav på dylika operationer blir i många fall 

följden av flygvapn ets b ehov av frmnskjutna baser. Om man 

em ellertid bortser från dessa företag, kommer kriget att få 

mera k araktär av inneslutning än av anfall. I båda fallen blir 

följden en ökning i betydelsen av herraväldet på havet. 

Världskrigets erfarenheter bestyrka riktigheten härav. 

Trots fyra års upprepade anfall fälldes intet direkt militärt av 

görande på västfronten. 
Utvecklingens nu angivna k araktär synes vara ogynnsam 

för små nationer i lantkriget gentemot störr e. För de små 

nationerna har det därför blivit än viktigare än förr att kunna 

genom sjöherravälde begränsa kriget till lands. 

Man har sökt göra gällande, att tankvapnet skulle kunna 

å terskänka armeerna manöverförmågan och därmed möjlig

beten till snabba avgöranden. Då emeller tid motmedlen mot 

tanks utvecklats i motsvarande grad, torde denna åsikt icke 
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vara bärande. En lång t driven motorisering av alla vapenslag 

synes chiremot möjligen kunna verka i den åsyftade riktning

en. En sådan utveckling tillhör emellertid ännu så länge 

framtiden. 
Ferrero har framkastat det påståendet, att Darclanellerfö

retagets misslyckande utgör beviset på att värdet av h erra

väldet på havet minskat tack vare järnvägars och härars ut

veckling. Detta är emellertid oriktigt. Företaget påbörjades 

nämligen som bekant som ren sjökrigsoperation, i det man 

försökte forcera sundet med hjälp av enbart sjöstridskrafter. 

Därvid glömde man den gamla erfarenheten att kustfästningar 

häst tages landvägen av härar , framburna av flottan och un

der stöd av denna. Först sedan försök et att forcera sundet 

med enbart flotta, som man kunde väntat, misslyckats , verk

ställdes landsättning av trupper. Då hade turkarna fått två 

m ånader till ostörd förberedelse av försvaret till lands. Vidare 

ledde ingen järnväg från Konstantinopel till Gallipoli, utan 

kommunikationerna upprättböllos över Marmarasjön, som tur

l;:arna behärskade. Förstärkningar från Tyskland kunde ej 

heller framskaffas, ty järnvägsförbindelsen Berlin- Konstan

tinopel öppnades först i februari 1916, då de allierade r edan 

uppgivit företaget . Järnvägarna bidrogo sålunda icke till miss

lyckandet. 
Då Ferrero påstår , att E ngland 1882 bemäktigade sig 

Egypten endast genom att n ågra dagar bombardera Alexand

ria, gör han sig skyldig till ännu ett misstag. Egypten betvinga

des först sedan man tack vare sjöherraväldet kunnat lanu

sätta en här om 31 ,000 man och denna h är slagit den egyptiska. 

Flottor kunde förr lika litet som nu besätta landområden. 

Fallet Egypten kan därför icke tagas till utgån gspunkt, då 

m an jämför tidigare och nuvarande betydelse av herraväldet 

på havet. 
Ferrero har vidare velat styrka riktigheten av sin upp

fattnin g genom att peka på händelserna i Kina under senare 

tid. Tidigare hade England kunnat skaffa sig stora förm åner 

i Kina genom sjömaktens tryck och m ed s1nå härar. Numera 
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är detta icke tillräckligt, utan England har måst slå till r e trätt 

i Kina. - Detta förhållande är visserligen riktigt, men slutsat

serna synas mindre riktiga. Att Kina kunde betvingas förr 

berodd e på att motståndet då var ringa, och ej på att armeer

na voro mindre rörliga då än nu. Förr var Kina ett desorga 

niserat, gammalmodigt land utan nationell vilja, nu befinner 

sig ett nytt Kina i vardande kraft av en stark och främlings

fientlig nationalkänsla. Det ökade motståndet beror sålunda 

på att viljan till motstånd blivit större och ej p å strids- och 

kommunikationsmedlens utveckling. Övervinnandel av detta 

nya motstånd har ansetts draga för stora konsekvenser , och 

detta torde vara ·anledningen till återtåget. Falle t Kina bör 

därför icke läggas till grund för några generella slutsatser om 

minskat inflytande av sjöherraväldet. 

Slutligen säger Ferrero, att införandet av värnplikt i Eng

land uneler kriget är ännu ett bevis på att sjöherraväldets b e

tydelse nedgått. Tidigar e hade ju England då det deltagit i 

krigen p å europeiska kontinenten kunnat föra lantkriget i 

mera begränsad skala tack vare sjöherraväldets inverkan. 

Detta är visserligen sannt, men slutsatserna äro därför 

.icke givet riktiga. Först bör ihågkommas att härens förstär

. kande genom värnplikten icke på något sätt tilläts försvaga 

flottan. På dennas avgörande betydelse fanns det ingen av 

de ledande i England som. tvivlade. Sålunda h ade England 

c :a 1,5 millioner man i det rena sjökrigets tjänst, vilket tyder 

på att man lät värnplikten icke blott tillgodose armen. Värn-

. pliktsarmen kallas också av Churchill »Our surplus force ». 

.Vidare skedde den ökade kraftinsatsen till lands delvis till 

följd av moralisk p åtryckning från bundsförvanterna, som 

. icke ensamma ville bära lantkrigets börda. Det förnämsta 

skälet syn es emellertid vara , att de kontinentala bundsför

vanterna denna gång icke visade sig starka nog utan behövde 

kraftigt understöd till lands. Utan detta understöd syntes en 

tysk seger på västfronten vara hotande nära och en samlad, 

mot England fientlig kontinent kunnat uppstå. Ett sådant 

läge skulle vara kännbarare för England nu än förr , därför 
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::1 tt de politiska och ekonomiska intressena i E uropa blivit allt 
större. England sjä lvt kund e emellertid icke besegras genom 
en tysk seger i lantkriget , det hade hela den övriga världen 
att falla tillbaka på. För England hade det blott blivit nöd
vändigt att genom slag tillkämpa sig det definitiva h erraväl
det till sjöss även i Nordsjön. Världskriget hade sålunda icke 
varit avgjort, utan en ny kamp, lik den som ägde rum 100 
å r tidigare, mellan sjömakt och landmakt hade etablerats. Om 
utgå ngen av en sådan kamp är svårt att döma, men den tek
niska utvecklingen nu synes knappast givit landmakten större 
möjligheter att segra. Den engelska värnpliktsannen bör så 
lunda hetraktas som ett kraftöverskott och dess insättande bör 
främst ses mot bakgrund av de ändrade styrkeförhållandena 
m ellan kontinentalmakterna samt Englands fördjupade enga
gemang i Europa, förhållanden som icke bero av en generellt 
minskad betydelse av herraväldet på havet. 

' 3. stridsmedlen i luften. 

l\1ånga författare vilja göra gällande, att flygsl:i ;L s krafter
nas direkta ingripande i kriget m ellan de väpnade styrkorna 
p å jordytan kommer att h elt förändra krigets karaktär. Flyg
Yapnet skulle ensamt kunna sätta härar och flottor ur funktion 
och därmed skapa snabbt avgörande i kriget. 

I sjökriget k an flygvapnet tänkas insättas dels mot flot
torna och deras baser, dels mot överskeppningsföretag. Skulle 
flottorn a kunna förstöras eller överskeppningsföretag kunna 
förhindras, skulle sjöherraväldets betydelse upphöra eller 
minskas. 

Fredsförsök hava ganska tydligt visat, att flottor äro föga 
s:'\rbara för luftanfalL Örlogsfartyg äro små mål, b es tyckade 
m ed luftvärnsartilleri , väl skyddade och svåra att sänka. Till 
ankars äro möjligheterna till betydande r esultat större än till 
sjöss, där rörligheten är det bästa skyddet. Anfallsmöjlighe
terna kunna vid:1re r educeras genom motåtgärder, främst 
spridd ankringsordning och luftförsvar. Att närmare bevisa 
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riktigheten av dessa påståenden synes vara onödigt. De stöd
ja sig på fakta , som torde vara väl kända. Det torde ej vara 
överdrift att p ås tå, att flottor icke förintas av enbart flyg
stridskrafter. Dessa kunna blott möjligen utgöra ett m edel 
att tvinga en fientlig flotta tillsjöss och utgöra ett hivapen i 
strid flottor em ellan. Den , som vinner h erravälde i luften, 
kan dock förhindra den flygverksamhet, som direkt står i den 
fientliga flottans tjänst. Därvid kommer denna flottas effek
tivitet a tt i viss m ån n edsättas. Detta är emell ertid av större 
betydelse i kampen om h erraväldet till sjöss än vid utövandet 
därav. 

Flottorna äro för sin operationsduglighet beroenåe av ba
,~erna . Dessa utgöra fasta , vidsträckta områden, som visser
ligen äro lätta att träffa med flygbomber , men mycket svåra 
utt totalt förstöra . Ett deciderat herravälde i luften under 
längre tid utgör därför villkoret för att vinna resultat av vikt 
·mot örlogsbaserna. 

Flygvapnet kan även tänkas använt vid överskeppnings
företag. Därest den angripande vid dylika operationer inne-
1lar h erraväldet till sjöss, är flygvapnet för .., .-ararens enda m e· 
del att angripa företaget under själva överskeppningen. Trans
portflottan utgör ett ganska lätt m ål för på låg höjd med 
JJomber, kulsprutor och torpeder anfallande flygstridskrafter. 
Under budstigningen gynnar flygvapnet b åde anfallande och 
försvarande m en den försvarande mer. De landstigande trup
p erna synas nämligen m era sårbara än försvar::ii-ens ställning
a r och uppmarschlinjer. En raid mot transportflotta till sjöss 
l1ar stora utsikter att vinna framgång m ed endast en flygning. 
Flygspaning mot transportflotta k an dessutom tjäna till n eu
tralisering av överraskningsmomentet. För den överskeppan
-de blir det därför en viktig förberedelse att skaffa sig h erra
" älde i luften åtminstone under den tid opera tiorren varar. I 
-\-arje fall m åste man kraftigt bestrida fi enden detta h erra
Yälde, ty om transporten kan n ås av fientliga flygs tridskrafter , 
!blir h err aväldet till sjöss icke tillräckligt för företagets lyckliga 
:genomförande. 

