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Tidskriftens vignett. 

Förslag h a va inom 1\ungl. Örlogsma nnasällskapet väckts 

nlt utbyta tidskriftens nuvarand e vignett mot en >> värdigare 

m.: h stil enligare >> . Ärendet beha ndlades vid sällskapets sam

nwriträde den 5 sis tlidne februa ri , var vid b eslöts att den nu

\'arande vignetten skulle bibeh ållas. 

Då det emell ertid torde kunna antagas a tt fler a av tid

skriften s ä ra de prenum er anter icke hava sig bek ant, vad vig

neUen förestä ller eller inn ebär, beslöt sällskapet sam tidig t 

att upplysning h ä rom skull e lä mnas i tidskriften . 

Den nuvar and e vigneUen h ar varit åsa tt tidskriften s om

slag sedan år 1877 oc:h lämn ades vid dess införand e av tid 

skriftens d åvarande r edaktör , k apten en Ka rl E dvard af Trolle, 

följande fullt u pplysan de förkla ring , vilken h ä rmed ordagrant 

Mergives : 
>> Förklarin g. Som tidsluiftens läsar e torde obser ver a, är 

titelbald et å detta häfte af ti dskriften för sed t n1ed en annan 

vignett än den hittills brukliga. Orsak en h ä rtill är ingalunda 

att tillskrifva n ågon ändrings! usla , utan snar a re t vertom ; t y 

en m ed denna snorlik och likt ydonde bild utgjorde r edan f r ån 

äldre tider den a tidskrifts vignett , fastä n den på senare tiden 

af någon , d en nuvarande r edakti on en , ok änd orsak blifv it ut 

bylt m ot den h ittills an vänd a. Då r ed aktionen besluta t åt er 

taga den ursprungliga vign etten , anser h on sig m ed n ågra ord 

höra fäs ta uppm ärk samheten på densammas historisk a b e

lydelse. 

Ifrågavarande vi gnett bes tå r a f 2 :ne sä r skilda delar , llVa r 

af elen öfver st a ä r en afbildning af de gamle Romarnes Corona 

.Vavfl lis, som va r en gyllne k r ans föreställande sammanfogade 

spetsar af rostra. Den gafs åt den amiral som förs tört en 

ficndtli g flott a, och sannolikt äfven å t den matros, som först 

Tidskri ft i Sjöväsendet. 9 
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äntrat ombord å ett fiendtligt skepp. Den här aftecknade ä t· 
tagen efter den Corona navalis, som å en bronsmedalj omglT 
Agrippas hufvud. Den undre delen af vigneUen är en afb ild

ning af Rom arnes Columna rostrata som var en pela re, län gs 

skaftet sirad m ed figurer , föres tällande rostra, >> Skeppssnablar >>. 
Den upprättades till åminnelse af dem, som vunnit en s tor 

SJoseger. Bilden här visar den columna rostrata , som r estes 
till ära för Duilius, då han b esegra t Kartagos flotta , 261 tu

före vå r tidräkning. Den finnes ännu i b ehåll på Kapitolium 
i Rom. 

Vid Duilii kolonn är även fästa d en annan historisk be

tydelse, i det att den kan sägas h afva gifvit upphof å t den 
latinska benämningen p å ta la r es tol , som h e ter rostra. T y 

sedan ~enna kolonn blifvit uppres t, började m an i Rom . 

att f r ån foten af densamma h ålla t al. Efter någon tid up p · . 
reste m.an sedermera på andra ställen s. k. talarestola r som 

naturligtvis voro lägre och af olika former , men som. m a n 
var van att h å lla tal vid Duilii kolonn, så bibehöll m an i fö ljd 
häraf bruket att pryda talarestolarna äfven med rosh·a ellcc 

skeppssnablar. Slutligen försvunna dessa rostra från ta la re
stolarna, 1nen namnet rostra (skeppssnablar) bibehölls, så 

som en benä mning för alla t ala res tolar. Rosh·a är plura lis at 
rostrum, och eget nog h eter en tala r es tol rostra , derföre al l 

den var prydd m ed flera snablar. 
Sedan bokstafstrycket tillkommit , t alar man numera iclw 

blott från tala restolar, utan äfven i tidningar och i tidskrifter 

- dessa nutidens kraftiga hjelpmedel i det rastlöst fortgående 

utvecklin gsarbetet . Afven denna vår flottas tidskrift skulle ju 
kunna få anses såsom en liten länk i den stora utvecklings
k edjan ; och är det dess r edaktions allvarliga önskan och 

sträfvande, a tt tidskriften m å tte kunna göra sig förtj ent a f 
att betraktas såsom vårt s jövapen s talares toL I denna b e

m ärkelse torde å tertagandet af tidskriftens ursprungliga vig
n ett , fastän i en riktig historis k form , således vara p å sin pl ~l t s ::. 

R ed aktionen. 

Herraväldet i luften. 
(G enmäle med anl edning av en i l: a häftet fö r å r 1930 infö rd uppsats, 

undertecknad G. A. \Vestring.) 

I tidskriftens senaste häfte*) förekom under rubriken »h er 

raväldet till sjöss förr och nu » en uppsa ts, som på grund av 
~itt gedigna inneh åll synes vara värd den största uppmärk 

samhet. Efter som författaren tjänstgör vid flygvapnet , h ar 
det varit av särskilt intresse att taga del av h ans i uppsatsen 

tillkännagivna syn på sagda vapens uppgifter , i den mån dessa 
äga samband med begreppet »h erraväldet i luften ». 

Man konsta ter <H då med tillfredsställelse, att författaren 
icke tecknat någon obetingad borgen sförbindelse för den i se

naste årsberättelsen i flygväsende hävdade åsikten , att kampen 
om herraväldet i luften bör utgöra flygvapnets primära upp
gift vid ett iråkat krig. Författaren undviker i stället detta 

spörsmål under åberopande av den ringa erfarenhet om det
samma som vunnits efter flygvapnets tillkomst . 

Ett dylikt undanskjutande av fr ågan kan dock ej anses 

tillrådligt i betraktand e av dess inflytande på vapnets orga
nisation, m a terialanskaffning och utbildning. 

Av uppsatsen i dess helhet framgår att det av författaren 
ofta använda uttryck et h erraväldet i luften av honom tillagts 
t'n betydelse, som liknar den m ed »h erraväldet till sjöss » för

knippade. Om m an närmare skärskådar sagda förebild , fin
ner man emellertid snart, att själva ordvalet i densamma till

hör en r edan gången tid. Tack vare i främsta rummet un

dervattensbåtens tillkomst är nämligen numera en närblockad ------*) J anuarihäftet . 
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av fiendens kust praktiskt taget utesluten. H erraväldet ti ll 

sjöss är på den · grund nu för tiden i regel inskränkt antingen 

till tiden eller till rummet eller till bådadera. Ä ven den un 

derlägsna parten har nu stora Jnöjligheter att röra sig till sjöss 

för a tt där tillvarataga sina intressen . Och därmed har inom 

sjökrigets område det kategoriska ordet »h erravälde >> blivit 

moget att utby tas mot det m era anspråkslösa uttryck et >> Över 

Higsenheh. 
Att rubba på uttryck , som vunnit en så fast rotad hävd 

som , herravä ldet till sjöss », medför emeller tid en viss för 

viiTing inom den sjömilitä ra fackterminologien och bör p it 

de n grund helst undvik as. Vad m an däremot enligt min m e

nin g nu bör söka förhindra , är ett överförande av b egreppet 

i fr åga till luftkri gets område. Ty om det num era är svår t 

a lt alldeles hindra en underlägsen motstå ndare fr å n alt utnytt 

ja havets färdvägar , så är det m ångdubbelt svårare a tt hindra 

honom fr ån att draga förd el av luftens. 
Inom luftkrigets område kan det därför -- såsom jag i 

ett för egående inlägg i denna tidskrift nyligen haft tillfälle 

f ramh ålla - ej bliva tal om a tt i stra tegisk m enin g vare sig 

upprätta eller upprätth ålla elt >> herraväld e >> i luften. Men efter 

som det snarlik a uttryck et >> h erraväldet till sjöss >> r epresen 

t erar ett uteslutande strategiskt begrepp, skulle dess överflYt 

ta nde till luftkrige t lätt kunna vålla oreda genom a tt även d är 

givas en s trateg isk innebörd. 
' Uttrycken >> allmän >> r esp. >> lokal överlägsenhet i luften > 

kunna däremot ej gärna missförstås och torde giva tillräck 

li ga möjligh eter at t uttryck a vad m an i allmänhet vill hav~l 

:-agt med den av författaren använda termen . 
Det kan visserligen synas onödigt att tvista om ord. Men 

ordets makt över tanken är känd och omvittnad. Det h ar 

därför synts mig vara önskvärt att påpek a olämpligheten aY 

det ovan nämnda, i den h är vidrörda uppsatsen använda u t- · 

tryck et. 

Stockholm i februari 1930. 
H . von K.rus enslierna. 
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Årsberättelse i artilleri. 
.t\..vgiven av ledamote n J(. O. J. Broman 

Årsberättelsen omfattar r edogörelse för vissa av de er

farenheter , smn ur värld skrigets strider kunna dragas beträf

fande kustartilleriets sjöfrontsar lilleri. 
Arsberättelsen sysslar huvudsakligen m ed taktiska spörs· 

mål. På grund av ämnets natur m ås te utom kustartilleriets 

viktigaste stridsmedel - artillerie t - även andra för kustför 

svar nödvändiga stridsmedel i berättelsen beröras. 

Under världskriget kan man särskilja kuststrider av hu

vudsakligen två olika slag, där kustartilleri deltog, nämligen: 

l ) strider ont under fred anlagda försvarsa nstalter, kust
fästningar , samt 

2) försvar av h ela kuststräckor . 
Exempel på första gruppen utgöra striderna om Tsingtau 

och Dardanellerna på den andra för svaret av flandriska kusten 

och Italiens adriakust. 
Beträffande Öselföretaget bortses h elt fr ån detta , enär 

de ryska förhanelens s tridsdugligh et genom revolutionen var 

så undergrävd, att inga säkra slutsatser av detta företag torde 

kunna dragas i nu förevarande h änseende. 

Först skall här lämnas en kortfattad r edogörelse för för -
5Yarets anordnande i Tsingtau och Dardanellerna samt på 

flandriska kusten och i Italien , allt i det omfå ng som denna 
berättelse a v ser. 
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Tsingtau. 

Inloppen till T singtau och till Kiautschoubukten voro spär 
rade av mineringar. 

• M:IRUTS..:HDU 

Fig. 1. 

SK I SS 

TSINGTAU 

TE CKE't4 FÖRI<.LRR.I NG : 

t svt!I(T Kl'lrtQrtii!IIITTCJtl 
t M~CCLSU~RT ----·------
! L..ÄTT -------+ SVÅlr-T ~RU&IT ~!S"'TT!:II(I 

---- MIN.J:.ill!lrtCi 
---------- SIJAIII!R Alr.TILLCR.I~T~ 

5KOTTVInC.5GI(Ärt:S. 

S pärrartilelri et utgjordes av ett batt. om 3 st. 8,8 cm . k . 
och ett hatt. om 3 st. 15 cm. k . 

... 
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Fjärrstridsb estyckningen utgjordes av 4 st. 15 cm. k., -1 
:St. 21 cm. k ., 2 st. 24 cm . k. och 4 st . 28 cm. h aub . 

Samtliga svåra pjäser voro upps tällda i slutna , ~etonne
radc verk m ed bombsäkra rum för ammunition och beman
ning. Pjäserna stodo i pansartorn. De medelsvåra och lätta 
pjäserna voro i r egel uppställda å öppen vallgån g samt för-
5edda med sk öldar. 

Eldledningen var väl ordnad. 

Det svår :i artilleriets skottvidder v oro: 
21 cm. k . ... ... . . . .. .. ......... .. . . 
24 cm. k. . . ........ . . . . . . . . .. ... . . . 
28 cm. h aub . . ......... ... . .. .... . . . . 

13,000 m . 
13,500 m. 
10,000 m . 

stridsbelysningen å sjöfronten utgjordes av 3 st. strål
kastare. 

Beträffande anfall et m ot Tsingtcm förlöpte detta som b e
kant fullt tradition ellt. I över ensstämm else härmed låg an
fallets tyngdpunkt i land och sjöstridskrafternas uppgift var 
förutom block ad a tt understödja landstridskrafternas oper atio
ner genom eld m ot de för dem m est b esvärliga av försvara
r ens batterier. Härvid iakttogo fa rtygen nogsamt att h ålla 
:sig utanför kustbatteriernas eldområden , och beskjutningarna 
·utfördes på avstå nd varierande m ellan 15,500 och l 4,000 m. 
Ehuru dessa beskjutningar utfördes n ästan varje dag, upp
nådde japanerna till följd a v de stora eldavstånden praktiskt 
taget intet r esultat mot befästningarna, under det att sta den 
och h amnanläggningarna svårt ledo av elden. Först under 
dt av de sista dygnen blev genom en slumpträff den en a 2:t 
-cm. k an . satt ur stridbar t skick . 

D a r d an e ll e m a . 

Själva spärrama utgjordes av mineringar (okontrollerba
ra) och u -b åtsn ät , b elägna p å sätt framgår av skissen. 

För spärrarnas flank ering fanns p å ömse sidor om sundet 
(•tt stort antal r örliga i jordverk uppställda lätta batterier, var-
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jämte de två batterierna Baykouche och Dardanos, vartdera 

bes tyckat m ed 5 st. 15 cm. k. , i första hand voro avsedda till 

) ~ .. 
® ~.~. ~ 

~ ~ ~ ~ 
:z .., 
"' ,. 
"" r 
» ,. 
:;; 
~ 

minljnjernas skydd. Samma ändamål hade även en del fr:w 

Breslau och Goeben landsatta l 0,5 och 8,8 cm. kanoner . 
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Till stöd för det lätta och m edelsvåra artilleriet funnos 

uppställda i två batterivärn vid sundets smalaste del 4 st. i35 

c!ll· och 14 st. 2c! cm. k. , samtliga av äldre modell. 

Förutom denna den egentliga sjöfronten voro vid sundets 

nwnning uppställda tvenne batterier ett på vardera sidan, varl

d~ra batteriet om 2 st. 24 cm. k. av ungefär samma modell 

som ovan nämnda 24 cm. kanoner. 

Dessutom tillfördes fästningen under krigets gång dels 

2 st. 21 cm. mörsarbatterier , dels ett antal 15 cm. haubbatt., 

samtliga dessa rörliga . 
Förutom här nämnda batterier funnos e tt stort antal battt•

rier med ringa stridsvärde, varjämte längre in i sundet funnos 

ytterligare fasta batterier , vilka dock aldrig kommo att m 

gripa och därför i detta sammanhang sakna betydelse. 

