
1930.
93:e årgången.

Häfte N:r 7



- 375 -

Utredning rörande Sveriges försvarspolitiska 
läge samt behov av försvarskrafter. 

(RedogöTels·e för avgrivet bet·runkande.) 

(Forts. f r ån h. 6 sid. 362.) 

I andra avsn ittels tredje a v delning upptaga dc sakkun
niga till behandling de strategiska synpunktemu rörande Sve
riges läge. 

Dc inskränka sig därvid till att framhålla de synpunkter, 
som m ed hänsyn till i utredningen tidigare angivna politiska 
förhållanden åro mest betydelsefulla. Synpunkterna på de tre 
huvudgrenarn a av krigföringen framläggas var för sig, med 
behörig hänsyn tagen till den samfällda användningen av de 
olika krigsmcdcl, som ett krig för vårt vidkonunande kan 
komma att förete . 

Rap. I omfattar de luj"tstmtegiska synpunkterna. Den av
sedda undersökningen omfattar främst möjligheterna för 
hombanfall mot Sverige. För belysande av dessa möjligheter 
hava de sakkunniga uppgjort h ·cnne skisser, utvisande verk
ningsområdena för bombflygplan av viss typ, i ena fallet ba
serade i sydvästra och västra Finland , i andra fallet i Estland 
Och Öselterrängen. Skisserna visa att i förra fallet hela lan
det med undantag av de södra och sydvästra landskapen kun
lla utsättas för anfall , under det att i senare fallet Norrland, 
ll tom dess sydöstra del. västkusten och större delen av Skånc 
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ligga utanför verkningsområdet Det framhålles särskill Yi)_ 

k~n betydelse Gotland och Åland h ava för basering av fi l· nt. 
lig makts flygplan vid förberedande av anfall mot de k~in~li
gaste delarna av Sverige. 

Efter att hava lämnat vissa uppgifter rörande om la tt-
ningen av de bon1bflygningar, som från olika baser kun na ut . 
föras mot vissa delar av Sverige, framhålla de sakkunniga '> ina. 
synpunkter beträffande förefintligheten inom landet a v för 
bombanfall känsliga föremål samt angiva som slutsats, a tt 
Sverige måste anses gynnsamt ställt, särskilt i jämförelse med 
de flesta kontinentalmakter. J u mera fienlliga flygbaser H ii r
mas våra gränser, desta mera ökas givetvis riskerna för de 
platser, som kunna tänkas bliva föremål för anfall. S a ':om 
försvarssynpunkt betydelsefulla angivas Gotland, Stockholm, 
Karlskrona och vissa förbindelseleder. Det måste alltid ' ·tra 
ett önskemål ur svensk försvarssynpunkt, att en molslan dare 
förhindras upprätta flygbaser i oss närbelägna områden. 

I kap. II behandlas de sjöstwtegiska synpLLnkterna. 
Inledningsvis framhålles, att sjökrigets växlingar m d lan 

offensiv och defensiv göra att krigsskådeplatsen för ingendera 
parten kommer att inskränka sig till enbart närheten av den 
egna kusten. Det Sverige omgivande vattenområdet får -~-in 
karaktär av två barriärer, Ålandsbarriären och den barr tar, 
som bildas av de danska öarna. Den förra delar inhavet i 
två operationsområden, Bottniska Viken och Östersjön. . .. 

Vid ett sjökrig i östersjöhäckenet, i vilket krig Svengt· ar 
indraget, blir egentliga Östersjön det primära operationsoln
rådet. Dess östra del karaktäriseras av inskärningarna Fin ~ ka 
Viken och Rigaviken, båda betydelsefulla ur strategisk s ~:n· 
punkt. Norra stranden av Finska Viken behärskas av F'Jll· 
land och är försedd med befästningar på viktigare punkter, 
den södra stranden är Estlands, som för dess skydd har H.eval 
som stödjepunkt. Ryssland med Kronstadt behärskar inre 
delen av viken. Vattenområdet innanför de stora estnisk:l 
öarna äger stor strategisk betydelse bl. a. såsom erbjuda nd~ 
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tryggade ankarplatser för flottor. Gotlands läge mitt i Oster
sjön är särsk~lt betydelsefull~ . för operationer inom omr{tdct. 
De huvudsakliga delarna av Ostersjöbäckenet äro användbara 
för min- och ubå tsopcra tioncr. Även dc största fartyg kunna 
tämligen obeh indrat navigera i den öppna delen av Östersjön. 
öres und och ::\Ioor).sundet äro emellertid ej an vändbara för 
slagskepp. 

Finska Vikens inre del angives ha tvenne trånga passager, 
av vilk a den norra gar nära finska kusten och mellan finska 
öar , den södra är tämligen svårnavigabeL 

De för etag till sjöss, som kunna tänkas utförda mot v~trt 
land, torde främst komma aU riktas mot Golland samt mot 
särskilt åtkomliga och strategiskt betydelsefulla punkter och 
områden p å våra lwsler. Företagen kunna inskränkas till 
kusthärjningar med sjö- och flygstridsk rafter, men kunna få 
form en av en invasion. Särskilt med hänsyn t ill den tätare 
befolkningen vid kusten och dc där befintliga stora ekono
miska värclemt kunna anfallsföretagen bliva av kännbar in
verkan på vår motståndskraft. Även operationer, riktade mot 
vår sjöhandel kunna bliva verksamma medel i en kamp mot 
vårt lan d. 

Ifråga om nötningskriget till SJOSS och kontrollen av SJO

vägarna i Östersjön påpekas, att Sverige äger vissa fördelar 
på grund av möjligheter till bred basering, men att dessa för
delar minskas , om en ev. angripare kan förskaffa sig liknande 
möjligheter pi\. andra sidan a v Östersjön. 