Tidskrift i Sjöväsendet. • 2 
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I fantkrig et kan flygvapnets insättande tänkas återställa 
de förlorade möjligheterna att vinna snabbt avgörande. Så
som bästa anfallsmål i detta syfte ha utpekats kommunika
tionslinjerna bakom fronten samt de centra, varifrån arme
erna ledas. Dessa m ål äro em ellertid spridda och svåra n'l :.\1 
för flygvapnet, särskilt då man åsyftar större verkan under
längre tid, vilket är nödvändigt. Grundvillkoret för stora 
framgångar blir även på detta område ett deciderat herravälde 
i luften. Det är vidare ovisst om flygstridskrafterna även m ed 
denna förutsättning kunna skänka det eftersträvade snabba 
avgörandet. Förhindrande av den fi entliga flygverksamheten_ 
i direkt samverkan med armen kan dock bidraga härtill. 

En sammanfattning av krigföringen på det rent militära 
området synes giva vid handen , att betydelsen av herravälde 
på havet i stort sett är oförändrad. Behovet av överskepp
ningsföretag och därmed av sjöherravälde har ökats, m edan 
dessa operationers utförande h ar försvårats. Ett visst behov 
att komplettera h erraväldet till sjöss med h erravälde i luften 
har framkommit. De defensiva fördelarna av h erraväldet på 
havet, d. v. s. möjligheten att föra ett begränsat krig till lands 
och att vara oberoend e av invasionshot, äro allt jämt oför
ändrade. Genom lantkrigets tendens till fördröjda avgöran
den har tidens betydelse vuxit. 

C. Krigföring en på det ekonomiska området . 

På det ekonomiska området av krigföringen spelar han
delsblockaden en dominerande roll. Effektiv handelsblockad 
har tidigare icke kunnat etableras utan h erravälde till sjöss. 
Handelsblockadens inverkan på krigföringen beror dels av län
dernas förmåga till självförsörjning, dels av deras behov av 
sjökommunikationer för sin utrikes handel. 

staternas förm åga till ekonomisk självförsörjning var ti
digare stor. Handelsblockad var då mindre kännbar. Indu
striens uppkomst och utveckling under 1800-talet samt den 
kraftigt stegrade folkökningen åstadkom en stor förändring 
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härvidlag. De flesta kulturstater , främst de europeiska, in
dustrialiserades på självförsör jningens bekostnad , samtidigt 
som konsumtionen ökades. H ela jordklotet blev förenat av 
ett ekonomiskt sys tem m ed väl genomförd arbetsfördelning. 
Vi ha fått industriella och agrariska produktionsregioner, vil
ka för sin existens äro intimt beroende av inbördes förbin
delser. 

Ju län gre den ekonomiska arbetsfördelningen staterna 
emellan drives, ju mera bliva staterna b eroende av varandra. 
Detta stegrade beroende åter speglas i följande tablå över 
världshand elns omsättning. 

Världens totala handelsomsättning i milliarder riksmark 
1900- 1927. (1913 års penningvärde). 

192S IJ27 

Före världskriget ser man en stadigt fortgående stegring. 
Efter världskriget och inflationen och sedan den därav fram
kallade ekonomiska depressionen övervunnits ser man, huru 
utvecklingen återtar samma tendens som. förut. lVIed året 
1927 har 1913 års omsältning överskridits. 

Man kan alltså konstatera, att staterna k0mma i allt in
timare beroende av de yttre kommunikationerna . Dessa kom
munikationer erfordras i industristaterna för tillförsel av livs
medel och andra för befolkningens uppehälle nödvändiga va
ror , av r åvaror för industrien samt av krigsmaterial i bearbe
tad eller obearbetad form. Knappast n ågot land i världen 
är självförsörjande i alla dessa avseenden. De y ttre kommu-
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nikationerna erfordras även för export i syfte att finansiellt 
underlätta krigföringen. Av dessa förhållanden kan man dra
ga den slutsatsen att det blivit allt viktigare att upprätthålla 
de yttre kommunikationerna även uneler krig. En längre tids 
avspärrning från dessa kommunikationer kommer att få en 
ödesdiger inverkan på möjligheten att fortsätta kriget. Det 
ekonomiska krigets betydelse h ar växt. 

l. Kommunikationsmedl en . 

I vilket förhållande stå nu land- och sjökommunikationer 
till varandra ifråga om uh~ikeshandeln ? 

De förnämsta av de förut nämnda industriella och agra
riska regionerna äro Nordamerika, Europa, Indien och Ost
asien. Därnäst komma Laplata-länderna, Sydafrika och Au
stralien . En blick på världskartan torde vara tillräcklig för 
att konstatera, att huvudparten av transportvägarna mellan 
dessa r egioner m åste gå över vatten. Kontinenterna kunna be
traktas som öar i världshaven. 

Järnvägamas storartade utveckling, har m era tjänat att 
förbinda kontinenternas inre med kusten än att förena de oli
ka regionerna med varandra. Regionerna h ava därför järn
vägsnät, som i stort sett äro sinsemellan isolerade. I vissa fall 
kan dock järnväg tänkas verkställa en sådan förening. Euro
pa och Ostasien förenas sålunda med Sibiriska banan. En 
järnväg E uropa- Indien är projekterad, m en dess utförande 
är ställt på framtiden. Kap-Kairo-banan kan även vara av 
betydelse i detta samm anhang. Med sjöfarten i stort kunna 
dock dessa järn vägslinjer aldrig konkurrera. Kapaciteten är 
mindre och fraktpriserna högre. Någon inverkan på sjöfar
ten till följd av dessa järnvägar kan icke spåras . Härpå ty
der bl. a. ~jötrafiken i Suezkanalen, vars utveckling åskådlig
göres i nedanstående tablå. 
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Trafiken Suezkanalen i millioner NRT. 
1900--1925. 

25 
/ 

/ 
~ r~ / 

,/ 

~ 

-------- ~ / 
v v 

20 

IS 

lO 

/J/O /Y/J /!l /1 l J Z/ tJ25 

Även vid h andelsutbytet mellan staterna inom en inclu
striregion , t. ex. Europa, spelar sjövägen en stor roll. Stati
~tiken visar n ämligen , att elen totala utrikesh andeln för de 
flesta länder m era bygger på sjö- än landtransporter. Detta 
gäller icke bl?tt för stater med typiskt maritimt läge, t. ex. 
England och Sverige, utan även för kontinentalt betonade ·sta
ter, t . ex. Tyskland. Förhållandet m ellan utrikes land- och 
sjötransporter i Tyskland före kriget framgår av följande tablå . 

År % sjöhandel % landhandel 

1890 60 ,7 39,3 

1895 64,2 . 35 ,8 

1900 65 ,0 35,0 

1905 66,1 33 ,9 

1910 67 ,8 32 ,2 

1913 67,G 32,4 

I Sverige gick år 1923 99 % av utrikeshandeln över ha
vet och 1 % över land. 

För Tyskland efter kri get och för Övriga europeiska sta
ter h ava liknande uppgifter ej kunnat uppbi'iiigas. · Följande 
tablå kan dock tjäna till ledning vid bedöm andet av propor
tion en mellan land- och sjötransporter för utrikeshandeln. 
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a) H andelsomsättningen i några viktiga länder i milliar
eler riksmark ( 191 3 års penningvärde). S :a a v exports och 
imports värde åren 1900, Hl13 och 1925. 

England 

U. S. A. 
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Världshandelns omsättning var 1927 7 % större än 1913, 
medan sjöfarten ökat m ed 35 %. Detta tyder i varje fall 
icke på att järnvägarna tendera att ersätta handelsflo ttorna. 
Världshandelsflottan visar också en stadig stegring enligt föl
jande tablå . 

Världshandelsflotians 11tveckling millioner BRT 
1900-1927. 

Tyskland i o 
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NRT. 
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- - --*. Ryss land 
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Utrikessjöfarten i samma länder i millioner 
Summa tonnage av ankomna och avgångna 
fartyg 1900, 1913 och 1925. 
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B r. Ind ien 
Ryss land 

Som man ser har , trots att handelsomsättningen ännu 
ej uppnått förk rigsvärdet i E uropa sjöfartens omsättning i r e
gel icke m inskat. 
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~ ....... o ---------:-__ 
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stagnationen uneler senaste år torde bero på tonnageöver
skott efter kriget samt på att handelsflottan föryngrats och 
s jöfarten rationaliserats. Det nutida tonnaget är därför be-
1ydligt effektivare än det äldre. Nybyggnaden framgår av 
följande tablå . 

skeppsbyggeriet 
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världen i millioner BRT av sjösatta fartyg. 
1900-1927. 
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Icke endast för utrikeshandeln är sjövägen av stor be
tydelse. I många länder verkställas en stor andel av de or-
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dinarie transporterna inom landet genom kusts jöfart, vars av

spärrande skulle komma att i hög grad belasta järnvägsnätet 
och fördröja transporterna. 

Under vissa geografiska betingelser kan det givetvis bli 

fråga om att välja mellan järnvägs- och sjötransport. Valet 

blir då beroende a v förhållandet mellan a vs tån d, . restid och 

transportkostnad. Att de fall , då valet utfaller till järnvägar

nas förmån oftast äro av liten b etydelse, då man betraktar 

utrikeshandeln i stort, torde genom det föregående vara på 

visat. Först då det gäller person- och posttrafik bliva järn

vägarna överlägsna, men detta har ingen betydelse i det eko
nomiska kriget. 

Motorism och flygtrafik hava tillsvidare sin största be

tydelse för person- och postbefordran. De konkurrera därvid 

med järnvägarna och icke med sjöfarten. 

Man kan i händelse av sjökommunikationernas avspärr

ning tänka sig en omläggning till landkommunikationer. 

s tundom kan måhända detta vara möjligt , i de flesta fall troli

gen icke, enär ett sådant transportsystem ställer alltför stora 

krav på järnvägarnas kapacitet. Härtill kommer att det i 
många fall icke är möjligt att landvägen erhålla alla de varu

slag, som man i vanliga fall hämtar sjövägen. 

Betraktar man spörsmålet , järnvägar kontra handelsflot

tor», finner man att landkommunikationerna i regel icke kon

kurrera med sjökommunikationerna. De komplettera varand

ra i stället, i det järnvägarna skapa uppland för sjöfarten. 

Den förnämsta transportvägen för in- och utförsel i de flesta 

av jordens stater är och förblir havet. 

2. Siridsmedlen till lands. 

stridsmedlen till lands hava, som förut nämnts, utveck

lats i riktning mot mera materiel och större konsumtion. F å 

länder äro fullt oberoende av tillförsel utifrån , då det gäller 

att fylla de materiella ersättningskraven. 
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Tack vare landfronterna kommer en stor del av landgrän

~en att bliva spärrad vid krig med en granne. Möjligheterna 

till kommunikation u tåt över land bliva sålunda minskade. 