Samtliga batterier voro uppställda i jordverk på öppen 

vallgång. Endast 15 cm. k., en del lätta pjäser och n ågra , som 

tillfäll igt tilldelades fästningen , voro försedda m ed sköldar ; 

samtliga svåra pjäser saknade sådana. 

Eldledningsanordningarna voro primitiva ; endast e tt få 

tal avståndsmätare fanns . 

Skottvidderna voro för det svåra artilleriet : 

24 cm. k .. ..... .. ... .. . ... .. . 

35 > •••··· ····· • • . .•• • ••• 

21 • mörsare ... ........ . 

l Äldre amm.,Nyare amm. 

9,400 m. 

10,800 > 

4,500 

14,500 m . 

16.500 • 

Nyare ammunition fanns endast i ringa utsträckning. 

Av stridsmedel fanns i övrigt ett torpedbatteri om 3 st. ~S 

cm. öv.ervattenstorpedtuber , uppställt vid Kilicl Bahr och an

ordnat för skjutning tvärs sundet, samt drivminor , vilka emel · 

lertid vid tidpunkten för anfallen mot . sjöfronten voro av en 

oduglig turkisk modelL 

stridsbelysningen slutligen utgjordes av ett antal elektr isl.'n 

strålkastare. 
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Beträffande sjöstridskmfternos onfoll kan 'rnan i stort set t 
urskilja två perioder, första perioden anfallet mot ytterbenist. 
ningarna, andra perioden anfallet mot huvudförsvarslinjen vid 
sundets smalaste del. 

Anfallet mot ytterbefästningarna pågick huvudsakligen u n
der tiden 18-26 februari 1915, varunder befästningarna ut
sattes för upprepade beskjutningar från slagfartygen först på 
stora a v stånd 1nen sedan på allt kortare till slut ända ned ti ll 
700 m. De på öppen vallgång stående, sköldlösa pjäserna 
kunde, sedan de små stridsavstånden nåtts och fartygens eld
givning därigenom vunnit i säkerhet, icke vidare betjänas, då 
serviserna överöstes med skrot och sand. Någon större skad ~1 

på själva materielen åstadkom emellertid icke denna beskjut 
ning, vilket framgår därav, att de engelska detachement, som 
landsattes den 26 februari med uppgift a tt förstöra till även
lyrs oskadade pjäser, funno icke. mindre än 70 % av p jäserna 
intakta. 

Anfallet mot huvudförsvarslinjen tog därefter sin början 
och pågick t. o. m. den 18 mars. Det avsåg till en början 
att rensa farvattnet från minor och att på långt håll beskjuta . 
batterierna, särskilt de svåra batterierna vid sundets smalasie 
del i syfte att i möjligaste m ån skada dem. Minsvepningen 
försv~'\rades genom flankeringsbatterierna, vilk a på grund av 
sin flyttbarhet , sitt stora antal och den för ändamålet ovan
ligt gynnsamma terrängen voro i tillfälle att ofta växla ställ
uing, vilket försvårade deras nedhållande. Verkan av artille
ribeskjutningen blev praktiskt taget ingen. Emellertid skred 
minsvepning framå t, och högste befälhavaren ans:1g sig den 
18 mars kunna rikta ett, som han trodde, avgörande slag mot 
fästn ingen. Enligt anfallsplanen skulle de fyra kraftigas te 
fartygen, engelska l. divisionen taga ställning på ett avstånd 
från befästningarna Yid sundets smalaste del av 14,000 yards 
och upptaga striden med dem, varefter den franska divisionen 
skulle passera genom luckorna mellan de engelska · fartygen 
och upptaga striden m ed samma befästningar, småningom 
närmande sig gränsen för det svepta området, d. v. s. 8,000 
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. ·ds från sundets smalaste del. Efter fyra timmar skulle 
,::u l k d" .. · f1·anska divisionen avlösas av den 2. enge s ·a lVlSIOnen. (]en · . . 
Genom dessa anordni1~gar hoppades man, att mmsvepn1~gen 
kulle kunna taga sin början två ti1mnar efter sedan stnden 
~örjat och sedan denna slutförts skulle vägen till Kons~an
tinopel för flottan ligga öppen. Planen kom som bekant Icke 
till genomförande, utan anfallet fick följande förlopp. Om
kring kL 11 ,30 öppnade l. engelska divisionen fr ån anbefalld 
ställning eld mot batterierna vid sundets smalaste del. Redan 
.en halvtimme därefter igångsatte den franska divisionen sin 
framstöt men led så svårt av den turkiska artillerielden, att 
den redan efter l %, timme (i stället för enligt planen '!) 
måste avlösas av den 2. engelska divisionen. Av de franska 
fartygen voro då genom. den turkiska artillerielden tre fartyg 
av fyra svårt skadade. .Ä.. ven 2. engelska divisionen led svårt 
av artillerielden, varför stridsavståndet ökades. Någon min
~vepning kunde över huvud taget icke igångsättas, och enten
teflottorna avbröto sitt anfall. Vid fartygens tillbakadragan
de gingo några av dem på minor.. Inalles förlorade de anfal
lande tre slagskepp och fingo dessutom flera svårt skadade. 

Den försvarandes materielförluster uppgingo under hela 
anfallet mot Dardanellerna endast till ett fåtal p jäser; ä ven 
personalförlusterna voro obetydliga. Däremot blevo praktiskt 
taget samtliga i nårheten av befästningarna liggande städer 
()Ch byar förstörda genom artillerield. Flerfaldiga gånger un
der striderna mellan fartygen och befästningarna trodde sig 
de förra ha va nedkämpat befästningarna, enär dessas eld 
upphörde. Detta berodde em eller tid på att kustpjäserna ge
nom fartygselden överösts 1ned jord och sand i sådana mäng · 
der att dessa måste bortskaffas, innan eldgivningen kunde 
fortsätta , Vid n ågra tillfällen var anledningen den, att pjäs
lJetjäningen hade svårt betjäna p jäserna i jord- och sandregnet 

Efter den 18 mars förekommo i stort sett inga strider . 
ll1ellan . fartygen och kustbefästningarna. 
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Fö rsvuret o v flandri sk a kusten . 

E fter anfall e t mot L ombertzyde den 10- -1 2 n ovem ber 

1914 var h ela fla ndriska kusten fr å n hollän dska grä nsen till 

1\i ieuport i tyskarnas h ä nd er. Det gä llde nu a tt så sn abbt. 

effektivt och b illigt som m öjligt trygga denna y tter st vik tiga 

kus tsträcka. Då den tys ka västfrontens högr a fly gel stöcl cJ,, 

sig p å Nords jön i trakten av Nieuport, ä r de t utan vida r e k la rt, 

a tt det för tyskarn a gällde a tt förhindra fi entlig la ncl stign in g 

på den ba kom väs tfronten belägna delen av flan dri ska kustt· n. 

E n sådan h ade ju för tys ka väs tfronten kunn at få de betän k

ligaste följder. l\'Ien icke blott ur defensiv utan även ur off t· n

siv synpunk t va r ku ststr äckan för tyskarna av största bety

delse, enä r den genom sitt f ram skjutna läge m o t F ra nkrikt> 

och Englan d synnerli gen väl lämpad e sig som s tödjepu nkt 

fö r mot dessa m akter opererande stridsk rafter , förnämligast 

u -bå tar och lätta över va ttensfartyg samt luftstri dskraft er . l 

för sta h an d m åste alltså kusten tr yggas m ot lan dstigning och 

därefter göras an vändbar som bas för ovan n ämnda stridsk raf

ter . Det gällde nu n ärmas t a tt avgör a, huru kustens fö rsvar 

borde ordn as. De belgiska h amnarna kunde en das t tj än a som 

bas för lä tta sjöstridskrafter (u-båtar , över vatten storpedfar t:· g 

och lä tta kryssar e), och sådana stridsmedel kunde enelast i 

ringa m ån skydda kusten m o t företag av m er a omfa ttande ad. 

Den på T yska bukten baserade tys ka h ögs jöflottan ansågs 

icke därifrå n kunna hin d ra anfall m ot flandrisk a kus ten. t: n

der sådan a fö rhållanden m åste tyn gdpunkten av fö rsvaret k om

ma att ligga på land. Om det endas t h ade gällt a tt hindr: t 

en landstignin g p å kusten , skulle detta rent taktiskt sett k un

n a t ske genom fä ltarmen , förstärkt m ed kustartitl eriform :1-

tion er. Då det emellertid ä ven gällde att utny ttja ku sten för 

offensiva för etag, vaT det skydd , fälthär en kunde skänka , icke 

lillräekligt. För ändam ålet erfordra des framför a ll t sv(tr l · 

långskjutande artilleri för att h ålla de f ientliga fa rtygen t ill 

r äckligt långt f rån kusten. Då h ärtill kom, att tyskarna hn

de svårt att för kusten s sk ydd avse erfo rd erlig m än gd rörl ie( DL 

s tridskrafter m åste även av denna anlednin g för svar ets t ~·n gd -
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punkt komma att vila på kustartilleriet. Så blev också tysk ar
nas beslut, och a rbetet på kustens försvar efter dessa li nj0r 
igångsattes omedelbart m ed det r esultat , att så småningon1 

h ela kus ten förvandlades till en stark kustfästning. I utb yg

gandel av denna kan man urskilja tre byggnadsperioder . 
Under den första perioden som kan anses avslutad om . 

kring den 1 april 1915 uppställd es omedelbart till fö rfogancl ~: 

stående äldre svårt och medelsvårt kustartilleri samt en del 

skeppsartilleri och lätt artilleri. Det svåra artilleriets sk lt 
vidder varierade mellan 7,500 och 16,000 m . Framför kusten 
och inloppen till Zeebriigge och Ostende utlades minerin gar. 
Jämsides m ed uppställandel av nämnda artilleri pågick arbe
tet m ed ordnandet av det direkta skyddet mot land stign ing 
genom uppställande av artilleri och kulsprutor för flank er ing 
av de viktigaste landstigningspunkterna, anordn ande ~w 

stormfria infanteriställningar , taggtr ådshinder m. m. Genom 
detta fö rsta utbyggand e kan m an säga, att kusten var n ågor 
lunda skyddad mot landstignin g. Skydd mot beskjutning fr an 
fartygsartilleri mot de för sjökrigföringen nödvändiga anlägg
nin garna vid Zeebriigge och Ostende hade dock ej h ä rigen om 
nmnits, enär det svåra försvarsartillerie ts skottvidder voro fiir 
korta jämförda med fartygsartillcriets, vilket förhållande mii j
liggjorcle för engelsmännen a tt utföra sina beskjutninga r a v 
varven i Zeehri.igge och Ostende, liggande utanför kustar ti l
leriers porte. 

Under undra perioden - till den 1 juli 1916 - åtsadkon1s 
i detta förhållande en väsentli g förbättring genom uppstä ll an 
de av 28 cm. och 30,5 cm. moderna kanoner. Först uppstill
des 28 cm. k an on er - batteri Tirpitz - för att i första h and 
bekämpa de för ställningarna m ot Nieuport allt besvä rligar.: 
monitorerna. Dessa pjäser beredd e ock ett gott sk ydd fi'1 r 
Ostende. Arbetet m ed deras uppställande började - den 15 

juni 1915 och r edan den 7 därpå följande september kunde 
batteri et ingripa mot fientli ga monitorer. Sedan engelsm än 
n en den 23 aug. 1915 företagit beskjutning av Zeebr[i ggc 
utanför Tirpitzbatteriets skottvicldsgräns, framstod allt k la-
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are behovet ä ven för östra delen av kusten av ett långskju · 
rande svårt batteri , och r edan den 30 september erhölls till

:tånd att påbörja byggandet härav. Detta batteri - Kaiser 
Wilhelm II -- b es tyckades med 4 st. 30,5 cm. kanoner , och 
den första pjäsen var klar . den l mars 1916. I övrigt för
~tärktes under denna period försvaret mot landstigning ytter
ligare genom utökning av antale t kulsprutenästen och hin

derbältenas vid ;;n e utbyggande. 

De under denna period tillkomna svåra kanonerna hade 

en skottvidd av 

28 cm. k. 
30,5 cm. k. 

35,000 m. 
37 ,500 m. 

Vad minförsvaret beträffar undergick detta i viss mån en 
försvagning , i det att de inre minspärrningarna vid hamnar

na upptogos. 

Under den tredje perioden slutligen tillfördes artilleri 
försvaret en kraftig förstärkning genom uppställandel av 38 
cm. kanoner -- i batteri Deutschland - m ed en skottvidd av 
38,000 m. Härigenom kom, som av skissen (fig. 3) framgår 
det svåra artilleriets fjärrhållande förmåga a tt bliva b etydan
de och synnerligen jämn. Under perioden uppställdes där
jämte ytterligare en .38 cm. k. (batteriet Pommern) m ed en 
skottvidd av 47,500 m., men detta ba tteri avsågs endast att 
verka mot landfronten. Därjämte tillfördes försvaret en del 
28 cm. järnvägsba lterier , vilka dock huvudsakligen avsågos 
för landfronten och i varje fall aldrig kommo att göra n ågon 
insats på sjöfronten. Vad slutligen minförsvaret under denn::~ 
Period beträffar , kom det mot slutet av densamma på grund 
av vissa krigserfarenheter. att avsevärt förstärkas. 

Sjöfrontartilleriet, som utgjordes dels av fr ån kustfäst 
ningar i h emorten taget artilleri, dels a v fartygsartilleri, var 
överallt uppst ällt på öppen vallgång, varvid man till skydd 
för betjäningarna bibeh ållit pansartorn och sköldar. 
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Itali ens adriakusl. 

Sanuna dag som kriget mellan Österrike och Italien tog 
sin början riktade Österrikarna en serie anfall mot Ital ien ~ 
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adriakust, varvid de viktigaste, oskyddade kustorterna sa1nt 
framför allt den italienska kustbanan beskötos. Ingenstädes 
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förmådde italienarna i nämnvärd grad möta anfallen, vilka 
.också medförde betydande resultat. Det uppgives bland an
nat, att den italienska mobiliseringen genom anfallen blivit 
:1lvsevärt fördröjd. 

Då italienarna icke ansägo sig vara i stånd att enbart m ed 
,~ iöstridskrafter ständigt skydda kusten, skapade de med ut-
1;yttjande av den under större . delen av sin sträckning nära 
kusten löpande järnvägen ett kustartilleriförsvar , huvudsakli
gen bestående a v lätt och medelsvårt järnvägsartilleri samt 
på vissa punkter (där järnvägen icke kunde utnyttjas) fast 
uppställt artilleri, överallt i förening med utanför kusten ut 
lagda minfält. Såväl järnvägsartilleriet som det fast uppställ
<la torde i r egel hava varit försett med sköldar. P å så sätt 
:kunde sjötrafiken innanför minfälten och skyddad av artille
Tiet i land ostört fortgå, och de österrikiska sjöstridskrafterna 
företogo icke heller, sedan ovan beskrivna försvarssystem full
bordats, några raider mot kusten. Det får alltså anses, att 
ifrågavarande · systen1. mycket väl fyllde sin uppgift. 