En sammanfattning av vad som hittills avhandlats på 

det ekonomiska området synes giva vid handen, dels att be

tydelsen av de yttre förbindelsernas öppet hållande ökats, och 

dels att dessa förbindelser huvudsakligen gå över havet , även 

i många kontinentalstater. Handelsblockadens betydelse har 

därmed ökats. Då handelsblockaden fortfarande icke kan ge

nomföras i full utsträckning utan herravälde till sjöss, måste 

dettas inverkan i kriget även hava ökats. Bockadens bety

delse växer under k oalitionskrig, enär landgränserna då bliva 

mera spärrade. Det är sannolikt att i nutida krig flera än 

två stater komma att deltaga. Även detta pekar på ökad be

tydelse a v sjöherra väldet. 
Världskriget bestyrker riktigheten härav. Dei: torde nu·. 

mera kunna anses bevisat, att det var blockaden som blev. 

grundor<>aken till Rysslands och Centralmakternas n ederlag, 

och dock var blockaden icke fullständig. Östers jön var fri 

för tillförsel från Skandinavien i viss utsträckning, vilket tor

de hava avsevärt bidragit till att Tyskland kunde h ålla ut så 

länge. Öppnandet av landvägen till Främre Asien hade fögc~ 

effekt, och livsmedelsimporten från Danmark var i längden 

ej tillfyllest. Även för Ryssland, som dock var mindre iso

lerat än· Centralmakterna blev blockaden en viktig bidragande 

orsak t ill nederlaget. Järnvägarna visade sig här otillräckliga. 

Samtidigt hade de övriga ententemakterna, som voro mindn~ 

självförsörjande än Centralmakterna och Ryssland, tillförseln 

fri från hela världen. Sjömakterna England, Förenta Stater

na och Japan skördade de största vinsterna av kriget. Allt 

detta kunde äga rum tack vare att ententens flottor besutta 

herraväldet på haven. 

3. stridsmedlen i luften. 

Vnder den militära krigföringen avhandlades flygvapnets 

tinga möjligheter att förstöra det med el, varmed herraväldet 
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till SJOSS upprätthålles, nämligen flottorna. Med hjälp a v 

flygvapnet kan därför handelsblockaden icke hävas . 
Om m an em ellertid genom flyganfall kunde förstöra fien

dens sjöhandel, skulle man kunna återskänka å t en blocke

rad stat m öjligheten till verksam offensiv i det ekonomiska 

kriget. Ett flyghandelskrig av samma typ .som u-båtshandels

kriget synes dock hava föga utsikter att lyckas. Att angripa 

handelsfartygen till sjöss är möjligt endast under synnerligen 

gynnsamma geografiska förhållanden. I regel komma flyg

planens korta aktionsradie och handelsfartygens spridning 

över stora områden och på m ånga trader a tt lägga hinder i 

vägen. Bättre anfallsföremål äro handelshamnarna. Förut

sättningen för b etydande resultat blir - förutom det geogra

fiska villkoret att samtliga export- och importha mnar kunna 

n ås av flygstridskrafterna - äv en på detta område ett deci

derat h erravälde i luften och fl ygvapnets koncentration på 

dessa m ål under längre tid. I r egel torde flyghandelskrig bli

Ya ett slöseri m ed stridskrafterna utan utsikt till avgörande 

vinster. 
Flygvapnet kan h ellre tänkas använt för att genom direkt 

:mfall förstöra fiendens produktions- och näringscentm. Man 

skulle då gå en genväg förbi komm.unikationslinjerna och h ej

da den ekonomiska verksamheten i fiendens eget land. 
Åtskilliga faktorer inverka p å flygvapnets möjligheter att 

vinna avgörande i denna form. staternas sårbarhet för luft

anfall mot ekonomiska centra är högst olika. Ofta medgiver 

aktionsradi en icke flygplanen att n å alla de eft er strävade m å

len. Koncentration av dessa underlättar flygvapnets uppgift, 

spridning försvårar den. En utomordentlig n oggrann detalj

l-:ännedom om fiendelandets ek onomiska geografi fordras för 

att alla viktiga m ål skola bli anfallna och träffade. Varje m ål 

har dessutom stor utsträckning och kan sällan förstöras i en

das t ett anfall. Avsiktlig spridning över stor y ta av varje mål 

itr ofta möjlig såsom motåtgärd . Luftvärnsformationer torde 

däremot sällan kunn a avdelas till dessa orters försvar. Det 

synes dock sannolikt, att flyganfall av denna art kunna n å 
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betydande r esultat om de kunna utföras i mycket stor skala 

under lång tid. Skulle alltså ett avgjort herravälde i luften 

vinnas, kan denna form av det ekonomiska kriget komma 

.ntt utöva s tor inverk an på krigföringen i dess h elheL Hur 

stor denna inverkan blir beror främst av resurserna i fråga 

om flygstridskrafter och av de geografiska förhå llandena i 

varje särskilt fall. Små sta ter synas i regel icke kunna bygga 

på denna m etod bl. a. av h änsyn till mäktiga n eutralas in

tressen i fi endelandet. Det är vidare icke otänkbart, att den 

internationella storfinansen, vilken är en makt att r äkna med , 

kommer att söka a vstyra dy lik krigföring. Man bör slutligen 

komma ihåg, att m ånga länder äro b eroende av tillförsel över 

havet för att över huvud taget kunna h ålla flygvapnet igång. 

I vissa fall är det em ellertid tänkbart att stridsmedlen i. 
luften kunna förminska sjöherraväldets defensiva fördelar i 

det ekonomiska kriget. Detta inträffar om en blockerad stat 

vinner herraväldet i luften och under för luftkrigföring m yc

ket gynnsamma förhållanden får möjligh et till en verksam 

Dffensiv i de t ekonomiska kriget , som eljest icke skulle erbju

das. För den blockerande däremot utgör herraväldet i luften 

<·n värdefull komplettering till herraväldet på havet. 

D. Krig/öringen på det moraliska området. 

På de hittills b ehandlade områden a av kriget h a r m ålet 

varit att di rek t (genom anfallet) eller indirekt (genom inne

slutningen ) förstöra fiendens väpnade styrkor, d. v. s. h ans fy

siska motståndskraft. Det h ar vidare framhållits , att ett lands 

förmåga att föra krig beror av dess vilja att fortsätta krige t 

och att denna vilja kommer till uttryck i r egeringarna . Dessa 

r egeringar äro i de fl esta modern a länder beroende av folk

representationen . Skulle m an därför genom kringgående av 

de på jordytan kämpande väpnade styrkorna kunna angripa 

folket självt, så att dess krigsvilja lamsloges, då skulle otvivel 

aktigt och sär skilt i demokratiskt styrda länder även r ege

ringarnas krigsvilja upphöra. Det vore då möjligt a tt vinna 
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seger genom ett krig riktat mot m otståndarens ps ykiska m ot 

ståndskraft. Det blir då b erä ttigat att tala om en krigföring 

på det moraliska området. 

Tidigare h ar h erraväldet till sjöss utan tvivel varit ett 

vapen i denna krigföring. H emdelsblockaden har tvin gat till 

djupa ingrepp i det normala livet i staterna. Därigenom b ar 

även den psykiska motståndskraften h os individerna n edsatts, 

och denna moraliska verkan kommer att stegras i takt m ed 

den ekonomiska b etydelsen av blockaden. 

Genom de nutida förbinclels em ecllen hava möjligheterna 

till propagandakrig ök ats. Propagandan kan över n eutrala 

stater föras in i fiendens ege t land och där verka direkt till 

underminerande av krigsviljan. 

I dessa avseenden syn es behovet av h erravälde till sjöss 

h ava ökat. Avgörande betydelse kan enbart denna form av 

krigföring knappast få, m en den kan bli en viktig bidragande 

orsak till segern. Österrikes, Rysslands och T ysklands fall 

under världskriget syn as vara tydliga exempel h ärpå. 

Under senaste tid h ar på m ånga h åll gjorts g~illande, att 

flygvapnet blivit ett m edel i krige t mot moralen, sorn kan 

bliva av ensamt avgörande b etydelse. Man h ar sagt, att flyg

anfall med sprängbomber och gasbomber riktade m ot den 

icke väpnade delen av befolkningen och dess kulturcentra, 

skulle så nedsätta folkens krigsvilja, att r egeringarna tvinga

des uppge kriget. De moderna kulturfolken s individer skulle 

vara illa rustade att psykiskt uthärda ett dylikt krig m ot kvin· 

nor, barn och värnlösa. Flygvapnets ringa träffprocent spelar 

h är mindre roll, då målen äro vids träckta. På detta sätt skull e:> 

kriget kunna vinnas und er åsidosättande av både härar och 

flottor. 
Om det berättigade i detta r esonemang bryta sig åsik 

terml. . Till a tt r edu cera denna krigförings inverkan synas föl · 

jande förhållanden bidraga. 

Krigföringen utgör ett grovt brott mot folkrättens anda. 

Aven om man tror att folkrätten föga kommer att binda par-

1ermt i nutida krig, är det dock säkert, a tt n eutrala därigenom 

- 29 

kunna få anledning att ingripa. Luftanfallen drabba n eutral 

egendom och neutrala liv lika väl som fientliga . Politiska skäl 

tala därför för att endast m ycket s t~u·ka stater , som kunna 

bortse frtm de neutrala, böra använda denna krigföringsmetod. 

Bombernas trriffverkan, särskilt gasbombernas, har i all

mänhet betydligt överdtivits. 

Befolkningens passiva skydd mot luftanfall k an drivas 

ganska lån gt i form av undanförande från centrala punkter , 

beväpning m ed gasskydd o. s. v. Fullt effektivt synes detta 

skydd dock icke kunna bli. Det a ktiva skyddet på marken i 

form av luftvärnsfor mationer är även av vikt, m en kan knap · 

1Jast tänkas bliva tillräckligt . 

Det tord e vara att underskatta de moderna kulturfolkens 

m entalitet a tt pås tå, att de skulle vara m era k änsliga för ett 

krig mot hemorten än sina förfäder. Här föreligger ju egent

Jigen intet annat iin ett upprepande av forn a tiders lands- och 

kustskövlingar genom härar och flottor , varmed man på den 

tiden icke vann några avgörande segrar . Fråga är , om icke 

-den moderna människan i ställe t skulle reagera i motsatt rikt

ning, och krigsviljan skulle stärkas. Vid bedömandet h ärav 

rör man sig dock på gissningarnas ovissa område. Luftan

fallen m ot London och Paris n1. fL orter und er världskriget 

utfördes ick e i så stor skala och ick e så ofta återkommande, 

att man av dem kan draga n ågra slutsatser om befolkningens 

sätt att r eagera. 

Det är tänkbart, att i framtidens krig det demokratiska 

:,tyr elsesättet kan åsidosättas och r egeringarna utrustas m ed 

diktator isk m akt för att säker ställa krigets enh etliga ledning 

på alla områden. Regeringarna bleve då mera oberoende av 

stämningarn a i folkmassorna , samtidigt som de finge större 

möjligh eter att på verlw folkopinionen i önskvärd riktning. 

Det är em ellertid sannolikt , a tt enstaka luftanfall i nu 

nämnt syfte ick e kunn a göra stÖIT~ verkan . Härtill fordras 

trycket av ett ständigt, obevekligt återkommande luftbombar

demang. Av vad förut sagts är d~i.rför tydligt , a tt herraväldet 

i luften m åste utgöra grunden även på detta område av krig· 
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föringen. Om detta h erravälde vinnes, är .det även möjligt , 

ehuru ovisst , att b etydelsen a v h erraväldet på h avet i vissa 

fall kon11ner att n edgå. 

IV. Slutsatser. 

E n sammanfattning av den nu gjorda undersökningen p :'\ 

krigföringens alla områden synes resultera i följande. 

De nutida kommunikationsmedlen ha icke förminskat b e

lydelsen av h err a väldet till sjöss. I stället har framkommit 

ett större behov än tidigare av att h ålla förbindelserna över 

havet öppna. Samtidigt har utvecklingen av striclsmecllen till 

lands gått i sådan riktning att snabba avgöranden i lantkrigct 

blivit svårare att vinna. Krigen få följaktligen alltmera k arak

tär av inneslutning, .rn edan sta terna h a fått svårare att uthärda 

en inneslutning. Härav följer att sjöherraväldet utöver en 

inverkan på krigföringen i stort, som är större än tidigare, så 

länge m an bortser från stridsmedlen i luften . 

Striclsm ecllen i luften kunna motverka eller förstärka her

i·aväldet till sjöss. För att dessa stridsmedels betydelse skall 

bliva av ensamt avgörande n atur fordras h erravälde i luften. 

Herraväldet i luften kan vinnas av båda parterna, m en kam

pen underlättas oftast för den som besitter herr a väldet till 

sjöss, enär han k an sk affa sig fr am skjutna flygbaser eller 

hindra motståndaren att ernå sådana. Om den på havet star

kaste även vinner h erravälde i luften har h an därmed vunnit 

i> tora förd elar , i det inneslutningen k an göras effektivare och 

kan kompletteras m ed anfall. Om åter motparten vinner her

raväldet i luften k an h an icke därmed upphäva sjöh erraväl

dets inverkan . Däremot kan h an understundom genom flyg

anfall utsätta sjömakten för samm a ekonomi sk a och mora

liska på frestningar , som åstadkomn'las genom blockaden. I 

i>ådant fall kan en minskning i betydelse av h erraväldet till 

sjöss bliva följden , i det att dess defensiva fördelar upphöra att 

gälla. Det kan även tänkas att under vissa fö rutsättningar ett 

utny tt jande av h erraväldet i luften k an innebära den snabbaste 

vägen till m ålet. 
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On1 slutligen intet avgörande i kampen om h erraväldet i 

luften kommer till stånd, eller om kampen kmmner att draga 

Jå~g t ut på tiden , torde fl ygvapn et ensamt icke kunna på ett 

avgörande sätt influera på herraväldet till sjöss och dess ut

övande. 
Luftkrigföringen m ås te em ellertid för att vinna de stora 

r esultaten föras i mycket stor skala. För många stater, som 

önska vinna krige t denna väg, torde det därför bliva nöd 

Yändigt att utöka flygvapnet på de andra vapnens b ekostnad , 

alltså alt i viss m ån vii/ ja m ellan jordytans och luftens s trids

medel. Det synes sannolikt, att ett sådant val i de flesta fall 

icke konuner att utfalla till luftstridsm edlens fördel. Härför 

talar att risk erna äro för stora och de hägrande vinsterna för 

ovissa. Luftkrigföringens b etydelse får alltså ick e överskattas, 

men h eller icke förbises. 

Betraktar m an sålunda det uppställda spörsm ålet i stort, 

synes det vara klart, a tt sjöherraväldets inverkan i hög grad 

heror av förhållandena i varje särskilt fall till följd av den 

mångfalld faktorer, som spelar in. 

Om också under vissa betingelser en minskning i bety

delse kan bliva m ärkbar , så h ar dock på många områden en 

tydlig ökning av sjöherraväldets inverkan på krigföringen gi

vit sig tillkänna. Att vinna h erraväldet till sjöss bör därför 

nu, liksom förr, vara ett av krigföringens förnämsta mål. 

G. A . Westring. 
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F akta och frågor i flottstationsflyttning en. 

1. Kostnaderna för en komplett örlogsstationsanläggning 
voro, enligt 1917 års kommittes beräkningar, följande: 

Stockhohn 
Kaknäs 
Skuggan ................... . 
Elvvik .. .... .. . .... . ... .. .. . 
Södergarn ............ . .... . 
Torsbyfjärd . ... ............. . 

30,8 milj. kronor. 
48 
47 ,7 
65,3 
68,4 
68,3 

)) 

)) 

)) 

Man torde genast observera den avsevärda stegringen så 
snart man konuner utanför Stockholm eller dess omedelbara 
närhet ut till Lidingön eller dess omnejd. Kaknäs och Skug
cran torde numera vara ur räkningen, medan andra 01nråden "' tillkommit t. ex. Sticklinge, Gåshaga-Käppala och Mölna-
Skärsättra. År 1917 höllo sig, såsom av ovanstående samman
fattning framgår, Lidingöförslagen i en storleksordning m el 
lan ()0 och 70 milj ., dock närmare 70 än 60 milj . Vid denna 
tidpunkt torde dock priserna varit högre än nu liks01n även 
anläggningen bör hava beräknats större än vad nu, efter ge
nomförandet av 1925 års försvarsordning, behqver vara fallet. 
Bl. a. räknas numera ej med resurser för utförande av även 
större fartygsbyggnader. i\ien å andra sidan m åste ihågkom
mas, att varvsanläggningen ej kan i avsevärdare mån föränd
ras eller förminskas i proportion till det antal fartyg , som 
tilldelas stationen. Det måste ha en kapacitet, som i stort 
sett är ganska oberoende av smärre variationer i fartygsantalet 
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och detta des to m era som man i detta fall har att ytterst räkna 
J11Cd mobiliserings- och ej fredskraven. Rälmar man emellertid 
med att dels prissänkningen , dels genomförandet av den nya 
::försvarsordningen måste anses hava m edfört en väsentlig minsk
ning av kraven på en ny station, å terstår att försöka göra sig 
en föreställning om, till vilken storlek denna minskning procen
tuellt bör uppskattas. 1

/ 1 0 eller 10 % förefaller rimligt medan 
'/r; eller 20 % bör kunna anses som ett maximum. Räknas 
emellertid med 20 %, skulle en ny flottstation således kunna 
beräknas draga en kos tnad av 48--56 milj. kronor, dock 
närmare 56 än '18 milj. Kan den nuvarande utredningen kom
ma under 48 milj . bör elen sålunda, såvitt man av ovanståen
de siffermateriel kan rent objektivt bedöma förhållandena , 
hava gjort sitt bästa att r educera alla överdrivna anspråk och 
kommit fram till en ur alla synpunkter ej blott rimlig utan 
även billig summa. 

2. Prutar man emellertid hänsynslöst av y tterligare 3 
miljoner , erh ålles en beräknad kostnadssiffra av 45 milj. kro · 
nor. Denna summa und erstiger 1917 års Elvvikssum.ma med 
20 m il j. och södergarnssumman m ed 23 miljoner, d. v. s. en 
så avsevärd reduktion av dessa båda förslag av år 1917 som 
med resp. 30 och 34 procent. Har man rätt att antaga, att den 
pågående utredningen skall kunna driva reduktionerna så långt 
eller längre om elen överhuvudtaget skall kunna prestera en 
godtagbar anläggning? H.äknar man emellertid med, att den 
nya anläggningen skall kunna hålla sig inom. en kostnadsram 
av c:a 45 milj . kronor, är det av största intresse att söka bilda 
sig en föreställning om, vad som rimligen kan erhållas för 
den nuvarande stations- och varvsanläggningens i huvudstaden 
centralt b elägna område. Frågetecknen bliva förvisso många, 
lllen så mycket står i alla händelser k lart, att korrespondera 
€j siffrorna på debet- och kreditsidan n ågot så när , blir frå
gan säkerligen ej heller löst denna gång, trots att den haft 
nära 67 års tid på sig att >> mogna >> , och detta därtill en pe
r iod, under vilken värdena å Skeppsholms- och Djurgårds
(}J11.rådena otvivelaktigt stegra ts enormt. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 3 
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Arealerna äro fö ljande: 

stationsområdet å Skeppsholmen . ... . . 116,922 kvm .. 

Varvsområdet å Skeppsholmen ...... . . 49,328 

Kastellholmen ....... . . ........ : .. ... . 29,070 

Galärvarvet .................. .. ..... . 97 ,651 

Kyrkogården å Galärvarvet .. .. ... .... . 6,592 

Djurgårdsstaden . .. . ... .... .. . ... .. . 48,459 

Beckholmen . . .. ... . ........... ... . 58,232 

Sununa 406,254 kvm . 