* 
Mot bakgrunden av denna kortfattade redogörelse för vissa 

·under världskriget prövade sjöfronter ävensom med beaktande 
av vissa därstädes timade krigshändelser komma här följande 
frågor att behandlas. 

l. Det svåra sjöfrontsartilleriets betydelse och utveckling. 
2. De fortifikatoriska anordningarna för sjöfrontsartil

leriet 

3. Fast eller rörligt sjöfrontsartilleri? 
4. Eldledningsanordningar för sjöfronten. 

l. Det svåm sjöfrontsartilleriets betydelse och utveckling. 

Vid ett studium av de bifogade skisserna finner man, att 
det svåra sjöfrontsartilleriets skottvidder, jämförda med far-
1Ygsartilleriets , voro ringa i såväl Tsingtau som Dardaneller 
lla och att så var fallet även i Flandern under första perioden. 

1'idslcrift i Sjövasendet. 10 
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I Tsingtau hade det svåra sjöartilleriet skottvidder, sonl' 
med 30- 50 % överstego sjöfrontsartilleriets. Även vid Dar 
danellerna översteg fartygsartilleriets porte högst väsentligt 
försvarsartilleriets, och så var fallet jäm.väl i Flandern under 
första perioden. 

Vid Tsingtau hade den anfallande flottan förutom blockad
åliggande till uppgift att genom eld mot fästningens artiller i
verk i görligaste mån underlätta landtruppernas framträngan
de, varjämte i övrigt hamn- och andra ur militär synpunkt 
viktiga anläggningar skulle förstöras. Vid försök att lö:sa 
dessa uppgifter höllo sig japanerna h ela tiden utanför sj ii
frontsartilleriets skottvidder (13,000- 13,500 m.) , varför allt
så fästningsartilleriet icke kom att direkt ingripa mot de j::J
panska sjöstridskrafterna. I följd av de trots allt r elati1·t 
stora stridsavs tånden lyckades japanska flottan icke tillfreds
ställande lösa den första uppgiften att genom eld mot fäst
ningens artilleriverk underlätta landtruppernas framträngan
de, vadan alltså det svåra sjöfrontsartilleriet trots sin svaghet 
fick en viss betydelse. Sin andra uppgift att skada hamna n
läggningar och övriga anläggningar av militär betydelse lycka
des däremot flottan lösa. Här var försvarsartilleriet i föl jd 
av. sina ringa skottvidder alltså maktlöst. 

Vid Dardanellerna bör man vid det svåra artilleriets be
dömande skilja mellan den yttre och den inre befästnin gs
linjen. I den yttre linjen utgjordes det svåra artilleriet huvu d
sakligen av 4 st. 24 cm. kan. med en skottvidd av med äldre 
ammunition 9, ,100 m. och nyare ammunition 14,500 m. N~·a
r e ammunition fanns endast i ringa m.ängd. Dessa pjäser 
voro alltså svaga såväl m ed hänsyn till skottvidd som m ed 
hänsvn till det enskilda skottets verkan (24 cm. kal. ). Följ 
den ~ar den , att fartygen kunde komma artilleriet tämligen 
nära utan att löpa allt för stor risk. P å grund härav blev far
tygsartilleriets n edhållande förmåga gent en10t det illa upp
ställda och illa utrustade (sköldar saknades) sjöfrontsartille
riet så stor, att stridsavstånden utan risk för fartygen kunde 
minskas i sådan grad, att ett fullständigt nedhållande \.tv 
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batterierna kunde ske. Här bör dock framhållas , att m ed 
nedhållande icke avses batteriernas eller de enskilda pjäsernas 
förstörande utan blott ett omöjliggörande av pjäsernas betjä 
nande genom det skrot- och stenregn , varmed pjäserna över
östes. Trots att stridsa~stånden nedgingo till 700 m. befun
nas efter striderna om dessa batterier alltjämt 70 % av pjä
serna oskadade på sina lavetter. I den inre linjen utgjordes 
det svåra artilleriet av, förutom ett stort antal 24 cm. kano
ner av ungefär samma typ som i yttre linjen, 4 st. 35 cm. 
kanoner uppställda med två kanoner på vardera stranden vid 
sundets smalaste del. Sistnämnda kanoner hade en skott
vidd av m ed äldre ammuniti on 10,800 m. och med nyare 
ammunition 16,500 m. Även vid dessa pjäser fanns nyare 
ammunition endast i ringa utsträckning. Ä ven här voro allt 
så skottvidderna små, under det att verkan av det enskilda 
~kottet var betydande (35 cm. kal.). På grund av farvatt
nets ringa bredd i sundet voro batteriernas lägen taktiskt sett 
dessutom gynnsammare än de yttre batteriernas. striderna 
den 18 mars 1915, då huvudanfallet skedde mot inre linjen , 
visar också till fullo värdet av detta kraftiga artilleri, som 
därunder mycket allvarligt skadade flera av de anfallande 
slagfartygen. Ententenederlagets huvudorsak torde också nu
mera allmänt tillskrivas verkan av det svåra turkiska sjö
frontsartilleri et 

Ser man nu å ter på Flandern, så finner man av skissen, 
hur det svåra sjöfrontsartilleriet efter hand blev allt krafti
gare. Under första byggnadsperioden uppnådde det svåra ar
tilleriet skottvidder, som endast uppgingo till 16,000 m. Be
~kjutningar av skyddsföremålen, varven och övriga för mili
tära ändamål avsedda eller användbara anläggningar i Zec
briigge och Ostende förekommo också under denna period från 
avstånd utanför sjöfrontsartilleriets porte. Om de också fö
rekommo sparsamt, visade dock r esultatet av dem, att, därest 
l~ngelsmännen skulle komma att insätta större kraft på dy
hka företag , de kunde komma att i betydande grad betaga 
flauderkusten dess offensiva värde för tyska krigfÖringen. 
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Detta var anledningen till anläggandel av Tirpitzbatteriet (28 

cm. kanoner med 35,000 m. skottvidd) och efter dettas fär

digställande, började anläggandel av Kaiser Wilhelm II-bat

teriet, sedan det visat sig att fientlig beskjutning från fartyg 

av Zeebriitigge kunde ske utanför Tirpitzbatteriets skottvidds

gräns med så gott resultat, att risken för upprepande icke bor

de tagas. Genom dessa båda batterier ökades alltså det svåra 

artilleriets fjärrhållningsförmåga i så betydande grad, att en 

beskjutning av skyddsföremålen från artilerifartyg efter då

tid a former, utan att dessa utsatte sig själva för den största 

risk, knappast var tänkbar. Dessa långa skottvidder fram 

tvingade också, som. längre fram. skall påvisas, från den au 

fallandes sida motåtgärder. 
Av det ovan anförda framgår alltså klart de t svåra sjö · 

frontsartilleriets utslagsgivande betydelse dels vid själva fäst

n ingsförsvaret, dels vid förhindrandet av skyddsföremålens 

sk adande genom artilleribeskjutning. 
Av krigserfarenheterna kan m an tydligt skönja artskill

naden mellan dessa uppgifter och därav betingade olika an

språk på det svåra artilleriet. ·I båda fallen är den fordran 

gemensam, att det enskilda skottet skall äga stor verkan, d. v. 

~ . pjäsernas k aliber måste vara stor. I fråga om skottvidden 

ställer sig förhållandena emellertid olika. I förra fallet , då 

det alltså gäller det rena fiis tningsförsvaret , k an kravet på 

skottvidd minskas. Detta sammanhänger h elt naturligt m e 

den omständigheten, att n1ålen för fartygsartilleriet äro sm ft 

och att fartygen därför måste gå in p å r elativt korta strids · 

avstånd för att över huvud uppnå n ågon verkan. Vid sådan t 

förhållande kommer en svår sjöfrontspjäs med även b egrän

sad skottvidd att kunna aktivt ingripa mot fartygen (jfr. an· 

fallet mot Dardanellerfästningen den 18 mars :·:1915). Att 

h är erhålla någon bestämd siffra är givetvis ytter st vanskligt. 

Gransk ar man r esultaten av de beskjutningar, som. under 

världskriget utfördes från fartyg mot befästningar, skall m an 

fimia följande. Såsom tidigare framhållits nedgingo strids

avstånden vid de yttre Dardanellerbefästningarna till 700 1n., 
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och dock blevo genom fa rtygselden endast omkr. 30 % av 

landpjäserna förstörda eller sk adade. Vid striden den 18 

mars 1915 nedgingo stridsavstånden till 8,000 yards , d . v. s. 

omkr. 7,000 m. utan att fartygsartilleriet förmådde i n ämn

värd m ån skada batterierna i land. Vid flandernkusten före

komma ett stort antal beskjutningar från fartyg av artilleri 

i land, varvid uneler första krigsåret, då de t svår a sjöfronts

artillerie t var svagt, stridsavstånden synas h ava växlat m ellan 

10,000 och 14,000 m. Därvid uppkomma aldrig n ågra mili

tära materialskador (i närheten av batterierna befintliga bygg

nader skadades däremot) och ytterst obetydliga personska

dor. Vid Tsingtau , där stridsavstånden syn as hava h ållit sig 

omkring 14,000 m. , åstadkom fartygselden icke förrän m ot 

slutet av striden n ågon nämnvärd skada p å batterierna. Åsyf

tade skada åstadkoms genom en träff i ett svårt kanontorn i 

fort Huitschienh1,.1k, varigenom tornet förstörd es. Av erfn.

renheterna från dessa krigshändelser , vilka bestyrkas av teo

retisk undersökinng, finner man alltså, att fartygsa rtilleriets 

prickskjutning m.ot så små m ål som i land uppställda artille

ripjäser först k an sk e på sm å stridsavs tånd, men att slump

träffar give tvis alltid ä ro möjliga även p å m edel- och stora 

stridsavstånd. Den omständigh eten , att fartygsartilleriet fö r 

att kunna förstöra i land uppställt artilleri måste ingå på m yc

ket små stridsavs tånd , betyder emellertid icke, att fartygen 

måste gå in på dessa små stridsavstånd för att sätta batteri er

na ur stidbart skick. Detta behöver nämligen ick e såson1 ti

digare påpekats vara analogt med batteriernn.s förstöring . 

Fartygsartilleriet ä r praktiskt taget alltid sjöfron tsartilleriet 

kvantita tivt ofantligt överlägset och förmår därför utveckla 

en betydande eldkraft, som, om den också ej kan resultera i 

direkta träffar i landp jäserna, d ock alltid är ytterst påfrestan

de för pjäsbetjäningarna. Aro i<;:ke dessa väl disciplinerade 

och i .möjligaste mån skyddade genom det sätt, på vilket a rtil 

leriet uppställts och a nordnats, drivas de av fartygselden s mo

~:aliska verkan och skrotverkan bort från pjäserna, och dessa 

aro då om också oska dade för tillfället värdelösa ur försvars-
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synpunkt. Framhällas m å slutligen den moraliska betydelsen 

för försvararna a tt över huvud taget kunna aktivt ingripa. 

Sk ulle man våga nämna n ågon minimigr äns för det svår a a r 

till eriets skottvidd m ed h änysn till nu beh andlad uppgift, sy

n es man på grund av det ovan framhållna kunna sätta den 

na till omkring 15,000 m> ) 

Annorlunda blir k ra vet på fjärrh ållningsfrågan hos det 

svåra artilleriet, då det gäller skyddsförem ålets värnande. Ar 
detta av stor utsträckning, exempelvis en stad , m åste det svåra 

~jöfrontsartilleriet kunna h ålla fartygen på så stort avs tånd, 

att dessas svåra artilleri över huvud taget icke kan nå skydd s

föremålet. Kan försvaret icke framskjutas i förh ållande ti ll 

skyddsför em åle t, uppstår alltså krav p å betydande skottvid

der. De allra modernaste slagfar tygens svåra artilleri tor de 

h ava en skottvidd av omkring 35,000 m., smn dock genom 

krängning torde kunna ökas till omkring 40,000 m. De s. k . 

\Vashingtonkryssarnas 20,3 cm. kanoner torde, åtminstone a 

Yissa fartyg , hava en skottvidd upp till nära 30,000 m. Under 

här givna förutsättningar måste sjöfrontsartilleriet alltså vara 

mäktigt de störs ta skottvidder, som över huvud f. n . äro prak 

tiskt användbara, vilket får anses vara omkring 45 ,000 m . 

Är skyddsförem ålet exempelvis ett varv, finnas vissa håll

punkter för fr ågans bedömande att h ä mta från striderna pit 
flandriska kusten. Egendomligt nog igån gsatte engelsri1ännen 

icke någon kraftigare aktion mot de av tyskarna använda bel

gisk a varven i Ostende och Zeebriigge förrän det t ysk a kustför

svaret växt sig något så när starkt. Sålunda synes under 191-1 

endast en b eskjutning av Zeebrligge slussanläggningar på ett 

avstånd av 12 ,000 - 8,000 m. hava äg t rum. Denna beskj ul

n in g åstadkom vissa materielskador. Sedermera synas b e

skjutningar under 1915 h ava ägt rum m ot Ostende och Zec

briigge, huvudsakligen sedan Tirpitzbatteriet blivit färdigt. 

*) Som av k rigserfarenheterna framgå r måste f artygen emel· 

l P- rtid sannolikt välja betydligt kortare stridsavstånd för at t ku nna 

nedklimpa ett väl uppställt sjöfrontsbat t eri. 
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, ,ilket tvingade en gelsmänn en till stridsavstånd varierande m el

]an 18,000 och 25,000 m. Några större skador uppstodo ej 

härigenom, om ock i följd av skador å förbindelsemedlen viss 

driftstörning inträdde. Under 1916, 1917 och 1918 utfördes 

ett flertal beskjutningar av varvsanläggningarna på avs tånd 

varier ande mellan 20,000 och 30,000 m. Därvid åstadkommos 

skador å verkstadsbyggnader, slussar, förbind elser , vid varven 

liggande fartyg m. m. , varjämte en del förluster i döda och 

.sårade uppstodo. I intet fall var det uppnådda r esultatet dock 

av sådan storleksordning, att varvsdriften lamslogs , men be-

1ydande svårigheter uppstodo dock i vissa fall. Framhållas 

bör emellertid , att tyskarna, i syfte att minska verkan av bom

hardemaug (även från luften ) , i möjligaste mån spr edo varvens 

olika an stalter över e tt stort område. A v ovan relaterade be. 

skjutningar syn es m a n möjligen våga draga den slutsatsen , 

ntt engelsmännen vid utförand e av dessa under åren 1916, Hll 7 

och 1918 höllo sig p å gr änsen till det för varven farliga om

rådet, eller m . a . o. om stridsavstånden nedgått under h är 

nämnda , skulle varvsdriften omöjliggjorts. Erfarenheterna 

från Flandern synas alltså giva vid handen , att det svåra för

svarsartilleriet bör kunna h ålla fa rtygen på ett avstånd av 

omkring 30,000 m. från skyddsföremålet (varvet). Ligger b e

fästnin gslinjen i omedelbar n ärh et av skyddsförem ålet , bety

der detta , a tt det svåra sjöfrontsartilleriet bör h ava en skott

Tidel av minst 35,000 m. 

2. De fortifikatoriska anordningarna m. m. för 
s jöf rontsartill er i et. 

Ehuruväl m an redan före världskriget väl inså!! svåricr-
u v 

beterna för fartygsartilleriet att n edkämpa i land uppställt 

-artilleri , ansåg m an det dock nödvändigt att genom omfattan

de fortifikatoriska anordningar bereda sistnämnda artilleri 

slörsta möjliga skydd. Världskrigets erfarenh eter hava emel

lertid på ett övertygande sätt visat, a tt dylika anordningar utan 

~tt ri sker a stridsmedlens effektivitet kunna avsevärt förenklas . 
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Såsom tidigare nämnts voro samtliga artilleripjäser i Darda
nellerna uppställda p å öppen vallgång, och detta paktat kundP, 
trots att stridsavstånden voro små, i vissa fall t. o. m. mycket 
små, sjöfrontsartilleriet endast i ringa utsträckning förstöras. 
Däremot kunde batterierna, särskilt de i yttre linjen belägna, 
tidtals hållas nere av fartygselden. Detta förhållande berodde: 
dels på att hattederna voro olämpligt placerade (i yttre linjen 
exempelvis kunde tlera batterier utsättas för enfilerande eld ) 
dels på att pjäserna i r egel saknade sköldar och dels slutligen 
på att förbindelsemedlen förstördes. I Flandern voro jämväl 
de fortifikatoriska anordningarna av enklaste slag. Här voro 
emellertid samtliga pjäser mycket väl inpassade i terrängen 
och antingen försedda m ed stora sköldar eller placerade i torn . 
De beskjutningar som detta artilleri utsattes för från sjöartille
ri på avstånd m ellan omkring 10,000- 30,000 m. visar de l-; 
att praktiskt taget inga materielskador åstadkommas, dels atl 
risken för betjäningarna var ytterst ringa och att fartygsartil 
lerieldens nedhållande förmåga alltså var oväsentlig. I detta. 
sammanhang är det jämväl av stort intresse erfara, att ick e· 
heller i land uppställt svårt artilleri fönnådde förstöra det 
tyska sjöfrontsartilleriet Exempel härpå utgöra beskjutning
arna av Tirpitzbatteriet den 8 och 9 juli 19H1 då omkring 
250 st. 30,5 cm. skott avgåvos på ett avstånd av omkrint~. 

24 ,000 m. Under första dagens beskjutning uppstodo en de! 
materielskador, vilka dock icke voro svårare, än att dc , utom 
beträffande andra pjäsen, kunde nöjaktigt repareras under 
natten. Under andra dagens beskjutning skadades andra pj ii
sen ytterligare, dock ej svårare än att den efter några dagar 
å ter var klar till användning. Under båda dagarnas beskjut
ning dödades 3 och sårades 4 man av batteribemanningen . 
Under andra dagen besvarade Tirpitzbatteriet elden. Av flyg
fotografiet (fig. 5) framgår träffbilden . 

Krigserfarenheterna i detta avseende hava alltså medfört 
en förenkling i de fortifikatoriska anordningarna. Å andra 
sidan giva erfarenheterna tydligt vid handen, att stor omsorg 
måste ägnas platsvalet för de enskilda pjäserna, de böra väl 
inpassas i terrängen och läggas så, att batteriet icke kan taga~ 
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der enfilerande eld. Stor omsorg måste vidare ägnas åt 
till . 
förbindelsemedlens skyddande, enär ledningen av batteriets 
eld eljest kan äventyras eller r ent av omöjliggöras. Slutligen 
J11åste pjäsbetjäningarna i möjligaste mån skyddas mot de 
skurar av skrot och stensplitter, med vilka de kunna överösas 

Fig. 5. 

genom i närheten inträffade kravader; skydd måste jämv~il 
b~redas betjäningarna mot attackflygare. Det enklaste och 
htlligaste skyddet synes vara sköldar av så pass kraftigt ma
t . 
ena], att de kunna motstå attackflygarnas kulspruteeld. Vid 
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sköldarnas formande är att bemärka , att risken för attackflyg. 
n in g nödvändiggör lån gt b akå t dragna · sköldar, som bered::t 
b etjän ingen skydd jämväl uppifrån och från sidorna. Anv ~in . 

des för ändamålet fartygsar tilleri böra befintliga torn, om s;'1 

kan ske, bibeh ållas, då dessa give tvis erbjuda b etjänin gar na 
b ättre skydd än även de bäst byggda sköldar. 

Om alltså världskriget visat möjligheten av enklare for ti. 
fi katariska anordningar för kustartilleripjäser än som tidigare 
ansetts tillrådligt, innebär detta givetvis icke, att de äldre an. 

Eiggningarna kunna b etraktas som mindre användbara eller 
o lämpliga. . Tvärtom. Dessa m ed i r egel fullständigt sk ydda
de rum för ammunition, eldledning, kraftcentra!, personal ens 
förläggning m. m. äro de nutida befästningarna överlägsna, 

m en de äro det icke i sådan grad, att det kan anses m oti
vera de stor a kostnader , de draga. Man skulle alltså ku na 
~äga, a tt om penningfrågan ick e spelade någon roll, skulle 
man · alltjämt anlägga kustbefästningar av den typ, som kom 
till a nvändning före världskriget. Då det emellertid nu är så, 
a tt p enningmedlen överallt äro mycket knappa, har m an med 
stöd av världskrigets erfarenheter gått in för förenklade an
o rdningar , för att i stället i större utsträckning kunna utny tt

j a medlen för själva artilleriets och övriga stridsmedels stii r
k ande. 

3. Fast eller rörligt sjöfrontsartilleri. 

Som av r edogörelsen för försvaret av Italiens adriakust 
fra m går blev det därstädes anordn ade kustförsvaret b estående 
i huvnctsak av minfält och järnvägsar tilleri m ycket effek tivt. 
:\led den ben ägenhet för gen eralisering, som tyvärr ofta k om· 

m er till synes, var det klart , att de tta förhållande skulle konl· 

m a a tt för anleda krav på att a llt s jöfrontsartilleri skulle göras 
rörligt, då givetvis i första h and genom järnvägsnäte ts utny tt
jand e. Det h ar gjorts gällande, att de fördela r , som h ärigenotn 
skulle vinnas, skulle vara av såväl strategisk som ta ktisk a rt, 

varjämte system et skulle bliva vida billigare än det nuvaran de, 
dä r den fasta uppställningen dominerar. För frågans b edö-
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111
ande m ås te m an först söka klar göra var dylikt artilleri ä r 

behövligt. 
_\rtilleriet ä r först och främst erforderligt inom de områ-

den, som av land- och sjöstrategisk a sk äl anses böra under 
alla förhållanden fö rsvaras , d . v. s. inom vad m an i allmänhet 
]Jenänmer kustfäs tningar . Då alltså dessa om råden under alla 
förhålland en måste försvaras , kunna de icke, därst krigslä
get är eller k an bliva sådant, att ett anfall mot dem kan f?r
yäntas , berövas allt sitt artilleri . E n viss säkerhetsbestyckmn g 
Jllåste alltid k varlämnas. Det är därför u ppen bart, att det ur 
.strategisk synpunkt icke är fördelaktigt a tt göra allt kustfäst
ningarnas sjöfrontsartill eri rörligt , enär då högsta krigsled
ningen skulle kunna inför ett tillfälligt tryck på annat h tlll så 
förs vaga en knstfästning, att den icke skulle vara i stånd att 
motstå ett m ot densa mm a riktat anfall. Häremot skulle m å
hända kunn a invändas dels att h ögsta krigsledningen 1nåste 
vara sin uppgift vuxen, dels att den försvagade kustfästningen , 
därest den utsä ttes för anfall, åter k an tillföras sitt för till 
fället på annat h åll verksamma, lä tt flyttbara sjöfrontsartille
ri. Vad beträffar högsta krigslednin gen finnes em ellertid ingen 
garanti för a tt den icke, utsatt för h ård pressning, kan vidtaga 
('J1 strategiskt sett felaktig disposition. I fråga om fästningen s 
förstärkand e v id anfall, k an det tänkas, a tt den bortförda :n-

1illerimaterielen antingen förlorats eller blivit så h årt bundc·n 
vid sin n ya uppgift, att den svårligen kan därifrån borttagas. 
Men även om den kunde lösgöras , är det föga sannolikhet för 
att den i tid sk ulle hinna insättas till den anfallna fästningens 
förstärkande. Den snabbh et , n'led vilken anfallsföretag p å sjön 
kunna an sättas och den lä tthet , m ed vilken sjöfrontsförsvar , 

som icke besitter r imli g styrka i förhållande till anfallsm edlen, 
kan brytas , försvårar nämligen i hög grad insättandel i tid av 
förstärkningar. 

I tciktiskt hänseende skulle sjöfrontsartilleriets rörlighet 
Vara av värde, därigenom att en h otad del av fronten kunde 
förstärk as m ed strid smedel fr ån en annan, ick e hotad del av 
fronten samt därigenom att artilleriet genom ställningsväxling 
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kunde undandraga sig överm äktig beskjutning. Vad beträfLtt· 
förstnämnda fördel - stridsmedlens koncentrering till h tat 
frontavsnitt - torde emellertid ett anfall mot en kustfäs tn i11., 

to\ 

till en början komma att tillgå så, att den anfallande vidtager 
förberedelser för anfall på fl era h åll (längs flera leder). :\ li n. 
svepning , utprickning och utbojning av lederna komm a s;!. 
lunda att ske på flera h åll. Om försvararen sedermera, när 
klarhet om huvudanfallsriktningen vunnits , skulle från andra 
frontavsnitt till den sär skilt h otade fronten föra dessa avsnit ts 
artilleri , så kunde den anfallande på grund av de förb eredel
ser , som enligt ovan vidtagits, lä tt omlägga sin anfallsriktn ing 
mot ett av de blottade frontavsnitten , och genom den ovan 
påvisade snabbheten i sjöoperationer kunde anfallet igångsät
tas och genomföras , innan det bortförda artilleriet på n vtt 
hunnit insättas. Vad beträffar den fördel , som skulle li gga i 
möjligheten av ställningsväxling, li gger denna fr åga icke a lls 
till p å samm a sätt, som exempelvis för artilleriet under stiil l
ningskrig. Som upprepade gån ger påpekats , kunna anfall av 
sjöstridskrafter genomföras m ed m yck et stor snabbhet, en 
snabbhet som vida överstiger den , m ed vilken ett anfall i land 
k an genomföras . Detta förhållande m ås te h ållas i minn et vid 
här föreliggande frågas bedömande. Ytterligare inverkar den 
omstä ndigh eten, att sjöfrontsartilleriet i jämförelse m ed det 
artilleri , som disponeras i ett ställningskrig, i r egel är k\·an ti
tativt svag t (få enheter ). Dessa oms tändigheter - sjöstr ids
krafternas snabhhet och sjöfrontsartilleriets kvantitativa sv ::~ g

h et - göra det i r egel omöjligt för sistnämnda a rtilleri a tt 
avbryta en pågående strid i syfte att genom ställningsväxling 
undandraga sig sjöstridskrafternas eld. En sådan åtgä rd yore 
nämligen liktydig med att elden mot fartygen under viss tid 
(ställningsväxlingstiden) skulle avsevärt försvagas, k anske helt 
upphöra, ett förhållande, som en energisk fiende skulle kunna 
utynttja till en framstöt , vilken skulle medföra exempelvis en 
spä rrs brytande. En ställningsväxling av sjöfrontsartilleri u n
der strid är därför en m ycket farlig åtgärd, som h elt enkelt 
kan m edföra nederlag för den försvarande. Härtill k om!1ler 
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slutligen, att terrängförhållandena på sjöfronten kunna vara 
sådana, att rörliga pjäser rent tekniskt sett icke kunna använ
das. .:\.ven ur taktisk synpunkt är det alltså oförmånligt att 
göra allt kustfästningarnas sjöfrontsartilleri rörligt. 

I ekonomiskt h äns eende slutligen ställer sig nog icke h el

ter fr ågan så, som förespråkarna för att allt artilleri skall vara 
rörligt göra gällande. Tidigare, före världskriget, uppställdes 
~åsom förut omnämnts sjöfrontsartilleri i omfattande fortifi
katoriska anläggningar, vilka drogo betydande kostnader. 
Världskriget h ar em ellertid i detta avseende visat att i dessa 
anordningar , utan ri sk för att effektiviteten hos försvaret. skall 
nedgå allt för m ycket, kunna vidtagas förenklingar i sådan 
omfattning, att kostnaderna för fast uppställt artilleri bliva 

väsentligt lägre än för rörligt sådant. 
Förutom inom kustfästningarna erfordras sjöfrontsartille

ri dels för a tt biträda vid skydd av sjöförbindelserna utanför 
kusten , dels för a tt biträda vid ' förhindrandet av fientliga fö
retag mot kusten i övrigt. Behovet h ärav har m ed synnerlig 
tydlighet fra mgått av världskrigets erfarenheter. Icke blott 
från Italien utan praktiskt sett fr ån alla de krigförande län
derna föreligga bevis härför. T. o. m . England m ås te, trots 
sin betydande överlägsenhet i sjöstridskrafter , för skyddet av 
!lina kuster uppställa artilleri i land. P å m ånga h åll var detta 
behov vid krigets början förbisett. Följderna av denna för
summelse blevo em ellertid på m ånga h åll så smärtsamma för 
de försumliga, att ett å terupprepande torde vara uteslutet. 
Denna ett lands sjöfrontsartilleri åvilande uppgift, som kan 
medföra b eh ov a v artilleriets uppträdande på vitt skilda h åll 
allt efter krigsläge ts skiftande krav, m edför givetvis , att artil
leriet måste kunna snabbt fl yttas, och därvid böra landets järn
"ägar givetvis i m öjligaste m ån utnyttjas. Framhållas bör i 
detta sammanhang, alt, därest kustfäs tningarna från början 
endast förses m ed säkerhetsb estyckning, b eh ovet av en r eserv 
av snabht flyttbart sjöfrontsartilleri för förstärkande av an

fallen kustfästning givetvis föreligger. 
Så som erfar enheterna i denna fråga synas hava tilläm-
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pats _i olik~ länder, synes .man kunna sammanfatta svaret Pi 
den I rubnken framställda frågan sålunda: 

Ett land m ed sjögräns h ar i regel behov av såvä l fast 
uppställt (bl. a . såsom säkerhetsbestyckning i kustfästningar. 

na) som rörligt (på järnväg och i övrigt för förstärk ande ~ v 

anfallen kustfästning och för biträdande vid skyddet av vissa 
~.jöförbindelser och kusten i övrigt) sjöfrontsartilleri. 