Frånräknas till en början alldeles kyrkogårdens område~ 

återstår i runt tal 400,000 kvm. Häri inrymmes sålunda 

Sk epps- och Kastellholmarna, vilka, om varvsområdet å

Skeppsholmen {N1nräknas , tillsammans utgöra i runt tal 

145,000 kvm. Detb:~ område bör ej betraktas såsom i egentli g 

m ening exploaterbart, ty h är h ava onekligen såväl staden som 

staten dyrbara gemensamma intressen , som synes böra gå ut 

på dels att den nuvarande bebyggelsen b eh ålles i s tort sett 

oförändrad och om m öjligt m ed lösande av sjöförsvarets svä

-vande lokalfrågor, varigenom en nmner ::> nära 300-årig tra 

dition vidmakth ålles , d els a tt huvudstaden erhåller en central 

park m ed ett utseende och en belägenhet, vartill få huvud

städ er torde kunna prestera ett m otstycke. Redan detta inne

här ett värde, som svårligen låter sig uppskatta i r eda pen

ningar. Frånses em ell ertid även dessa 145,000 kvm. (sorn 

dock för huvudstadens invånare i längden böra få ett oskatt 

bart värde), får detta naturligtvis ej anses innebära att detta 

stora område i huvudstadens hjärta bör alldeles gratis över

lämnas till kommun en . utan endast att m an av hänsyn till fö

r eliggande gem ensamma statliga och komnmnala intressen 

måste räkna m ed h elt andra och avsevärt lägre värden än va<l 

ett studium av i huvudstaelen gängse tomtpriser annars lätt 

giver anledning till. Men frånses, som sagt , alldeles denna 

l'venluclla summa, och därmed också de 145,000 kvadratme· 
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terna, å ter står i runt tal 250,000 kvm. fördelad e på följande 

sätt (mycket gen eröst räknat) : 

Varvsområdet å Skeppsholmen 
Galärvarvet 

D jurgårciss ta den ..... .. . ... .. .... . 

Beckholmen .......... ... .... . .. . . 

Summa 

49 ,000 kvm. 
97 ,000 
48,000 )) 

58,000 )) 

252 ,000 kvm . 

Detta område bör vara i egentlig m ening exploaterbart, 

.ehuru en ev. bebyggelse ej kan eller å tminstone ej bör drivas 

till vandalisering med skyskrapor o. dyl. Man torde således 

ej h eller h är böra utan vidare räkna m ed i huvudstaden an

nars gängse markvärden . 

Vilka värden bör man då räkna m ed ? Ja, betraktar 

man till en hörjan alla flottans åbyggnader å dessa områden 

såsom för staten värdelösa och således saknande allt värde 

vid en ev. överlåtelse, kunna dessa 250,000 kvm. , belägna mitt 

i huvudstadens hjärta , betraktas såsom ren rdmark . Hur 

högt skall ett rundligt tilltaget stycke r åmark i stadens hjärta 

med till detsanm1a hörande vidsträckt vattenrätt taxeras ? Det 

efterföljande avser ej att lämna ett svar på denna fråga utan 

endast att relatera vissa siffror och fakta , som böra kunna 

tjäna till ledning vid ett bedömande. 

3. Vad då Djurgdrdsomrddena b eträffa , m å inlednings 

vis framh ållas , att i ett av en särskild nämnd den 13 nov 1\:122 

avgivet utlå tarde över värdet av G. A. Kyhlb ergers tomt å 

Djurgården om 3,2'10 kvm., åsattes 'detsamma ett värde av 

575,000 kr. , d. v. s . m er än 177 kr. / kvm. I J;lämnden in

gingo hovrä ttsrådet ·Wieselgren , stationsingenjören Holmgren, 

ingenjören vid Stock!Jolms stads fastigh etskontor Eggert: ad

vokaten DondorfL byggmästaren Ahltin, direktör JohanssoJL 

OGh landshövdin g K varnzeliu s, ordf. 

Djurgårdskommission en värderade för sin del samm a 

tomt till 250 kr./kvm. 

Ifråga varande tomt inköptes em ellertid slutligen fö r en-
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dast 400 ,000 kr . eller n ågo t mer än 123 kr. / kvm. Detta E1ga 
p ri s torde em ellertid uppnåtts endast tack vare den oms ti:i n 
d igh eten , a tt, efter Kyhlber gers död , s terbhuset r åka t i vissa 
svårigheter och under dåvarand e k onjunktur ej kunde avy ttra 
områ det till annan hu gad spekulant. Det torde em ellertid vara 
oomtvistligt , att efter år 1922 inträffat en kraftig och oavlåt 
lig värdestegring å tomtmark av här ifrågavar ande slag, d. v. 
s. efter sedan ovannämnda, sakkunniga kommission värde
satt omr ådet till 177 kr. / kvm. 

Vid ett ev. överta gande av Beckholmen erhåller staden 
en större och två mindre torrdockor. Det har m ycket klagats 
över huvdstadens brist p å dockningsmöjligheter . 
dockan har kostat staten c:a 4% n1ilj. kronor. 
värden skola dessa dockor upptagas ? 

Den större 
Till vilka 

Vederhörande taxeringsmyndigheter taxera f . n . marken 
å Djurgården till 2 a 300 kr ./kvm., varvid man dock ej haft 
a tt göra med tomter m ed sådan förstklassig belägenh et som 
Galärvarvets , till vilka dessuton"l kommer en vattenrätt, som 
ej torde få betraktas såsom alldeles värdelös . 

Det kan i detta sammanhang förtjäna p åpek as att Stock
holms stad själv värd erat den s. k. , F åfängan » till 240 kr. /kvm. 
utan vattenrätt. Vattenrä tten , varom rättslig uppgörelse lä
r er p ågå, torde kunna ber äknas till ungefär samma m edelpris. 
Till vilket pris skola de otvivelaktigt bättre b elägn a Galär 
varvs -, Djurgårdsstads- och Beckholmsområdena m ed sin vat
t enrätt värderas ') 

E nligt dagspressen h ar sta dens fastighetsnämnd m ed ägar
na träffat preliminärt avtal om köp för staden s r äkning av 
fas tigh eterna 9 och 10 i kv. Konsthallen p å södra Djurgården 
vid Falkenbergsgatan, således p å gränsen till flottan s område. 
Tomternas a real är resp. 1,052 och 1,448 k vm . Priset är 
710,000 kr. , vilket utgör 284. kr ./kvm. Det b ör bemärkas, att 
dessa tom ter sakna vattenrätt. Hur m ycket högre eller lägre 
höra de avsevärt bättre b elägna och m ed vattenrätt för sedda 
tomterna å flottan s område värderas ? 

De h är ifrågavarande områdena å Djurgården omfatta, 
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.enligt vad i det föregående anförts , tillsammans n ågot m er a 
iLn 200,000 kvm . ViU;et medelpris skall , om dockorn a frånses, 
kunna an ses vara skälig t ? Frågan m å stå öppen , de t ·kan 
~ a ra tillräck Ii g t att göra följande kalkyl: 

Ett m edelpris a v 100 kr. / k vm . giver en summa av 20 milj. kr ., 
)) 150 )) )) )) )) 30 

)) )) » 200 )) 40 ,, etc. 

4. Åter står av de omr åden , som här b edömts såsom ex
ploaterbara, således varvsområdet d Skeppslwlmen , omfa ttan
de 49,328 k vm. , eller för att för en gångs skull göra en av
rundning uppåt , i runt tal 50,000 kvm. Vid taxeringen av 
detta områ de r ör man sig m ed osäkra och varierande fakto
rer, m en m an lärer n äppeligen kunna taxer a det lägre än om
råden a på Djurgården. Några marktaxeringsvärden å Biasie
holBien tord e em ellertid i detta sammanhang kunna vara uv 
intresse och äro exempelvis för 

Grand Hotell Royal ............. . 
Sv. Handelsban~ens huvudkontor . . 
Grand Hotell .. . . .. .... . ........ . 

453 kr./kvm. 
550 
796 

Bolinderska huset . . . . . . . . . . . . . . . . 712 
A.-B. Ministerhotellet . . . . . . . . . . . . . . 600 

)) 

Tyska ministerhotellet 627 

V erkliga värde t torde vara 50- 100 % högre. Nu är d~t 

naturligtvis ej fr åga om att uppsk atta tomterna å Skepps
holmen till en s tillnärmelsevis samma värden, m en det faktum 
att å Biasieh olmen finn es m ark , som i öppna marknaden k an 
:tnses betinga e tt pris upp till 1,000 kr. / kvm ., framkallar osökt 
frågan hur långt pretentionerna böra r educeras m ed h än syn 
dels till s k eppsholmens större avstånd f t ån centrum, dels till 
att det på sistnämnda plats är fråga om oreglerad n1:a rk. Kan 
en r eduktion m ed t. ex. 50 % anses lagom ? Eller 60, 70, 80 
C:ller t. o. m. 90 ?G ? A ven h är m å frågan stå öppen, m en en 
enkel k alkyl visar att 
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Ett medelpris av 100 kr. / kvm. giver en summa av 5 milj. kr. , 
)) 200 )) )) )) )) 10 

)) )) 300 )) 15 ,, etc. 

5. Sammanfattas det ovan anförda befinnes , att, sedan 

ett så pass vidsträekt område som 145,000 kvm. utan någon · 

särskilt b eräknad avträdessumma h elt lättsinnigt fr ånräknats , 

återstå 250,000 kvm. exploaterbart område, fördelade m ed 

50,000 kvm. på Skeppsholmen och 200,000 kvm. på Djurgår

den. Man finner att medan ett m edelpris å de exploaterbara 

områdena av 100 kr. / kvm. med all säkerhet ej r äcker att fi

nansiera en ny stationsanläggning, så lämnar däremot ett m e

delpris av 200 kr. / kvm. m ed visshet fullt tillräckliga medel 

och mera därtill. Frågan blir således i all enkelhet : Kunna 

här ifrågavarande områden inom huvudstadens centrala delar 

och otvivelaktigt utgörande ett av dess vackraste partier, an

ses vara värda exempelvis ett m edelpris av 200 kr. / kvm.? 

Eller m era? EHer mindre? Äro trenne välbelägna dockor 

värda n ågot därutöver ? 
Inom den närmaste tiden komma en del större områden 

i huvudstaden att upplåtas för bebyggelse såsom t. ex . Kristine

bergs- och Ladugårdsgärdesområdena. Kan detta faktum kom

ma att m.edföra en allmän sänkning av i huvudstaden gängse 

tomtvärden eller är det kanske så, att värd ena i de centrala 

delarna stiga i samma mån som staden utvidgar sig ? Ä andra 

sidan bör det naturligtvis stå klart, att man r edan på grund 

av storleken av det område, som så att säga på en gång kastas 

ut i marknaden , ej kan alltför h årdnackat h ålla sig kring de 

gängse tomtvärdenas övre gränser. 
6. Stockholms stad torde böra iakttaga, att nu pågående 

underhandlingar måste anses vara den absolut sista chansen, 

att - åtminstone på överskådlig tid - komma i b esittning av 

flottans nuvarande område. Kan näm.ligen ej en flyttning 

av örlogsstationen f inansieras, m åste den ligga kvar, där den 

ligger . Därmed nödgas också sjöförsvaret för sin del anse, att 

den sedan 66 år tillbaka svävande sta tionsfr ågan är löst, vil-
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};;.et i sin tur 1nedför , att en del absolut oeftergivli ga modernise

ringsarbeten å såväl varv som .station m ås te omedelbart aenom-. t> 

föras. Dessa moderniseringsarbeten äro planlagda och av ve-

derbörande myndigheter tillstyrkta samt avvakta endast en 

lösning i ena eller andra riktningen av flottstationsfrågan. De 

kunna beräknas draga en kostnad av c :a 10 milj. kronor. Ned

läggandet av en sådan summa på det nuvarande området 

kommer givetvis i högsta grad a tt bidraga till att för en lång 

tid fastlåsa flottan till sagda område ävensom att för staden 

avsevärt fördyra ett ev. framtida övertagande av detsamma. 