4. Eldledningsanordningar för sjöfronten. 

Såsom tidigare framh ållits, framtvingade sjöfrontsarti lle
riets i Flandern stora skottvidder motåtgärder fr ån den an. 
fallandes sida. · 

Detta skedde första gången den 12 maj 1917 , då en gelska 
monitorer dolda bakom en dimbank togo slussarna vid Z<'e· 
hriigge under eld. Trots att flygare omedelbart uppsändes 

kunde dessa p å grund av den fientliga motverkan i luften och 
den kraftiga radiostörning, som fienden anordnat, först om 
kring en timme efter beskjutningens . början inrapporter a dc 

eldgivande monitorernas ungefärliga läge. Strax efterå t be
styrktes flygrapportens riktighet, därigenom att svagt synliga 
m ynningsflammor kunde insk äras från mätstationerna. Se

dermera utförde monitorerna i regel beskjutningarna dolda 
av dimma och då alltid p å avstånd. som lågo inom sjöfron ts
artilleriets porte. 

Vid · förstnämnda tillfälle voro t yskarna under större dc
len av striden ur stånd att möta fiendens våld, då de icke a lls 

visste, var dc skjutande fartygen lågo. Sedermera, när dessas 
lägen ungefärligt kunnat bestämmas avgåvos n ågra la ()" m en 

.._... ) L b ) 

elden inställdes snart, då all eldledning var utesluten. 

Denna en gelsmännens n ya anfallstaktik tvingade tyskM
na att avsevärt modifiera sitt dittills använda eldledningssy
stem, då de eljest i avsevärd grad skulle blivit urstå ndsatt ta 
a tt fylla sin uppgift - skyddet av varven i Zeebri_igge och 
Osten de. 

A v den h är ovan lämnade kortfattade redogörelsen för 
b eskjutningen den 12 maJ· 191 7 franvrår ::> 
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att dimbildningen var så effektiv , att under större delen 

liv beskjutningen inga observationer beträffande de fientliga 

fllrtygen kunde göras från marken, och 

att försvarsflygarna dels på grund av anfallsflygarnas 

verksamhet , dels på grund av fientlig r adiostörning hade Inyc

ket svårt såväl a tt fastställa de skjutande fartygens lägen som 

att sedermera få fram rapport härom. 

Liknand e voro förhållandena i allmänhet under de fort -

53tta striderna m ellan fartyg och kustbefäs tningar på belgiska 

kusten. 
När man bedömer betydelsen av denna n ya anfallstaktik , 

bör man ihågkomma, a tt den i viss m ån ännu stod på expe
rimentstadiet ; särskilt dimbildningen var då ännu icke te k 

niskt fullkomnad. Och ändock voro anordningarna så effek 
tiva som ovan angivits. Med de framsteg, dimtekniken sedan 
dess gjort, tord e det få anses visst , att man, åtminstone vid 
anfall av här ifrågavarande art mot försvarsanordningar lig

gande å öppen kust , endast i undantagsfall kan på6ikna a tt 

från land se de fientliga fartygen. 

De dittills anvi:inda instrumenten för bes tämmande av de 
fientliga fartygens lägen - avståndsmätare grundade på lju

set - · blevo under sådana förhållanden oanvändbara.'') 
De möjligheter, som av tyskarna övervägdes i syfte a tt 

neutralisera det nya anfallsförfarandet, voro användning a\' 

flygare och användning av ljudmätning. Att enbart basera 
eldledningen på flygare skulle väl r en t teoretiskt sett varit 

möjligt. Erfarenheten visade dock t yska rna, a tt ett härpå 
grundat system skulle bliva ytterst otillförlitligt. Dels var 

ofta den fientliga motverkan i luften m yck et stark (trots m a
rinkårens sta rka luftstridskrafter ), dels störde fi enden rudio

f~rbindelsen m ellan flygaren oeh batteriet. Genom använd
Uing av ljudmä tning i luften lyckades det dä remot t yskarna --*) Dessa avståndsmätar e kunna dock icke avvaras ty har för-
svarare . l å l 1 ' \""] n 1c ce s c ana, can elen anfallande f ramgå utan dimbildning, 

1 ket givetvis unel erlättar hans eldgivning. 
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att under någorlunda gynnsamma förhållanden upptaga stri. 
den med de anfallande fartygen. På grund av den långsant. 
het, med vilken ljudmätningen då skedde; blev eldlednin gen 
givetvis icke så effektiv, som då avståndsmätare kunde för än. 
damålet användas, men den möjliggjorde dock en någorlunda 
planmässig skjutning, framför allt då den kunde kombin eras 
med flygobservationer. 

Sedan denna tid har ljudmätningen för här avsett ända. 
mål givetvis förbättrats, men det torde framför allt vara un. 
dervattensljudmätningen, som gjort sådana framsteg , alt den 
'torde medgiva en planmässig eldledning. 

Utan tvivel måste fartygens dimtaktik vid anfall mot k ust
fästningar eller dessas skyddsföremål tillmätas den all ra 
s törsta betydelse, och enda sättet för kustfästningen att dän id 
fylla sin uppgift är, att den besitter mätinstrument, som t rols 
dimman kunna fungera. Att därvid basera mätningen pft fl y
gare, blir som ovan framhållits ytterst osäkert, för en stn. t 
med svagt flygvapen praktiskt taget utan värde. Enda möjlig
heten synes vara att basera avståndsmätningen på ljudm:i.t
ning i luften eller i vattnet, varvid sistnämnda mätning f. n. 
synes vara den, som erbjuder största effektivitet. 

- 151-

En fråga i lönefrågan. 
(Förekommande kursiverin gar äro gjorda av undertecknad.) 

År . 1921 antogs det i huvudsak ännu gällande officersav
löningsreglementet att provisoriskt gälla från och med den 1 
januari 1922. Manskapsavlöningsreglementet, som fick defim
tiv karaktär , trädde i kraft hösten 1921. 

Det di/initiva manskapsavlöningsreglementet ändrades -
självfallet till personalens nackdel - redan år 1922 och även 
1923. Det provisoriska officersavlöningsreglementet ansågs 
·emellertid icke kunna ändras 1927 med hänsyn till att det 
fastställts så sent som vid 1921 års riksdag. En högst egen
domlig logik. Förklaringen ligger emellertid i a tt det 1927 
möjligen kunde hava blivit tal om en blygsam höjning av per
I.Onalens förmåner , hade det varit fråga om sänkning skulle 
statsmakterna säkerligen och just 1ned stöd av reglementets 
provisoriska natur utan några som h elst b e tänkligheter r eVi
derat löneplanerna. 

Efter försvarsbeslutet 1925 fick försvarsväsendets löne
nämnd i uppdrag att avgiva förslag till de ändringar i de mi
litära avlöningsreglementena, som föranleddes av den heslu
tade omorganisationen av försvarsväsendet , ävensom till så
dana ändringar i officersavlöningsreglementet , vilka i övrigt 
hefunnos lämpliga att vidtaga i samband med ett definitivt 
antagande av sistnämnda reglemente. Lönenämndens b ehand
ling av detta ärende samt dåvarande försvarsministerns (stats
rådet Rosen) s tällning till huvudspörsmålet - muarbetandet 
av själva löneplanerna - framgår av nedan återgivna uttalan
·den i K. Maj :ts p rop. 7/ 1927 , där det nya a vlöningsreglem en-

Tidskrift i Sjöväsendet. 11 
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tet underställdes riksdagens prövning. Departementschefetl 
y ttrar bl. a.: 

»Inledningsvis har lönenämnden anfört, att nämnden, med 
hänsyn till den ännu vilande frågan on1 r evision a v övriga llY

löningsreglem enlen , som grunda sig på det å r 1919 för kom
munikationsverkan införda lönesystem et, funnit sig i allmä n
h el icke nu kunna föreslå sådana ändringar i det provisorisk t 
gällande avlöningsreglementet, som kunde anses föregripa el
ler påverka berörda revision. 

Det synes mig riktigt ·- säger statsrådet - att iakttaga 
den begränsning, som lönenämnden sålunda förordat. . 

Lönenämnd en har för sin del med hänsyn till att des ~_,a 
löneplaner fastställts så sent som vid 1921 års riksdag, ansett 
en genomgående revision av desamma näppeligen nu kunna 
ifrågakomm.a. En dylik r evision syntes nämnden i allt fall 
icke nöra företagas, förrän viss tids erfarenhet vunnits ifråga 
om de verkningar , den nya försvarsorganisa tionen kunde kom
ma att utöva å de olika bes tällningshavarnas arbetsåligganden. 
Ett tillfälle att öuerväga frågan syntes för övrigt komma att 
erbjuda sig i samband m ed dyrtidstilläggens avskaffande och 
sammanslagning med d e fasta lönema. 

Två av lönenämndens medlemn-:tar hava dock ansett , a tt 
en allmän revision av lön eplanerna nu borde vidtagas. 

För egen del - säger statsrådet - - h ar jag ifråga om lii
n eplanema funnit mig böra intaga samma ståndpunkt som lii
n enämndens m ajoritet. Jag föreslå r således, att nu gällande 
löneplaner oförändrade upptagas i det nya avlöningsreglc
lnentet ), . 

Uttalandet h är ovan om >> viss tids erfarenhet» är en verk 
li ot dvrbar fras särskilt i b etraktande av att erfarenhet skulle ~ ' ' 
vinnas b eträffande de olika beställningsiwvarnas arbetsålig-
ganden. En militär b es tällningshavare k a n ju placeras på en 
m ångfald olika befattning ar, varför tale t om arbetsuppgifter 
för en viss b eställning hänger fullständigt i luften. H ärt ill 
kommer, att för den . som vill förstå , det utan vidare bort vara 

- 153 -

fullt klart, att eft er de stora personalindragningarna den kvar
stående personalen m åste få betydligt ökade arbetsuppgifter. 

De två ovannämnda reservanterna voro n aturligtvis de 
militära representanterna · i n ämnden , kommendör Selander 
och fanjunkare Nyqvist. De uttalade bl. a.: 

,, Den omständighet en , att officersavlöningsreglem entet 
fastställdes så sent som vid 1921 års riksdag, syn es oss knap
past hava bort utöva n ågot inflytande på frågan , huruvida 
en allmän r evision av i detsamma intagna lönepian er nu bor
de företagas. Då nämligen det definitiva manskapsavlönings
reglementet ansågs ifråga om löneplanerna kunna såväl andra 
som tredje året efter dess fastställelse underkastas rätt viisent
liga förändringar , had e någon tvekan p å grund av nyssnämn
da skäl enligt vår m ening icke bort förefinnas för att i mot
svarande avseenden n·u r evidera det provisoriska officersavlö
ningsreglementet >> . 

Med anledning av ovannämnda proposition till 1927 års 
riksdag frambar general Hammarskjöld en motion om ökning 
av de militära lönerna i överensstämmelse m ed vad Kungl. 
Maj:t föreslagit 1921 , men som riksdagen då avprutade. 

1927 års riksdag, som i sitt beslut följde Kungl. Maj :t och 
lönenämndens majoritet, framhöll emellertid i sin skrivelse 
bl. a. följande : 

Riksdagen vill till en början erinra om , att chefe11 för fi -· 
Tiansdepartem entet i sitt under rubriken ,, för fler a huvudtitlar 
gemensamma frågor» gjorda tittalande rörande dyrtidstillägg 
åt befattningsh avare i statens tjänst framhållit , att spörsmå
let om de nu utgående dyrtidstilläggens inarbetande i lönerna 
inom en nära framtid komme att upptagas till prövning. I 
samband därmed torde åtskilliga jämkningar i nu gällande 
avlöningsbestämmelser jä rnväl komma under omprövning. 
Vid sådant förhrl!lande synas även vissa i det militära cwlö~ 
ningsreglem entet ingående bestämmels er i avseende å såviil 
lönebelopp som i övrigt samtidigt komma under förnyad 
Yronskning . På grund härav har riksdagen icke ansett det 
lllotionsvis fram ställda förslaget om vidtagandet av vissa änd-
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ringar i löneplonemn och tjänstledighetsavdragen för den m i

litära personalen böra nu upptagas till avgörande. Prövningen 

( lV dessa f'r ågor synes nämligen rikselogen böm onstå till. <l en 

i utsikt ställcia allmänna lönereuisionem. 

Redan nu var sålunda riksdagen för sin del av den upp. 

fattningen, att en reglering av de militära lönebeloppen va r U\' 

b ehovet p åkall ad. Vid upprepade tillfä llen sedermera h ar 

vid förslag om förbättringar i de militära lönebeloppen såv ;·,J 

8 V riksdagen och dess utskott som av i ärendet hörda myndig

heter (icke minst av försvarsväsendets lönenämnd) hänvisals 

till den lönereglering, som ansågs skola komma till stånd i 

samhann med dyrtidstilläggen s inarbetande i lönerna. s ~'t 

lunda uttalar sig statsutskotte t vid 1929 års riksdag på följan

de sätt m ed anledning av väckt motion om löneförbättring fiir 

vissa äldre subalternofficerare: »Utskottet m ås te visserligrn 

finna det vara b eklagligt, att befordringsförhållandena försälll

rats för vissa grupper av beställningshavare genom det sä lL 

på vilket övergån gen till den n ya h ärordningen blivit ordnad. 

Då emellertid m ånga olika faktorer inverka p å bedömand l'l 

av den i motionen behandlade fr ågan och en allmän öucrw·

betning r.w bl. a. qälloncle löneplan för offic erare torde föw än

tas k om m a att verks tällas au 1928 års lönekommitte, har u t

skottet i likhet m ed lönenämnden ansett, a tt m.otion en i c k '~ 

måtte till någon riksdagens åtgärd föranleda >> . 

Här finnas sålunda tydliga och klara uttalanelen av så \·ii l 

regering . som riksdag a tt vid dyrtidstilläggens inarh etande i 

de fasta lönerna bl. a. lön eplanen för officer ar e skull e under· 

kastas r evision. 
Försvarsväsendets stora löntagargrupper hade h aft r ätt a tt 

förvänta dels att bliva r epresenter a de inom 1928 års lönekom· 

mitte, dels att denna kommitte skulle lä mnas direktiv, a lt i 

enlighet med ovan åter givna uttalanden verkställa överarbet

nin g av löneplan erna. · Bägge dessa förhoppningar svek os. 

Jngen militär s itter i 1928 års kommitte och denna kommille 

ha r sagt ifrån , att den ick e k omm er att verkställa n ågon r e· 

vision av löneplanerna. 
1928 års lönekommitte tillsa ttes i juni nämnda år . E flc'r 
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att i statsrådsprotokollet hava framhållit, hurusom det n ya 

rovlöningsreglem entet för allmänna civilförvaltningen befun . 

nits i vissa avseenden mindre lämpligt och att därför förarb e 

ten för en r evision a v dessa avlönin gsb estämmelser p il börja

des år 1923, m en under senare åren få tt vila i avvaktan på 

dyrtidstilläggens inarbetand e i lön erna, fortsätter finansmi

nistern enligt följande ci tat, vilket kan anses inneh ålla direk 

tiven för 1928 å rs lönekommitl e : 

>> Om i enlighet m ed mitt förslag sistberörda spörsmål (d. 

v. s. dyrtidstilläggens inarbetande) nu göres till föremål för 

utrednin g, torde den påbörjade r evisionen a v avlöningsregle

mentet fnr allmänn a civilförvaltningen m ed tillhörande författ

ningar samtidig t böra fullföljas i a lla de särskilda hänseenden , 

som kunna förtjäna uppmärksamhet. Revisionen torde böra 

utsträckas jämväl till avlöningsreglementet för kommunika

tionsverken och de övriga n yssnämnda lönereglem enten , som 

grunda sig p å det nya lönesystem et. Såsom utgångspunkt tor 

de därvid böra tjiina de förarbeten , som redan verkställts , var 

jämte självfallet ä ven de senaste år ens erfai·enheter rörande 

1öner eglem entenas tillämpning böra uppmärksammas. 

I detta sammanhang tillåter jag mig erinra , att till KungL 

~Iaj:t inkommit ett flertal framställningar , avseende jämkning

ar i olika hänseenden av bestämmelserna i avlöningsreglemen

tena . . Dessa frams tällningar torde böra överlämnas för att i 

samband m ed ifrågavarande utredning komma under om

prövning. 
Den utredning, som. av mig avses ; skulle sålunda närmast 

komma alt inbegripa dels fr ågan om d yrtidstilläggens inarbe

tandet i de fasta löne- och pensionsbeloppen, dels ännu åter

~tående m era omfattande löner egleringsfrågor , dels ock i sam

band härmed en allmän r evision av avlöningsförfattningarna. 

Utredningen skulle följaktligen .få ett betydande omfång och 

måste b eräknas taga en avsevärd tid i anspråk . Arbetet synes 

dock böra så bedrivas , a tt resultatet därav om m öjligt kan f0-

reläggas 1930 års riksdag >> . 

Så långt f inansministern. 
allmänna civilförvaltningens 

Den omnämnda r evisionen av 

avlöningsreglem ente avsåg ur-
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sprungligen i första hand en huvudsakligen formell mnarbet. 
ning av författningen, men kom sedermera att avse vissa änd
ringar i sak, såsom tillgodoräknande av tjänstetid, tjänstledig
hetsa\·drag, rätt till semester, vikariatsersättning m. m .. m en 
icke själva löneplanerna och tjänsteförteckningarna. Vid s:{
dant förhållande måste man ju fråga sig : vad innebära egent 
ligen ovan angivna >> direktiv >> ? Ja, detta torde vara regp. 
ringens hemlighet. Inom 1928 års lönekonunitte råda - om 
ryktet talar sant - delade meningar om kommittens egen t
liga uppdrag, ehuru majoriteten tyskes anse, att de verkliga 
1öneregleringarna ligga utanför dess uppdrag. Att Kungl. 
Maj :t åtminstone tidigare haft en annan uppfattning, därpå 
tyder det förhållandet , att Knngl. Maj :t till lönekommitten re
mitterat en hel del fran1ställningar , som avsett direkta löne
regleringsfrågor. Kommitten har emellertid i slutet a v fö rra 
~!ret visat ifrån sig dessa framställningar och återställt remiss
handlingarna till Kungl. Maj :t, utan att regeringen med anled
ning därav vidtagit någon åtgärd i riktning mot klarare d i

rektiv. 
På upprepade, enträgna framställningar från personalhåll 

~msåg sig Kungl. Maj :t emellertid icke kunna underlåta a tt 
närmare upptaga till behandling försvarsväsendets lönefråga. 
Sedan av för utomstående oförklarliga grunder det visat sig 
omöjligt att förstärka 1928 års kommitte med militära repre
sentanter - som med hänsyn till försvarsväsendets stora lön
tagargrupper rättvisligen borde varit Jned där från början -
tillsattes i konselj den 16 januari 1930 en särskild militär lii

nekmitmitte. Enligt statsrådsprotokollet från denna dag y tt 

rade försvarsministern bl. a.: 
»Enligt vad jag inhämtat, har kommitten (d. v. s. 1928 

års lönekommitte) ännu ieke upptagit till behandling de m i
litära avlöningsbestämmelserna, och man torde kunna förut se. 
att ytterligare en avsevärd tid kommer att förflyta, innan kom 
milh~n kan hinna ingå på berörda del av sitt synnerligen vi tt
omfattande uppdrag. Med hänsyn till önskvärdheten av att 
utredningsarbetet i möjligaste n'lån påskyndas, torde vid s:1-

- 157-

i1ant förhållande kommittens uppdrag i denna del böra över
:flvttas på en särskild grupp . av sakkunniga med för ifrågava
rande uppgift speciellt lämpad sammansättning. 

De sakkunniga torde böra vara högst sju till antalet. 
Då det givetvis är av vikt att - där ej särskilda ·förh,'H

Janden påkalla avvitelser - enhetliga principer upprätthållas 
j fråga om a v löningsbestämmelserna för olika kategorier· a \r 
l•efattningsha vare, bör SlJ.mar:bete äga rum mellan 1928 års 
Jönekommitte och de sakkunniga ». 

Jämlikt försvarsministerns ovan angivna riktlinjer skola 
5ålunda dessa särskilda sakkunniga övertaga en del av det 
uppdrag, som hittills påvilat 1928 å rs lönekommitte. Men 
vad innefattar då detta uppdrag? Det är fortfarande rege
ringens hemlighet, såvida man icke får tyda det så, att de mi
litära sakkunniga själva få avgöra, vad som kan anses vata 
<leras uppdrag. Oklarhet och återigen oklarhet. 

Enligt vad här återgivits av tidigare uttalanden från såväl 
regering som riksdag synes det obestridligt, att försvarsväsen
dets löneftåga nu skall upptagas till allsidig prövning - med 
:avseende å såväl lönebelopp som i övrigt - och den militära 
personalen torde vara i sin fulla rätt att kräva en förklaring , 
'>arför icke i detta hänseende fullt tydliga och klara direktiv 
lämnats de tillsatta. utredningsmännen. 

I åratal hava försvarsväsendets beställningshavare avspi
sats med upprepade uttalanden om att välbehövlig förbättring 
i deras ekonomiska ställning skulle inträda i samband med 
-d~Ttidstilläggens inarbetande i lönerna. Skall personalen nu, 
när detta äntligen skulle ske, finna , att de gjorda uttalandena 
voro blott tomma löften? En dylik behandling av en även 
('ljest allt annat än gynnad , strävsamt arbetande och lojal 
tjänstemannakår kan knappast anses statsmakterna värdig. 

Varför gives ej klart besked? 
Vad ligger bakom? 

M. Giron. 
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Några synpunkter beträffande minsvepnings
tjänstens betydelse och önskemål rörande 

dess organisation. 

Med tillfredsställelse hava vi nyligen kunnat ~onstatera 

att handelsomsättningen med utlandet under det sistförflutna 
året uppgått till elen för våra förhållanden enorma summa n 
av 3,5 miljarder, vilket utgör en ökning under år et med icke 
mindre än 15 %. 

Till övervägande största delen förmedlas detta väldigel 
handelsutbyte av fartyg. Självfallet har den utrikes sjöfarten 
bärmed vuxit till en för hela landet och dess näringsliv syn 
nerligen viktig näringsgren; ett förhållande som kommer a tt 
ytterligare tilltaga i samma mån som landet på grund av den 
fortskridande industrialiseringen för sin industri och folkför 
sörjning bringas i ett allt större beroende av förbindelserna 
med utlandet. 

Men även som inrikes kommunikationsmedel har sjöfar 
ten en viktig uppgift att fylla. Vårt lands långa kust, dess 
förhållandevis glesa jä rnvägsnät jämJe den omständigheten att 
över hälften a v dess befolkning och större städer samt % av 
industrien hava sin hemvist inom en kustzon av 40 km. djup. 
hava samverkat till kustfartens kraftiga utveckling. Trots 
skarp konkurrens från järnvägar och motorfordon visar dem 1a 
trafik tendens till stegring. Ett avbrott av densamma - sär 
skilt under krig eller mobilisering, då övrig transportmateriel 
i högst avsevärd grad tages i anspråk för militära ändamål, 
vore därför synnerligen allvarligt . 
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A v . det sagda torde framgå att fria sjåförbindelser mast e 

3
nses som en livsbetingelse för vårt näringsliv och därmed 

även för möjligheten att föra ett krig till lyckligt slut. Skycl
det av dessa förbindelser blir därför i krig säkerligen en a,
viir flottas huvuduppgifter. Å andra sidan förefaller det san
nolikt, att en fiende i hetraktande av de fördelar , som stå att 
vinna med ett hänsynslöst handelskrig, i stor utsträckning 
konuner att tillgripa ett dylikt krigföringssätt. 

Det nuvarande - utan gensägelse ganska labila - mi li
tärpolitiska läget vid Östersjön innesluter givetvis många möj 
ligheter till obehagliga överraskningar. Det irritationsm.oment. 
som ligger i Sovjetstatens ständiga angrepp på den västerländ
ska samhällsformen, det ömtåliga randstatsproblemet samt 
den ur en olycklig gränsreglering framsprungna , aldrig slapp 
nande tysk-polska spänningen , kunna lätt skapa allvarliga, till 
krig förande , konfliktanledningar, i vilka vi i vår egenskap 
av strandägare Yid Östersjön och m.edlem. av Nationernas För
bund även mot vår vilja kunna bliva inblandade. Däremot 
~ynes vårt land med skäl kunna hoppas på att få stå u tanför 
Östersjön icke berörande konflikter. I överensstämmelse här
med bör vårt sjöförsvar således i första hand vara organiserat 
för att kunna möta de speciella krav, som betingas av i detta 
hav rådande terräng- och andra förhållanden. 

studiet av de sjökrigshändelser , som. under världskriget 
utspelades i Östersjön, är därför av ett utomordentligt intresse 
även om de5annna - på grund av särskilda omständigheter, 
som tvungo resp. sjökrigsledningar till stor återhållsamhet -
ej fingo den omfattning och det livliga förlopp som väntat var. 
Den tyska sjökrigsledningen var med hänsyn till de svaga 
sjöstridskrafter, som kunde avses för denna krigsskådeplats i 
alhnänhet ur stånd till att företaga mera omfattande sjökrigs 
operationer. Den måste fördenskull i stort sett nöja sig med 
att genom en kraftigt insatt minoffensiv mot Finsk a Viken 
Och de västfinska hamnarna söka binda den ryska örlogs
flottans .rörelsefrihet och avklippa den ganska livliga handels 
trafiken via Sverige. Att den ryska sjökrigsföringen åter fick 
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t:n så defensivt betonad karaktär hava m ånga velat till sk ri \n_ 
bristande initiativ och handlin gskraft hos ledningen , vi lket 
samtidigt angives vara ett utmärkand e drag för det slaviska 
kynnet. Att döma av den ryska landkrigföringen , m ås te en1e[. 
lertid denna uppskattning a.v det ryska psyket b etecknas so1n 
fullständigt felaktig. Beträffande an1iral v. Essen torde ma 11 

d essutom våga påstå, att han i rikt m ått var b egåvad m ed clc 
:för en sjöstyrkebefälhavare så viktiga egenskaperna, initi al iv 
och fram åtanda. Orsakerna till den r yska flott ans brista nde 
::tktivitet måste alltså sökas på annat h åll. Förmodligen bott. 
n ade den h elt enkelt i obenägenhet fr ån armeledningen , vilken 
i flotta n ansåg sig hava ett utmärkt flanksk ydd , att utsätta 
den m era oersättliga fart~rgsmatericlen för de med en offt• n
.siv krigföring mot en överlägsen fiende förenade riskerna . 

På ett område visade em ellertid den ryska sjökrigföringen 
- i likhet m ed den tyska - prov på anmärkningsvärd offt.n
s iv livaktighet nämligen på minkrigets. 

Den r ysk a flottan hade, i m otsats till de fles la andra ma
Tiner , tämligen färska krigserfarenheter att b ygga på. Detta 
förklarar också att r yssarna , som lärt sig inse minvapnets be
tydelse och dess stora möjligheter såväl vid anfall som fij r-
var och rustat sig därefter , redan om edelbart vid krigsutbrot

tet kunde utveckla en omfattande mineringsverksamheL tt 
·de härvid visade prov på stor såväl strategisk som taktisk ch 
teknisk skicklighet e.rkännes oförbehållsamt av deras fo rna 
fiender . 

Hur under e tt eventuellt krig i Östersjön, \'ari vårt land 
blir inblandat, sjökrigsoperationerna komma att gestalta sig, 
n r give tvis i första hand heroende på styrkan och sammansä tt
ningen av de sjös tridskrafter , som vi själva - eventuellt m ed 
l1jälp av allierade - - och motståndaren för tillfället kunna 
upps tä lla. Med hänsyn till sammansättningen av de m era be
tyda nde Östersjöstaternas flottor , till från världskriget h äm tn
de erfar enh eter och det sjöstrategiska läget , torde m an dock 
m ed ganska stor sannolikhet våga förutsäga , att vi h ava a ll 

Täkna med en omfattande min eringsverksamhet, kanske hu-
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,.udsakligen riktad mot vår sjöhandel. Detta ä r så m ycket 
HJlvarligare som minröjning i farvatten utan tidvatten är ett 
tidsödande och i hrist på lämpliga grundgående fartyg även 
niycket förlustbringande företag. 

Det förtjänar i detta sammanhang att erinras om, att de 
rvska mineringarna i södra Östersjön , utlagda vid årsskiftet 
1.914- 15, under lån g tid utgjorde ett svårt hinder för sjöfar
-ten på Danzig oeh Ostpreussen. Ett undanröjande av n ämnda 
~pärrar , vars minor delvis voro ställda på endast 1,5 m. djup , 
kunde på grund av svepfartygens djupgående icke verkställas 
av de ordinarie svepförbanden. Härför erfordrades ytterligt 
grundgående farty g m ed stor manöverförmåga. P å förslag 
.av dåvarande ch efen för tyska Ostersjöflottan , Konteramiral 
llehring, sk apades därför särskilda s. k. »fl ygande förband >> 
bestående av för ändamålet konstruerade grundgående motor
håtar jämte till moderfartyg apterad e h andelsfartyg. I det 
tyska amiralstabsverket ,, }{rieg zur See ,, (sid. 284 Band n fram 
Mlies »att den ur erfarenheterna från kriget i Östersjön fram· 
sprungna minsvepningsorganisationen under krigets lopp på 
alla krigssk ådeplatser ådagalagt sin brukbarhet på ett glän
sande sätt ,, . 