Av sistnämnda reflektioner torde framgå, att y tterligare 

<•n post erhålles på flyttningens kreditlista. Ty till det belopp, 

som Stockholms stad ev. kan b efinnas villig att betala, kan 

nämligen alltid läggas det belopp som staten under alla om

.ständiglleter vid ett kvarblivande m åste betala för stationens 

och varvets modernisering. Ovan nämndes c :a 10 milj. kro

.nor, såsom härför erforderligt b elopp. Med denna summa 

bör emellertid ej räknas, ty hela det nuvarande området är ej 

erforderligt för en moderniserad station i Stockholm, utan 

torde vissa områden kunna försäljas . Rälmas m ed inkomsten 

:av en sådan försäljning , kan m an , överslagsvis, b eräkna att 

staten även vid e tt kvarblivande måste för sin örlogsstation 

betala minst 5 milj. kronor. 
7. Härmed är man tillbaka till utgångspunkten. En n y 

station bör, i den mån siffrorna i punkt 1 ovan kunna anses 

tillförlitliga, draga en kostnad av c :a 45 milj. honor. staten 

har r åd att bidraga m ed 5 milj. Äterstår för staden c :a 40 

milj. kr. Kan denna summa m ed hänsyn till ovan anförda 

fakta anses orimlig? Eller äro tilläventyrs områdena värda 

mera ? 
8. Det får ej förbises, att , ehuru vissa olägenheter otvi

velaktigt äro förbundna med den nuvar ande anläggningen , 

densamma dock fyllt och , sedan vissa moderniseringsarbeten 

utförts , for tfarande torde komma att i stort sett väl fylla sin 

uppgift. För f lottans del finnes därför ingen anledning att 

utan vidare slumpa bort sitt nuvarande område. Fastmera 
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kan villkoret för en flyttning sägas vara, att flottan erhåller
en ny anläggning , som ej blott i möjligaste m ån ersätter den 
nuvarande utan även lämnar en i alla avseenden förstklassi g 
och modern station, i vilk en m ås te inrymmas m ån gt och. 
mycket, som ej finnes å nuvarand e plats, m en som blir nöd 
vändigt på grund av att station och varv överhuvudtaget läm
na huvudstadens h ank och stör m ed alla dess r esurser. Varje· 
förslag till lösning, som ens giver sken et av att flottan får sitta 
emellan i dragkampen mellan stat och stad, bör därför ej blott 
ur riksför svarets utan även ur enk el och oomtvistlig rättvise
synpunkt anses uteslutet. 

Bland flottans per sonal av all a grader r åder utan tvekan. 
den farh ågan , att en ev. förflyttning , hur önskvärd densam
ma än syn es m ån gen, m ed hänsyn till ev. statsbidTag till flytt
ningen , kan m edföra minskning av det anslag , som är flot-
tans inner sta livsnerv, nämligen det sent 01nsider åväga-
bragta ersättningsbyggnadsansl aget, hur blygsamt detta än 
av fackmannen anses. Skall emellertid valet till sist k om.
ma att stå mellan å ena sidan en m er eller m.indre brist· 
fällig station, kvarligga nde i Stockholm, men m ed goda fartyg , 
eller en för stklassig, å annan plats b elägen sta tion med dåliga 
fartyg, finnes förvisso ingen tvekan i valet. Denna nu b erör
da farhåga m åste und er alla omständigheter på ett bindande 
och övertygande sätt bringas ur världen , Sker detta , torde 
de inom flottans krets, som. motsätta sig en flyttning på >> r en
håtiga >> villkor vara lätt räknade. Men det finnes ju å andTa 
sidan ej h eller n ågon rimlighet i att man för stor a •elopp upp 
bygger en ny station , om man samtidigt minskar 1en faktor , 
som är sta tionens enda existensberättigande, n än ligen far
tygen . 

Denna b etraktelse utsätter sig m edvetet för den berättiga 
de kritiken att ej h ava tagit hänsyn till stadsplaner , byggnads
bestämmelser o. dyl., d. v. s. att den kringgår fr ågan om mar 
k ens r ent affärsmä ss iga utnyttjand e, räntabilitet m. m . En 
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J ylik kritik från sakkunnigt h åll är give tvis både nödvändig 
och välkommen för denna för såväl staten som staden oer
]Jört betydelsefulla frågas fullständiga belysning. Men som 
av det ovanstående torde fr amgå, h ar h är ej avsetts annat än 
att sedan dels 145.000 k vm . utan vidare fr ånräknats , dels alla 
§byggnader, u tom dockorna, å återstående 250,000 kvm .. h elt 
generöst k araktäriser ats såsom värdelösa, komma fram till 
den enkla frågan : Är 250,000 kvm. r åmark i huvudstadens 
centrum f. n . vär t ett m edelpris av exempelvis 200 kr. / kvm .? 
Eller m era ? E ller mindre? Svaret är ingalunda oviktigt, ty 
på detsamm a b eror i själva verket h elt och h ållet det segslitn a 
flottstationsproblemets lösnin g. 

N. N. 



>Kvantitet 
R •. 

-42-

Några iakttagelser i Nautikalalmanackan. 

I och med att man fr. o. m. den l januari 1925 bör

jade räkna det astronomiska dygnet från MN (O t ) i stället 

för som fö rut fr ån MD (12 t ), blev det nödvändigt att 

addera eller subtrahera 12t på någo t stadiunl. under uträk

nandet av en observation. En annan olägenhet, som m an 

länge fått vidkännas, var att tidsekvationen (TE) - en fak

tor, som användes i Na utikalalmanackan för att undvika en 

särskild tabell för sanna solens rektascension (O M ) - er

h ållit det tecken , m ed vilket den borde fogas till sann tid 

(ST), under det att den i den praktiska navigationen vanligen 

fogas till m edeltid (MT). 
Dessa två ol ägenheter äro nu avlägsnade genom att i 

»The Nautical Almanac)) (förkortade upplagan) fr. o. m . år 

1929*) införts tabeller för en ))kva ntitet R» = medelsolens 

r ektascension (MS M) + 12t och en >)kvantitet E» = 12t -

tidsekvationen (TE) i stället för MS JR och TE. 

De för navigatören viktigaste himlakropparnas (utom so

lens) rektascensioner (JR) finnas angivna i Na utikalalma

nackan. I stället för MS JR finnes emellertid, som nyss 

nämnts, numera en tabell för ))kvantiteten R)) och är för

h ållandet mellan MS JR och R: 
R = MS JR + 12t . 

·X·) D en förkortade upplagan av »The Nautical Almanac> 1930 

överensstämmer i princip med 1929 års upplaga. 

.. 
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För denna formel gälla följande regler: 

om MS JR är > 
)) MS M )) < 
)) R är < 12t är 
)) R )) > 12t )) 

12t är R = 
12t )) R = 

MSJR 
MS M 

u 

ö 
Fig. l. 

u 

ö 
Fig . 2. 

MSJR- 12t (fig. 

MSJR + 12t (fig. 

R + 12t och 
R- 12t . 

l) och 
2) 
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Nedanstående fig. 3 representerar en projektion av him
melssfären på himmelsekvatorns plan där 

P polen, * en himlakropp (fixstjärna, m åne eller planet), 
y vårdagjämningspunkten, 

MS medelsolen , 
UPÖ ställets (observatorns) meridian, 

Px = meridianen genom *· 

ö 
Fig. 3. 

I denna figur gäller som bekant formeln: * t + * 1R = y t = MS t + MS JR. 

Nu är alltid R = MS 1R + 12t beroende på om MS 1R -;. 12t 

·. · MS 1R = R + 12t och 
MT = MS t + 12t emedan t ej är daterad 

MS t = MT + 12t 
alltid y t = R + 12t + MT + 12t 

· · y t = R + MT el ler 
y t = R + MT 24t eller 
y t = R + lVIT + 24t 
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·: alltid* t + * 1R = y t = MT + R(+ 24t, om behöYiigt) 
ur vilken formel önskad kvantitet löses, 
1. ex. R = y t - MT ( + 24t, om behövligt) , 
varav framgår att: »Kvantiteten R» är lika med skillnaden 
mellan y t och MT. 

Formeln gäller icke blott för fixstjärnorna utan även för 
månen och planeterna, om någo n av dessa insättas i stället 

för*· 
Följande regel gäller: 
Addera kvantilelen R till NIT så erhålles y t. Blir sum

man > 24t bortkastas dessa . Om behövligt får 24t när som 
helst adderas. 

»Kvantiteten R» kan även defini eras: 
bågavståndet mätt på himmelsekvatorn åt väst fr ån me

delsolen till vårdagjämningspunktens undre meridian (y t = 
MT + R), eller 

bågavståndet mätt på himmelsekvatorn åt ost från vår
dagjämningspunkten till medelsol ens undre meridian (MT = 
y t - R). 

Med kännedom om MT och R kan 1 sålunda y tterst 
lätt utpekas. 

En särski ld tabell med proportional parter för »k vanti
teten R» medföljer NA. Tabell en innehåller rättelse för va1'je 
minut av GMT. Rättelsen skall adderas till närmast lägre 
GMT. 

Fig. l och 2 åskådliggöra >> kvantiteteq R» om MS 1R 
är > (y t = MT + R) eller < 12t (y t = MT + R - 24t ). 

För fullständighetens skull m edtages här en förklaring >Kvant 
på begreppet tidsekvation (TE). E •. 

Sanna solens limvinkel (8 t) är ibland < och ibland > 
MS limvi nkeL Den kvantitet, som skall adderas till O t för 
att MS t skall erhållas, kallas tidsekvation. TE är även lika 
med skillnaden mellan O 1R och MS JR. 

Av ovanstående framgår att 
O t + TE = MSt 

(TE få r tecknet + om 8 t < MS t 
TE >l >> >> O t > MS t) . 
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I enlighet med vad som förut nämnts är formeln för 
)) kvantitet E)): 

E = 12t - TE (". · E + TE = 12t ) 
· · om TE är positiv är E < 12t (fig. 4) . 

)) TE )) negativ >> E > 12t (fig. 5). 

u 

ö 
Fig. 4. 

u 

ö 
Fig. 5. 
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Nu är o t = MSt - TE och 
. MSt MT + 12t, med iakttagande 

daterad. 
. . o t = MT + 12t - TE. 

Men E = 12t - TE eller TE = 12t- E 
· · 0 t = MT + 12t -- (12t - E). 
·.· O t = MT + E eller 

av att t ej är 

O t = MT + E - 24t, vi lket är detsamm a, d å t ej 

är daterad. 
·.· är alllid O t = MT + E ( - 24t ) och 

MT = O t - E ( + 24t ). 

En stor fördel med denna förändring är således att E 

alltid har tecknet -t-, under det att man förut m åste vara 

. mycket noga med tecknet för TE. 

Följ ande regel gäller: 

Addera , kvan titeten E >> till MT så erhålles O t. Blir 

summan > 24t, bortkas tas dessa. 

)) K vantileten E)) kan även definieras : 

bågavståndet mätt på himmelsekvatorn åt väst från me

delsolen till sanna solens undre meridian ( 0 t == MT + E) , 

eller 
bågavs tåndet m ätt på himmelsekvatorn åt ost från sanna 

solen till medelsolens undre meridian (MT = O t - E). 

En följ d av dessa förändringar i NA är tydligen att be

greppen T E och MS JR ej vidare förekom ma i den astro

nomiska naviga tionens beräkningar. 

Den form el, varigeno m 
höjd av Polaris, är numera: 

man erhåller latituden genom L ati t ucl 
nom h ö· 

P olm: 

cp = h + I + II -t- III 

med iakttagande av tecknen för korrektionern a I - III 

enligt resp. tabeller i NA. Höjden skall sålunda ej minskas 

med l ' såsom fö rut. 



Planeternas 
·efemerider. 
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Slutligen må omnämnas att efemeriderna för planeterna 
Ve11us, Mars, Jupiter och Saturnus nume::a äro angivna tör 
MN (Ot) i stället för såsom förut för MD (12t). 

För studium av en del ändringar av mindre betydelse 
hänvisas till företalet i NA 1929. 

C. Palmquist. 
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Meddelande från främmande mariner. 
Meddelade från Marinstabens Utrikesavdelning. 

(December 1929.) 

Amerikas Förenta State,r . . 
(Från Daily Telegraph:s korrespondent). 
Större personal, flera fartyg och mer pengar f ordras av flot

tans sekreterare, Mr Adams, i hans årsrapport, som nyligen publice
rats. Han gav en varning beträffande de ökade svårigheterna att 
upprätthålla amerikanska flottan i förstklassigt skick med de otill
Täckliga anslag, soEJ kongressen beviljat. 

Mr Adams rapporterade, att flottan, vars moral stod högt, led 
lJrist på officerare och manskap, och han rekommenderade en höjning 
BV lönen för alla grader. Den ökade proportionen av små fartyg i 
flottan, införandet av nya hjälpvapen och det marina flygväsendets 
behov fordrade att den gamla proportionen, 4 % stamofficerare i 
förhållande till rullfört manskap skall ökas till 6 % . 

. Sekreteraren meddelade att arbetet med moderniseringen av tio 
uv tretton slagskepp, byggda före J utlandsslaget, snart vore avslu
tad. De återstående tre, New-Mexico, Missisippi och Idaho kunna 
icke moderniseras förrän kongressen därtill givit bemyndigande. 

De nuvarande planerna, sade Mr Adams, innefatta färdigstäl· 
lande till juni 193:3 av de feni första av de femton 10;000-tonskryssa
re, vartill kongressen liimn a t bemyndigande. Två äro redan under 
byggnad på privata varv, men kölarna till de återstående tre komma 
icke att sträckas förrän efter London-konferensen. 

Kongressen är beredd att bevilja anslag för deras byggande, 
m'<'m det väntas, att det kommer att göras förbehåll för programmets 
modifiering, om detta blir nödvändigt för att rätta sig efter beslut, 
som komma att :fattas i London. 

(Utdrag ur Daily Telegraph, 9 december 1929.) 

Tidskrift Sjöväsendet. 4 
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Trots det fald um att miss räkningen med de stora flygplan
k ryssarna, Lexingt.un och Saratoga, fö rn ekats av sjöförsvarsdepar te
mentet , är de inget tvivel om, att den allmänna åsikten inom flottan 
är att tiänsten fordrar ett ansenligt antal mind re f arty g. Ett dy
lil~t på l3,800 t on h ar redan beviljats och kom.me r att stapell.äggas 
mot slutet av juni 1930, lllC'll detta t illfredsställe r ingalunda tjänstens 
behov och Mr Charles Adams, flot tans sekreterare, gör ett mycket 
kraftig t inlägg i sin årsrappor t för ett ansenligt antal av denna 
far tygstyp . Han r ekommenderar myck et livligt, att Förenta Staterna 
skall vidtaga omedelbar a åtgärder för att bygga flygplank ryssa re 
upp till den ton nagegräns, som til låtes genom vVashington-traktaten. 
Andra myndig·hete r, f örutseen de en ansenlig utveckling av denna 
fartygstyp inom de närmaste åren, ä ro icke fu llt så angelägna om 
omedelbara åtgärders vidtagande och anse, att det för Förenta Sta· 
terna vore mycket k lokare att stä lla sig avvaktan de n ågon tid oc:, 
iakttaga, huru t ypen "tvecklas. Samma åsikt gör sig även sta rkt 
gällande inom engelska flottan. 

(U tclrag ur The N a val Chronicle, '20 december 1929.) 

England. 

Hunter och vVighs.m Eicharclson , vVallsencl-on-Tyne komma att 
sjösätta »Sloopen >> Folkstone den 30 januari och >> sloopen >> Scarbo
rough i februari. Samma :firma har unele r bygg nad fö r I ndiska flo t
ian en >>sloop>>, som komme r att heta I-Iindustan . Den konune r att 
s jösättas i maj. 

Tjugo kin esiska sjökaeletter hava anlänt ti ll Plyn10uth fr ån 
Shanghai fö r att genomgå en tre års kurs i bri ttiska fl ottan . 

4,000-tonnaren »Bremse» är den fö rsta lätta kryssare, som bär
gats vid Scapa Flow; elen blev sänkt år 1919. Bärgningsarbetena 
p åbörjades i Juli förra år et, men stora svårigheter uppstoclo vid 
fartygets lyftande dels på grund av dess läge och dels p å g rund av 
den dåliga väderlek, som varit r ådande de två sista mån aderna. Den 
blev slutligen i upprätt läge lyckligt bogserad till firmans upphugg-
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ningsdepå vid Lyness Pier, Orkney, en elistans av 10', varest den 
kornmer a t t bli va f ullständigt a v riggad och nedskrotad. »Bremse» 
är det 29: e fartyget, som bärgats sedan a rbet ena började 1924. Vid 
bör jan av nästa å r ko mmer m an att ägna sin uppmärksamhet å t slag
kryssarn a I-Iinden!Jurg och von der Tann 

(Utdrag ur The Naval Chronicle, 20 december 1929.) 

U ndervattens båtarna Odin, Osiris, Oswald och Otus tillhörande 
1926 å rs program hava f ullgjort sina prov i Portland och återvänt 
1ill sina r espektive byggnadsorte r. 

Ol ympus oc lt Orp he us, till hörande samm a prog ram, bliva icke 
färdiga fö rr än i mars och maj 1930. 

De fy ra förstnämnda skola jämte depåfartyget Medway i mit
ten av feb ru a ri 1900 avgå för att ingå i Kinaeskad ern. De avlösa 
där f järde flot.Wjen , som är på väg t ill Englan d, eli t elen väntas i 
slut et av fe bru a ri. Denna Jlot.til j består av depåfartyget Titania och 
under vattensbåtar na L 3, L 15, L 19, L 20, L 27 och L 33. 

CLTt.drag ur Le Yacht, 14 december 1929.) 

Frankrike. 

Anslagen till flottan för 1930 uppgå till 2,583 millioner f rcs, en 
stor siffr a p å papperet, men i reelt värde u nelerstigande 1914 års an
slag med 22 %, och synas ganska små i jämförelse med de 7 milliar
derna fr cs i egnelska flottbudgeten och de 10 ' f, i elen am erikanska. 
Det n ya tonnaget, som skall byggas li neler 1930, kommer att uppgå 
till 43,000 ton, vilket !ir samma siffra som fö r 1928 och 1929 och är 
mycket m ått ligt i jäm fö relse med flottbyggnadsprogram hos andra 
nationer , vilka icke h ava n ågonting motsvarande F rankrikes an
svarsskyldighet tii l sjöss. H err Dumesnil, f . d. ma rinmini ster och 
rapportör för marinbudgeten, som i en del k retsar anses såsom H err 
I.eyg ues's sannolika eftertr·ädar e, har förklar at, att Frankrike, ehur u 
gynnsamt stämt för f ullständig avrustning, ald ri g kommer at t sam
tycka till att ensamt avrusta och endast kommer att godkänna be
gränsningssiffror grundade på r es pekti ve länders ansvarsskyldighete r 
till sjöss, och att, i varje fall och oberoende av vad andra makter 
besluta, Frankrike . aldri g kommer att antaga avskaffandet av un
dervattensbåtar, ett försl ag som i P aris anses såsom varande allde-
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les absurt och skenheligt, då det finnes nya mycket mer barbariska 
och lömska vapen som icke kunna indragas genom ett penndrag. 

(Utdrag ur The 'Naval and Military Record, 11 december 1929.) 

Det växande behovet av skydd för ett örlogsfartygs besättning 
mot gas framgå r av detalj er hos de nya f ranska och japanska far
tygen. F ranska kryssare av Duguay-Troin-klassen sägas hava gas
täta kanontorn med en speciell ventilationsanordning genom fo rce-
rat drag. 

(Utdrag ur Daily Telegraph, 10 december 1929.) 