Den före världskriget r ådande uppfattningen , att minsvep 
ningstjänsten jämförelsevis lätt kunde improviseras vid ett 
krigsutbrott var i viss m ån berättigad före 1914, då minvap
net - utom i Ryssland och delvis i T yskland - betraktades 
som ett uteslutande defensivt vapen. Denna åsikt beträffan-· 
de minans b egränsade användning , undergick emellertid som 
bekant en radikal förändring under världskriget. 

I samma m ån son minan övergick till att bliva ett fliti gt 
~nvant offensivt stridsmedel, ställdes emellertid betydligt öka
de krav på minsvepningstjänstcn . Som en naturlig följd här
~v nöd gades också gansk a snart samtliga sjömakter skrida till 
hetvelande oml äggningar av sina r esp. minsvepningsväsen . 

Ett studium av de ledande sjöma ktern as nuvarande min
Wepningsorganisation er giver vid h anden, att problemet, hur 
111an genom svepning skall kunna neutralisera det ·hot m ot 
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egen flottas rörelsefrihet och egn a sjöförbindelser , som li gg;cr 
i en aktiv fientlig minerin gsverksamhet , ägnas en b etyda nde: 
uppmärksamhet. Improvisa tion ernas tid är förbi. Nu ställer 
man fordran på en hög krigsberedsk ap , och organisationen 
m ås te anpassas efter detta vitala krav. :Mincringsopera tione r. 
även långt fr å n egna b aser , kunna numera m ed använ d::t n cl ~ 
a v ubå tar utföras fullständi gt osedda. Därför m åste om rftde t 
utanfö r och an göringslederna till varje m er b etydan de l1am n 

liksom vissa områden på de av kusttrafiken m est fr ekvente ra. 
dc fö rbindelsevägarna omedelbart vid krigsutbrottet betr :J k las 
som för sjöfarten farli ga zon er . 

Inom de ledande europeiska m arinerna äro minsvepni ngs
organisationerna nu uppbyggda eft er i stort sett samm a prin
ciper. Man har att räkna med dels en fas t organisa tion , in
gående ·i den operativa flottan , dels en hjälporganisation ti ll 
hörande lok alstyrkorna. Den fö rra är bemannad i likhet Jned 
för den övriga flottan gällan de bestämmelser. F artygsmat e
rielen utgöres antingen a v fö r svepning byggda specialfn r t ~· s 

eller a v fö r dylik tjänst apter ade stridsfartyg, företräde~Y i s 

äldre jagare och torpedbåtar. Fö r den senare organisa ti onen 
erforderlig per sonal och fartygsm ateriel hämtas i stor u t
sträckning från bogser- och fisk eflottorna. Hä r n edan skaH 
lämn as en k ort r edogörelse för dc engelsk a och fransk a m in · 
svepningsorganisa tion erna . Den italiensk a minsvepnings tjiin· 
sten är i stort sett ordnad i likhet m ed den franska . I T~·~ k 

land h ar m an på grund av Versaillestraktatens bestäm m elser 
m åst avstå från användande av hjälporganisationer. 

Den engelska flottans min svepningsor ganisation vid krigs
utbrottet omfattade dels ett fas t, i sjögående flottan ingående
minsvepn ingsförband - huvudsakligen sam1nansatt av äldre
torpedbåtar - direkt underställt flottch efens operation san lcl
nin g, dels en hjälpstyrka "T he Auxiliar y Minesweeping ser · 
vice ». I spetsen för denna senare stod en högre sjöofficer , 
"Captain in ch arge of MinesweeperS>> , vilken h ade· a tt h a nd lägga 
alla är enden rörande far tygsm a terielens uttagning och pr rso
n alens inkallelse. Så väl fartygen , som deras besättnin ga r u t
togas r edan i fr eds tid fr ån trålarflottan . Vid mobiliserin g J'ii r-
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delades hjälpstyr ka n eft er behov m~Uan kustområdes- (zon ) 
]Jefiilhavarne (dessa til!kommo för st vid m obili sering) vilka 
diinned övertogo befä let över minsvepnings tjänsten inom resp. 

70ner . 
Beh ovet a v centraliser a d led n in g gjorde sig emellertid 

.,311ska sn ar t gä llan de. Vid år sskiftet 1916- -17 upprättades 
Uir den skull i. Naval Staffs det s. le In in svepningsdepartemen
tet. Senare samma år uppd elades operationsavdelningen på 
tvenne sektion er ; under den andra a v dessa sektioner sam · 
manfördes minsvepnings-, k onvoj-, h andelsfartygs- och antiu 
båtsdepartem cnten , av vilka det förstn ämnda ställdes under 
befäl av en m ed det praktiska minsvepnin gsarbetet förtrogen 
officer. F ördelen m ed a tt den operativa ledningen av landets 
samtliga minsvepn in gsstyrkor , m ed undantag a v flo ttchefen 
direkt underställda "Fleetsweeper s" -förba nden , var centrali
serad på ett ställe, framträdde i synnerh et vid de tillfällen , då 
det visade sig beh övligt att h astigt k oncentrer a fler a zoners 
minsvepningsstyr kor till för sjötrafik en särskilt viktiga om rå
den, inmn vilka minor k onstatera ts. I allmänhet sökte m an 
dock und vik a a tt göra intrån g på zonbefälhavarens förfogan

derätt över inom zon en förlagda svepförban d. 
Den ovan skisserade organisa tion en, som i stort se tt funk

tionerade till full b elå tenhet , m åste efl' er fredsslu tet n ågot mo
<lifieras . , The Auxilia ry Min esweeping Ser vice )) h ar bibeh ål 
lits ungefär som under k riget. Man h ar emellertid infört Che
fen för fisk eriinspektion en som en m ellanh an d mellan amira
litetet och den icl'c m ilitära personal och materiel , som vid 
mobilisering skall tagas i anspråk. I egenskap av ch ef för 
auxiliärstyrkan h andlägger fi sk eriinspektören i fr edstid alla 
frågor rörande fartygsuttagning, per sonalens inkallelse och ut
hildnina Beträffande l)ersonalen är stadgat , a tt ordinarie be-,. 
fälhavare och maskinister h ava skyldigh et att k var stå ombord 
å rekvirer ade far tyg. Vid fa rtygsuttagning bör tagas n ödig 
hänsyn till a tt så litet a v bräck som möjligt åsamkas fisk et och 
således även folkförsörjningen. 

De fasta m insvepnin gsförbanden .hava sin hu vudsta tion i 
Portlm1d. För taktisk samövning med flottans övriga förband 
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stä llas de vid lämpliga tidpunkter till de olika sjöstyrkl-be
fälhavarnas fö rfogande: 

I England har man ansett det nödvändigt att med deln 
personalen från "The Auxiliar y Minesweeping service >> en viss 
j' r edsutbildning. För den skull anordnas kortare kurser i m in. 
svepning i Portland, till vilka kurser personal och fartygsma
teriel periodiskt inkallas genom chefen fö r fiskeriinspektio
nens försorg. 

Det franska kustområdet är uppdelat i 4 distrikt u nder 
befäl av marinprefekterna i Cherbourg, Brest, Toulon oc h Bi
zerta. I var och en av dessa städer är stationerad en m in
svepningsflottilj under befäl av en regementsofficer. Anta le t 
i flottilj en ingående fartyg varierar , beroende på di s trik te t ~; 

omfattning och betydelse. Som regel är halva anta let av resp. 
flottilj ers fartyg ständigt rustade. Vid flottövningar inom di
strildet deltager 1ninsvepningsflottiljen. Varje distrikt L\r pi\. 
detta sätt en taktiskt väl övad och m ed sitt område förtrogen 
minsvepningsstyrka. De fasta flottiljerna utökas vid mobili
sering med ett antal h jälpdivisioner. Dessa bildas av inom 
distriktet h emmahörande lämpliga fart)rg, vilka mohilisrras 
m.ed sina besättningar. Inom varje distrikt anordnas kursrr 
i minsvepning, vid \< ilka hjälpfartygens befälhavare beredas 
tillfälle närvara. 

I marinprefekternas staber handläggas alla ärenden rö
rande hjälpformationernas mobilisering. Då marinprefek te r
na äro direkt underställda marinstabschefen har högsta led~ 

n ingen möjlighet att vid b ehov verkställa erforderliga omgrup
peringar av de på de olika sjöfronterna opererande minsvep
ningsförbanden. 

Den franska organisatioenn har framför den engelska drn 
stora fördelen , att den anknyter sig till en inom varje dist rikt 
befintlig fast militär organisa tion. Härigenom vinnes m öjlig
het till bättre fredsförberedelse och större mobiliseringsbercd-
skap. · 

Det synes som om vi för vår egen del kunde hava m~·cke t 

att hämta från ovannämnda båda organisationer. Särskilt 
gäller detta den franska organisationen, vilk en ju iir förträ ff-

- 165 ~ 

Jig och för vår_a geografiska förhållanden synnerligen lämp
Jig. Tyvärr tillå ter varken vår nuvarande marinorganisation 
eller tillgängliga anslag dess införande hos oss. Vissa önske 
Jllål skola dock här angivas , vilka utan stora kostnader och 
Jlled obetydliga ändringar i värnpliktslagen kunde tänka-; 

genomförbara. 
Minsvepningsväsendet bör bestå av en fast organisation 

och en hjälporganisation. Samtliga minsvepningstjänsten be
rörande frågor böra samlas hos en myndighe t. Av denna myn
dighet , försla gsvis kallad inspektören för minsvepningsväsen · 
det, böra handläggas alla de ärenden rörande minsvepnings
förbandens sammansä ttning och utrustning, personalens in
kallelse m. m. , som i den franska organisationen behandlas i 
respektive marinprefekters staber. 

Insepktörens skyldigheter övertagas vid mobilisering a v 
vederbörande kustområdeshefälha vare, samtidigt som. inspek
ti.iren själv enligt e ngelskt mönster övertager ledningen av min 
svepningsdetaljen i Marinstabens operationsavdelning. Befatt
ningen synes i fredstid lämpligen kunna kombineras med chefs
skapet för kustflottans vedettbåtsflottilj . 

Inkallelsen av hjälpstyrkans fartygsbesättningar bör vara 
personlig. Av vikt är att fartygsbefälhavare och maskinister 
inkallas me dsina r espektive båtar. I den m ån denna per 
sonal icke befinner sig i värnpliktsåldern bör om möjligt as

tal träffas m ed den om skyldighet att kvarstå ombord vid m o
bilisering. En ändring i värripliktslagen, som medgiver land
stormsmäns inkallande för minsvepning, skulle i detta av
seende betydligt underlätta bemanningsfrågans lösning. Från 
engelsk sida framhå lles den stora betydelsen av att just ovan
nämnda håda personalkategorier äro väl förtrogna med far 
tygen. 

För att den h~ir skisserade organisationen skall vara fullt 
effektiv, erfordras viss fredsutbildning i minsvepningstjänst av 
hjälpfart"oens krio·sbesä ttninaar. 

J~ o ~ 

. Skulle anordnandet av sådan stöta på oöverstigliga svå-
righeter från statsmakternas sida, synes å tminstone kunn a · 
lippställas krav på lagstadgad fredsutbildning av den för hjälp -
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fartygen a v sedda befälspersonalen, befäl ha vare och m a ' ki
Dis;ter. Som en sista men dålig utväg, kunde man slutligen 
länka sig frivilliga utbildningskurser efter mönster av land
:- tormen. Av kostnadshänsyn syne~ emellertid näppeligen n:\
go t a v ovanberörda förslag böra möta oöverstigliga hinder. 

Slutligen några synpunkter beträffande fartygsmaterielen. 
Här hemma hava vi endast föga erfarenhet mn minsvep

l lingsarbetets svårigheter. Visserligen hava vi deltagit i undan
röjningar av gan9ka omfattande mineringar på västkusten, 
men de här befintliga minspärrarna voro icke utlagda med 
t anke på att försvåra minsvepningen. Så synes exempelvis 
de tyska och engelska minorna i allmänhet varit inställda på 
respektive 2,7 och 10m. mindjup. Man b ehöver knappast va
ra profet för att förutsäga , att de vid Skagen opererande svep, 
divisionernas förluster skulle blivit synnerligen kännbara för 
den händelse, vi här haft att göra med mineringar av, om jag 
så får uttrycka mig, rysk haraktär. stolpebankmineringen 
på 1,5 m. var en första svårknäckt nöt för den tyska sjök r igs
led ningen. An värre svårigheter mötte emellertid vid fo rce
ringen av Irbensundet , där mindjupet , som var högst vm·icran
de, stundom uppgick till endast ett par fot. I det oförbellall 
samma erkännande den tyska krigsledningen giver de i Östcr
,;jön opererande minsvepningsförbanden framhålles också de 
utomordentligt stora sv8righeter, som voro fö1'enade m ed dc 
Tyska ytmineringarnas bortskaffande. Mot dylika minspär
rar måste man gå till attack med en av grundgående m otor
håtar och .större svepfartyg kombinerad minsvepningsstyrka. 
Det vore däFför u r fl era synpunkter önskvärt, a tt några m ed 
lämplig lätt svepmateriel utrustade för sveptjänst avserlda 
grundgående motorbåtar anskaffades. 

En sveptyp, som här synes kunna ifrågakomma, är det 
f r anska enbåtssvepct )) ultra legere ». 

E tt utvecklande av vår nuvarande minsvepningsorgani
sation efter ovan angivna riktlinjer är enligt författarens JllC

ning ägnat att giva denna organisation större fasthet och ef
. Iek tivitet. 

H. Muhl. 
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Meddelande från främmande mariner. 
Meddelade från Marinstabens Utrikesavdelning. 

(Februari 1930.) 

Amerikas Förenta Stater. 

Såsom den sjätte av åtta för byggnadsprogrammet av 1924 be
viljade 10,000 tons kryssare sjösattes den 2 februari i Newport News 
kryssaren Augusta. Fartyget kostar omkring 40 millioner mark 
{36,000,000 kr.). 

(Utdrag ur Kieler Neueste Nachrichten, 4 februari 1930.) 

Beräknade anslag för 1931 uppgå till 383,092,526 dollar. Detta 
är en ökning av 16,399,256 dollar i jämförelse med 1930. Häri ingå 
medel för fortsatt byggande av två stapellagda kryssare och en flyg
plankryssare samt för tre kryssare, som skola stapC'lsättas under år 
1930, ävensom för påbörjande av den andra och t redj e serien av var
-dera fem kryss are, den senare under år 1931. 

(Utdr ag ur Journal, februari 1930.) 

England. 

Emperor of India och Marlborough, från tredje slagskeppseska
-dern, nu under självständigt befäl , hava anlänt till sin huvudstation 
Portland och skola bilda en övningseskader fö r skeppsgossar, för vil
ket ändamål de avskilts f rån Atlanterflottan. 

(Utdrag ur The N a val and Military Record, 1.2 feb ruari 1930.) 

Tidskrift Sjöväscndet. 12 
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Av de fyra till byggnadsåret 1928-29 hörande kanonbåtarna. 

löpa Folkestorre den 12 februari och Scarborough den i4 mars av sta

peln frän privatvarv. De båda ä örlogsvarvet i Devonport un eler 

byggnad varande kanonbåtarna Hastings och Penzance komma unrle1-

loppet av mars månad att löpa av stapeln. De komma att i är av

lösa fyra äldre båtar; Hastings och Penzance ersätta Cyclamen och 

Lupin i persiska viken, under det att de förstnämnda till en början 

skola tilldelas första minsvepningsflottiljen i Portland för prov och 

sedan· efter bestyckning likaledes avgå till utländska stationer. De 

avlösta kanonbåtarna komma. att strykas ur stridsfa.rtygslistan. Den 

likaledes till byggnadsåret 1928-29 hörande flodkanonbåten Falf' on 

blev i slutet av 1929 beställd hos f irman Yanow. 

Flygplankryssaren Glorious återinsättes efter ombyggnad i De

vonport den 7 januari i tjänst. Med denna förfogar Storbrittanien, 

den australiska flygplankryssaren Albatross inräknad och det gamla 

moderfartyget Ark Royal frånräknat, över sj u dylika fartyg på till

sammans 120,350 ton under det Washingtontraktaten medgiver ett 

högsta tontal av 135,000 ton. Glorious inmönstras den 24 februari 

med full besättning och skall, om provturerna utfalla väl, i slutet 

av juni ingå i Medelhavsflottan . I stället för Argus, som skall un

dergå reparation, kommer Courageous att in gå i Atlanterflot t an. 

Argus ersätter i oktober Hermes, som kommer till England för att 

byta besättning, på den asiatiska stationen. 
(Utdrag ur Marine Rundschau, februari 1930.) 

Den nya jagaren Anthony, byggd för engelska flottan virt 

Messre. Scotts varv, överlämnades till flottmyndigheterna i Catham 

den 18 februari efter dess ankomst frän Clyde. 

Anthony är avsedd att ingå i tredje jagarflottiljen i Medelhavs

f lottan. 
(Utdrag ur The Naval Chronicle, 21 februari 1930.) 

A varvet i Portsmouth blevo en man dödad och fyra andra ·gas

förgiftade under arbete ombord ä slagkryssaren Hood. 

Det uppgives, att fem man gingo in i bulgerr,a il Hood, so!11 

ligger i torrdocka, och blevo genast angripna av gaserna. F~rra man 

begåva sig genast ut och blevo endast lindrigt gasförgiftade. E n av 

dem försökte draga ut den femte innan han blev sanslös, men miss

lyckades. Efter omkring tjugo minuter drogs han fram av matro· 

ser i gasmasker och upplivningsförsök gjordes med konstgjord and-
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11iug och syreapparater under en timma och tio minuter men uta t 

framgån g. 

(Utdrag ur The Naval Chronicle, 21 februari 1930.) 

Frankrike. 

~en ve:·ks~mme marinministern har nyligen offentliggjort en 

sensat:onell atgard betraffande fö rd elningen av franska flottan. Det 

ofant~1ga franska kolonialväldet (11 mill. kvkm. med 60,000,000 fär

gade mvånare), som uneler många är varit praktiskt taget försvars· 

löst, skall hädanefter ställas under omedelbart skydd av den bästa 

och nyaste delen av franska flottan . Sex utomlandsdivisioner skola 

bildas, va:· och en beatående av en 10,000 eller 8,000-tons kryssare, 

modern_a Jagare, 2,000-tons kanonbåtar och 1,500-tons undervattens

båtar t1lls~~mans m~d flygplanflottiljer i mycket liknande den plan 

Ho.lland t1llampar for försvaret av Ostindien. Dakar, Diego-Suarez

Saigon, Noumea, Fort de France och Beyrouth skola bliva flottba

serna med Dakar som den viktigaste stödjepunkten. Dessutom skall 

en fl~gande division bestående av 10,000-tons kryssarna Duquesne. 

Tourv1lle och Suffren bilda en förbindelsestyrka mellan kolonialdi: 
visionerna. 

(Utdrag ur Naval and Military Record, 22 januari 1930.) 

Jaga~·en Vauban sjösattes den 1 februari; den tillhör 1926 års 

Program Iliesom Valmy och Verdun. 

(Utdrag ur Le Yacht, 8 februari 1930.) 

. Jagaren Bison, byggd vid örlogsvarvet i Lorient, har företagit 

~Ina fullkraftsprov vid försöksbasen Groix-Les Glenans i närvaro av 

overkommissionen för prov. 

Bison gjorde den oerhörda farten av 412 knop och slog sålunda 
det f"' k ' 

. orra re ordet, 40,19, satt av Verdun, med en hel knop. Man 

:~Inrar sig,_ a~t d_~: före Verdun, var Valmy och före henne Guepard, 

.. m deltagit l ho]andet av fartrekordsiffran. Alla dessas prov hava 
11 "'t ru t C L · "' m u an or onent, och Guepard liksom Bison hava byggts 



- 170-

vid örlogsvar vet därstädes, och detta kan vara stolt över så vackra 

r esultat. 
(Utdrag ur Le Yacht, 15 februari 1930.) 

Det gamla franska örlogsvarvet vid Rochefort, vilket såsom 
överflödigt varit stängt uneler n ågra år har funnit köpare, och de 
t vå stora et ablissementen P enhoet och Ob an t iers de la Loire hava ll il 
dat et t ny tt bolag med ett kapital på 3,000,000 frcs. för att utnytt ja 
det såsom örlogsvarv enär det li gger en ansenlig elistans uppåt flo
den .och på sin höjd ~ar tillgängligt för torpeclfarlyg. Det bibehöll s 
uteslutande för r eparation av dessa och andra mindre f artyg, ägande 
t r e dockor för detta ändamål. För f ranska flottan var det onödigt 
Dch dess stängande var ingen förlust; vad det skall bliva av det 
såsom privat skeppsbyggnadsvarv återstår at t se. 

(Utdrag ur The Naval Ohronicle, 14 februari 1930.) 

Den nya fr anska övningskryssaren J eanne d'-Arc sjösattes i S:t 
N azaire elen 14 februari. J e ann e d' Are, som ersätter det förra öv
ningsfartyget med samma n amn, slopat å r 1928, är det första far tyg, 
som av Frankrike eller n ågon annan makt byggts speciellt för un
der visnin g· av bli vande off icerare. Hitintills har det, som i andra tin
der, vari t vanligt att ändra n ågot omodernt slagskepp eller n å g-on 
kryssare för detta ändamål med det r esultat, at t den t ekniska utbild
ni~gen varit t ill stor del gagnlös för de unga off icerarna. då de 
gått till sjöss med flottan å moderna f artyg ut rustade me<l de all ra 

modernaste instrumenten. 
J eanne d' Are cleplacerar 6,600 ton och kan göra 25 knop. De~ 

är bestyclcad med åtta 15 cm. kanoner uppställda i fyra torn, t va 
fö rut och t vå ak terut, föru tom fyra 75 mm. lu ftvärnskanoner och 
t vå torpedtuber. Det fi nnes även plats fö r två flygplan. 

Utrymmet har uppdel ats i t vå avdelningar, en för off icerare 
och besättning och en för k adetter under utbildning. Moderna be
kvämligheter, innef attand e rinnande vatt en äro installer ade allt ige
nom. Särskilda anordningar hava vidtagits för baler och mott ag
ningar m. m., som fartyget kommer att giva i f rämmande hamnar. 
Slutligen k an fa rt yget Jör eventuellt deltagande i krig vara f ä rdigt 

att fö rena sig med flottan inom fy rtioåtta timmar. 
(Utdrag ur The Morning P ost, 15 februari 1930.) 
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De sex jagare, som stapelsatts enligt lagen elen 26 december 1926 
ch som snart äro fär diga å olika varv hava följ ande namn: Aiglc, 
~autour, Albatross, Gerf aut, Milan och Epervier. 

Något större än Verduntypen skil ja sig jagarna av Aigle-typen 
från denna även betr äff ande utseende t. De komma att hava blott 
två skorst enar, vilket ger åt dem en silhuett ganska lik 10,000-tons 

kryssarnas. 
Deras depl acement blir 2,700 ton. 

(Utdrag ur Le Yacht 22 februari 1930.) 

Anslagen till f lottan f ör 1930 fö reslås till 2,683 millioner fr ancs. 
Utgifterna f ör far tygsbyggnad ber äknas uppgå till 198 millioner 
francs mer än å r 1929. 

Nybyggnadsprogrammet för 1930 innefaattar: 

1 10,000-tons kryssare. 
6 undervattensbåtar. 
1 minläggande undervattensbåt. 
6 flottiljledare. 
1 minkryssare. 
2 kanonbåtar. 
1 nätläggare. 

Det antyddes att ett 10,000-tons slagskepp liknande det t yska 
Ersatz Preussen skulle byggas i stället för kryssaren, men detta har 
uppskjutits till nästa år . Ursprungligen förbereddes byggandet av 
ännu en undervattensbåt av Surcouf-klassen, men det ta har inhibe
rats. Undervattensbåt arna, som skola byggas, komma att bliva av 
den mycket mindre Requin-klassen på 1,130 ton. Flottiljledarna bliva 
fartyg på 2,600 ton . 

(Utdrag ur Journal, februari 1930.) 

Holland. 

Ytterligare det aljer ha n u offent liggjorts bet räffan de den krys· 
sare, som holländska flottan ämnar bygga för Ostindiens försvar, ett 
fartyg till vars kostnad mocledanclets r egering är villig att bidraga 

~_:l ett icke känt belo pp. Den konuner att ·f å ett deplacement av 
0 :- 'lO ton, farten blir 32 knop och bestyckningen sex 15 cm. kanoner. 
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Utöver ·detta och att kostnaden beräknas uppgå till 18 millione l' 

kronor äro inga detalj er tillgängliga, så att det finnes ännu ru 
r f d . J t ff 111 
.or un enngar Je rä ande dess detaljkonstruktioner särskilt angå-

ende ~5 cm . .. kanonernas placering. Om tyska varv få r uppgöra kon

struktionen ar det sannolikt, att den få r två trippeltorn tv tvskar 
·· 1 ' ll ' . • na 
aro myc >:et ti fredsställda med dem, som äro apterade å deras n~· a 
kryssare. 

(Utdrag ur The N a val Chronicle, 14 februari 1930.) 

Polen. 

. Den polska flottan utvecklas så småningom. Den äger en gv~.l 
offiCerskår, vilken blivit kompetent att hantera moderna fa rvO' ti ll 

~ törsta d~len såsom resultat av utbildning genom franska speci:listl' l' 

l Franknke och Polen. Intill 1929 utgjorde kanonbåtar och kust1e

vakningsfartyg, endast lämpade för övnings- och hamntjänst, la~
dets hela flottstyrka. Förhållandena äro nu förändrade i och med 

färdigställandet av de moderna fartyg, som beställts i Frankrike. 

~Viche:· och Bc1rza, beställda vid Caen-varvet, hava visat sig lyckade, 

l det de kunnat hålla 33,6 knop under åtta timmar oaktat sin stora 

r y)l1lighet och kraftiga bes tyckning. I Östersjön k unna dessa jaga

re eventuellt vara i stånd att delvis utföra kryssartjänst. Deras fvra 

13 cm . kanoner med 18,000 m:s skottvidd, tillförsäkrar dem överlä:r

senhet över varje fa r tyg av motsvarande klass i Östersjön. De äro 

anmärkningsvärt stadiga, äor bredare än franska fartyg av samma 

typ (Simoun-klassen) och kunna hålla god fart i hårt väder. Ingen 

rysk jagare är värd jämförelse med dem. De kunna unclflv ett o· 

lycksdigert s ammanträffande med kryssare, ehuru det är a~taglig t , 
att de nya tyska vinthundarna av Kölnklassen kunna hinna upp 

dem under hårt väder. Deras bestyckning torde dock sätta dem i 

stånd a~t giva ett skarpt svar åt ett sex-15 cm. kanons fartyg. 

Bnsten på en säker hamn är nat urligtvis en mycket svag put1kt 

i polska flottorganisationen. Gdynia, vilken är under utveckling tiJI 

en god handelshamn, är belägen inom skottvidden fö r grova t vska 

kanoner. Den oförnuftiga utformningen av Europas efterkrigsk-arta 

har gjort Polens läge svårt även i fr edstid. 

På grund härav sätta de polska flottexperterna sin t illit t ill 

undervattensbåtarna såsom varande det vapen, som är lättast at t 

dölja och som erbjuder i förhållande till kostnaderna de största of

fensiva möj lighetema. De tre minläggande undervattensbåt arna, 
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b&ställda å f ranska varv år 1927, äro snar t fä rdi ga och skola i Oster

sjön bilda en icke fö raktli g styrka. Wilk, Rys och Zbik, alla byggda 

efter beprö vade Normand-ritningar, äro förbättrade kopior av den 

franska Pierre Chailley. Deplacementet är 980/1,250 ton och längden 

är 78 m.; de medföra fyr tio modema minor och tio 55 cm. torpeder 

samt hava en 10 cm. kanon. Deras besättningar hava på förhand 

utbildats under överinseende av fra nska specialister och äro full t 

kompetenta. 
(Utdrag ur The Naval and Military Record, 5 februari 1930.) 

Ryssland. 

Trots dementier synes det vara 1'inga skäl att t vivla på medde

landet från Riga, att Sovjetregeringen har avrättat ett antal f. d. 

tsaristiska sjöofficerare, vilka av ett eller annat skäl valde att stan

na i landet efter r evolutionen i stället för att begiva sig i Sfikerhet 

utomlands liksom så många av deras kamrater, ehuru antalet antag

ligen är överdrivet . Sovjetr egeringen, som ursprungligen kommit till 

sin makt genom revolutionen inom flottan, har alltid varit mycket 

misstänksam mot dessa off icera1:e, och ett skäl har ivrigt sökts för att 

befria sig från dem. Då de blivit samlade till ett fångläger för några 

månader sedan, var det ingen svårighet att utföra detta, och ett för

färligt blodbad synes hava blivit resultatet . Antagligen hava alla 

försök att övertala dessa officerare att t jänstgöra i röda flottan 

misslyckats, och sovjetmyndighet erna inse till f ullo, att den huvud

sakliga orsaken till efterblivenheten hos den nuvarande flottan, re

sulterande i den ömkliga expedition, som g jordes av de två fartyg, 

vilka sändes till Medelhavet, är den, att de aktiva officerarna voro 

bland de första, som flydde eller mördades, och att hittills inga med 

minsta anspråk på yrkesduglighet funnits att ersätta dem. Men, 

om Ryssland någonsin kommer att åte r resa sig, skall detta utgöra 

ett handi"ap, som är svår t att övervinna. 
(Utdrag ur The N a val Chronicle, 14 febr uari J930.) 