Frågan om kryssarkonstruktionen fortsätter att vara föremål 
för uppmärksamhet och tvist inom marina kretsar. Den lätta 10,000-
tons kryssaren, även med de defensiva fö rbättringar, som införts å 
Foch och Dupleix, anses icke längre såsom en god typ. Dess strids
värde är icke proportionellt mot dess höga kostnad. Dess sårbarhet 
är alltför stor. Kryssarproblemets läge har i hö g grad ändrats sedan 
sjöslagen vid Coronel och Falkland utkämpades. 15-cm. kalibern, 
då icke mycket vä rd med sin skottvidd på omkring 10,000 m ., ha r 
blivit ett effektivt , ·>pen på dubbelt så stort avstånd. Skottvidden 
har förlängts, precisionen har ökats och granaternas förstörelsefö r
må"'a enormt fö rbättrats enligt vad jämförande E:>xperiment, som 
gjo;ts i Gävres, visat. Den n ya 15,5 cm. kanonen, med vilken de 
l ätta 8,000-tons kryssarna av Duguay-Troin-typ äro bestyckade, kan 
utföra mera på vilket avstånd som helst än 19,4 cm. förkrigskanonen 
kunde göra, ehuru den senares projektiler äro två gånger tyngre. 
Dessutom har salveldmetoden nått en sådan grad av fulländning, att 
det icke längre är riktigt att taga vikten och ansl agskraften hos den 
enstaka projektilen såsom kännetecken på ett fartygs stridsvärde. 
Tre eller fyra 50 kg:s granater, som samtidigt träffa en begränsad 
yta av fartygss iclan eller däcket även på ett pansrat fartyg, ha stor 
utsikt att åstadkomma större skador än en ensam tyngre granat. 
Det är också l ättare att er hålla snabbt på varandra föl jande och 
samlade salvor med medelsvåra kanoner än med svårt artilleri. De 
nya tyska 6,000-tons kryssarna, som kunna akterö-ver med sina. sex 
1.5 cm. kanoner avgiva t vå eller tre väl samlade salvor per mmut, 
kunna lätt visa sig vara svåra motståndare för svagt bepansrade 
10,000-tons fartyg än den vanliga Washington-stancla,·dtypen. 

(Utdrag ur The Naval and Military Record, 18 december 1929.) 
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Sex stora jagare ell er flottil jledare, upptagna fö r byggnad i 
detta års f ranska flottb udget, komma att sätta nytt fart rekord. De
placerande 2,750 toe. komma de att förses med maskiner för en nomi
nell fart av 30 knop, men i verkligheten för 41 knop, säger Daily Te
legraph. Upp t ill 38 knop är den högsta f art, för vilken någon ja
gare, engelsk eller utländsk, hittills blivit konstruerad . De snab
baste engelska jagarna antagas bliva Amazon och Ambusade, konstru
erad e för 37 knop . 

(Utdrag ur The Naval Chronicle, 20 december 1929.) 

Ryssland. 

Redan länge hava Sovjet-myndigheterna drömt om att sända ut 
sina fartyg på långfärd, men hitintills är en mindre, f örändrad lust
jakt det enda fartyg av deras flotta, som varit synligt avlägset från 
ders egna farvatten. Brist på organisation är huvudorsaken till att 
flottan icke förut gått till havs men nyligen påvisade exempel å 
clålig övning och brist på sjöman~kap har drivit på deras arbete. Nu 
ko:rnmer amiral Haller, otvivela.ktigt den mest dugliga äldre officeren 
i ryska flottan, a t t med en blandad styrka företaga en lång kryss
ning i Atlanten, uneler vilken han hoppas få facon på besättningar
na. Det mottagande, som dessa fa rtyg komma att röna i utländska 
hamnar återst å r ati: se, men det beror helt och hållet på den propa
gancla de försöka göra. 

(Utdrag ur The Naval Chronicle, 6 december 1929.) 

Såsom var att vänta tofter elen vanhedrande clisorganisation, vari 
ryska flottan tillåtits komma, har den ärelystna evpeclitionen med 
ryska slagskepp visat sig bliva ett fiasko, Eskadern, som ursprungli
gen avsågs att bliva en stor sådan, har reducerats till slagskeppet Pa
riskaia-Kommuna och kryssaren Profintern, och även dessa hade icke 
kommit långt förrän de måste gå in till Brest för maskinreparatio
ner. Slagskeppet hette ursprungligen Sevastopol och sjösattes i juni 
1.911, ett fartyg på 23,370 ton med en nominell far t av 23 knop och 
en huvudbestyckning av tolv 30 cm. kanoner. Det är sannolikt att 
dess högsta f art för närvarande är omkring 13 eller 14 knop. 

(Utdrag _ ur The N a val Chronicle, 13 december 1929.) 
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Tyskland. 

11iksvärnsministe rn l1ar nu fasts tällt elen t idpunkt, vid vilk~o•n 

högste b P:f ~lhavaren > s tab skall utlJyta si n förläggningsor t ~Wilhem s

hafen mot Kiel. Den 25 febru ari nästa å r kommer högste befä lha
varens stab med flottans tender H ela och flaggskeppet Schleswig
Holstein at t förläggas t ill Kiel. Slagskeppet Elsass överföres till 
reserven . Det åter rustad e modernise rade slagskc•ppe t Hannover och 
det n u i Ei el st ationerad e miitnings-l'artyget Met eor skola såsom ut 
jämning stationera s i \\T ilhelmshafe n . 

Den ny a kryssa ren Köln, som f ärdigställts å örlogsvarvet i \ 'Vil
hclmshafen och r edan utfört de första proven, kommer at t få be
fälsteckn e t hissat elen 15 januari. Dä refte r öve dö;-es den gaml a 
kryssaren Amazone ti ll r eser ven . Reservkryssar en Areona nu loge
ment sfartvg i IGel, jagarn a V 2 V 3 och V 5 skola st.r;,kas fr ån 
krigsf art; gslistan. J agarna kom;11a att sälja~ för nedskrotning. 

(Utdrag ur Kiel er Neuste N achrichten, 5 december 1929.) 

Den r edan för innevarande år för ftottan plane rade utoml anels
expedition en till Medelhavet skall nu äga rum kommande vår. För 
tiden 2 apri l- -!30 juni skola de Iy ra slagskeppen samt de moderna 
jagarna utgå på denna expedition . Huruvida även kryssare skola 
deltaga är ännu icke bestämt och icke heller vi lka hamnar, som 
skola besökas. 

(Utdrag ur Kieler Neuste Nachrichten, G dece mbe r 1929.) 

-55-

Litteratur. 

Sjömaktens infly tande på Sveriges historia. 

Del III. Åren 1700- 1927. Av kommendör 
U. Unger. Marinlitteraturfören ingen n:r 38. 

Ovanståen de arbete utgör en fortsättning och a vslutning på 
l\ ommenclö rkapten Munth es ve rk, Sjömaktens inflytande på Sveri ges 
bistoria, vilket Munthe ej hann avsluta före sin död. 

I sit t förord till del III säger födattaren bl. a. följande (sid. 7): 
>> För egen eld sl.;: ull e unele rtecknad mot ~{unthes f ramställnings

sätt v?iga r ikta den generel la anm ärkningen, att elen sjöhistoriska 
skildringen på sina ställen givi ts så avsevärd bredd att de r ent str a
i.egiska motiven blivit i n ågon mån undanskymda och på den grun d 
måhända Pj hmnat framstå så viigledande och konturfasta som önsk
ligt hade varit. Efter Mal1ans exempel har Munthe vidare offrat ej 
så lit et t id och utrymme på in gående redogörelser för flottornas 
taktiska u ppträdande uneler mera bemärkt a sjöslag. Då el ylika skild
rin gar enligt undertecknaels förmenande strängt taget ej k unna an
ses vara erforde rliga för lösandet a v elen här fö religgande r ent stra
tegiska uppgitten, har berörda sida av sjökriget emellertid av denne 
lämnats obeaktad, detta så mycket mer som vederbörlig sjökrigshi
storia å t i n t resse r ad e h ä rom torde l ämna tillfy Hestgörande anvis
nin gar» . 

Med tilläm p ancle av nu citerade åsikt har författaren till del 
III gått till verket. I ställ et för sjöhistoriska och taktiska redogö
relser har f ödat taren ägnat sig åt ett ganska noggrannt studium av 
vår yttre och inre politik, även om denna ej allt id har h aft sam
l<ancl med vår sjömakt. Detta förefaller emeller t id at t st undom hava 
lett till avvikelser f r ån ämnet, ä ven om elen behandlade poli t iken i 
och för sig själv är av iniresse. Man f restas stundom att tro, att 
arbetet behandla r Sveriges partipolitiska hist ori a och dess inverkan 
}lå svenska f lottan. 
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Man får, när' man läser boken, den uppf attningen att begr eppen 
sjömakt och flottmakt äro identiska; detta torde dock icke vara 
fallet. Det hade varit av stort intresse att i större utstr äckning få 
erfara den roll som vår handelssjöfart spelat fö r landet vid olika 
tillfällen. 

Vår sjömakts inf1ytande under världskriget .skulle måhända 
kunnat behandlas mera utförligt, under det att unionskrisens för
historia - i och för sig av stort intresse - väl knappast i detta 
sammanhang fört jänar så stort utrymme, som den fått här. 

I slutbetraktelserna är infört en sammanfattning av sjövapnets 
insatser vid rikets försvar, vilken är av stort värde för den, som är 
intresserad av vilken roll vår flotta spelat under gångna tiders krig. 

Arbetet är ett nytt bevis på författarens förut erkända kunska
per om och kärlek till vårt lanels och vår flottas historia och vittnar 
{lm ett intresserat och grundligt arbete. 

O. Liljequist. 

C. F. Snowden Gamble: The story of a North Sea Air station. 

En intressant minnesruna över det engelska sjöflygets verk
.samhet och utvecking under världskriget. Särskilt läsvärd är bokens 
sista kapitel om >> the Navy Wing>> of Royal Air Force, vilken sist
nämnda organisatoriska nybildning av år 1918, som bekant icke till
kom av operativa skäl. >> Navy \Ving >> lydde i operativt avseende 
fortfarande under Aclmiralty, och häri ser förf. förklaringen t ill a t t 
elen marina luftkrigföringen i stort sett kunde fortgå orubbad, om 
än påtalad >>lack of ca-operation between sea- and airhorn craft and 
those who planned and contraJled these movements>> giver anledning 
till förmodan att systemet verkade tungt. 

För bedömanch! av f ramtidens sjökrigföring i innanhav (»narrow 
wat ers>>) ,är det av intresse erfara, att engelska jagare bogserade 
flygplan å pråmar (slädar) med 30 lm. fart över halva Nordsjön. 

, Att denna art av kombinerad operation redan uneler världskriget 
kunde uppvisa en så intim samverkan, giver ett visst stöd åt en 
ofta framförd förmodan, att, särskilt beträffande begränsade sjökrigs
skådeplatser, kombinerade oprationer mellan sjö- och flygstridskraf
ter torde vara att räkna med. 

H. Hammargren. 