Beträffande de sjöstyrkor, med vilka Östersjömakterna i 
händelse av krig kunna uppträda inom operationsområdet 
hänvi sas till särskild bilaga (bil. 4). Uppmärksamhet fästes 
på den omständigheten av att Sovjetunionen numera synes kun
na överföra örlogsfartyg från Östersjön till Svarta J~avct och 
tvärtom . Unionens tillgång på för överskeppningar använd-
bart tonn · f ... f" l · l .. agc . angives · . n. vara Jam orc sev1s )Cgransat. 

Till belysande av dc sjös trategiska förhållandena lämna 
~e ~kakunniga en del uppgftcr angående de tider , som böra 
eraknas för förflyttning av sjöstridskrafter och transport-
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flottor till svensk kust från olika h am nar vid Östersjön, iiY t: n

som vissa a ndra därm ed sammanhängande uppgifter. 

Beträffande Ålands strategiska be tydelse fra mhåll a de 

sakkunniga att om ögruppen är i en fientlig makts vå ld sa 

bliva närliggande delar av ~venska kusten i hög grad b ol ade. 

Av Ålands bcs itlning beror vidare Yäsenlligcn ti lllräch:L ti ll 

Bottniska Viken öster om ögruppen. Kan Bottniska Yiken 

hållas avstängd för en a ngripare, sa inskrän kes cl CJ~ SYen ~ ka 

kustens ang ripbara område m ed ej mindre än 800 km., en för 

hela vår försvarsgruppe ring yll(>rsl betydelsefull om s tändighet. 

I detta sammanh ang omnäm nes, alt f rå nsett de SYårna Yigabla 

och lätt spärrade lederna på finsk sida, kan dylik ::tYsl ii ug

ning på grund av djupförhållandena ske genom minering p:\ 

svensk sida utan intrang på det neutraliserade sjöterri tor il'L . 

Emellertid mastc minfälten effektivt försYaras, och denna ll !JP

gift fö rsYåras avsevärt däres t en motståndare salt sig i lw~ i ll 

ning av Åland. 

Om företag mot svensk a kusten kunna utgå såv~i l i' r itn 

sydväs tra Fin land som från Estland, bliva förhållanden a ii n

nu gynnsam mare för angriparen. Kan en nngripare ulst r ii cka 

sina operatiouer även till Bottni ska Viken, försämra~ för s\ a rs

läge t avsevärt på grund av den då a ngripbara kustslr~1t 1~ans 

stora längd. Fördelarna fö r en angripare, om han i si !> l an

givna fa ll förfoga r över en m ycket bred strategisk fron t, <tn

givas framför allt ligga däri a lt han både för invasion och 

kusth ärjning äger stor valfrihet ifråga om utgångs- ocl • an

fallspunkter, vilket för försvararen försv[trar alt i rält Li d nava 

tillräckliga stridskrafter på räl t plats. Det framhålles em ·llcr 

tid , a tt Stockholms skärg[trd som centralt basområde gi ' t r de 

försvarande sjöstridsk rafterna stora förd elar. 

Beträffande våra väs tra gränsvatten p[tpeka de sakk un

niga den betydelse som vattenom6tdet Kattegal t- Ska gL·rack 

kan komma att få , därest en utombaltisk s tat slculle vilja öva 

påtryckning på Sverige eller förskaffa sig fördelar på var - u~L 

som det ligger i vår t intresse att e j t ill å ta . Förträngningc :t vid 

Öresund erhå ller då ökad betyd~lse . likaså dc delar a \ d ir 
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västkust , som kunna ulsälias för företag i nyssnilmncla syf ten , 

främst Gö1cborgsom råcl el. 

Ä ven vid sådana företag i Ostersjöbäckenet, där Sverige 

ej är direkt inveckla t, anse de sakkunniga att Yårt sjöstrate

giska läge erbjuder vissa risker. Företag kunna u tföras mot 

oss i på tryckningssyfte eller för besittningstagande av strate 

giskt viktiga punkler eller områden , i främsta rummet sådana , 

som äro läm pliga som baser vid krig i Ös tersjiin. Framför 

allt äro 9otbnd och_ I\:arlskrona i delta h ä nseende betydelse 

full a. Foretag m o t !\ land herör a oss äw•n i hög grad. 

Even tuclll in trädande k ra v p a n eutrali tetsskyeld anses i 

främsta rum n1ci komma att bliva aktuella gent. emot s tör 

ningar a v sjötrafik en och före tag av n yss anty tt slag. 

Ifråga om vinterns inflytande på sjökrigsoperationerna 

framh ålla dc sakkunniga a lt isförh ållandena i Östersjön m ed 

dess vikar in skr~i.nka anfallsm öjligheterna mot Svcri nc till sjöss 

under viss t id ::tY å r et. l\Ien å andra siclan kunna ;-,dessa ske

elen av ett krig. däri Sverige är indraget, av m otståndaren tän

k~s utnyttjade till ett framflyttande landledes av fronten, va

ngenom ä ven sjöbasernas fra 111 fl y U ande kan förberedas. 

. De t fö.~V<1.nar a tt d{' saldmnuiga inom detta kaiJit el ägnat så 

rmga uppmarksam het åt företag 111ot oc h skyddet av sjöhandclu. Hnr 

;k.~U ': ~~ ek~no l!!i kunna l1allas uppe om t. ex. den Yiktiga expor·ten 

ran 'ar a Nm·J] a nd~h:tmna r Ia m~Jå~ ? 

I Kap . III övergå de sakkunniga ti ll en granskning av dc 

landstrategiska synpunktcrnu. 

.. Uneler framhålland e av al t Sverige ej har gemensam land-
grans d o . 

k .. me · na.gon makt, som und er nuvarande förhållanden 

an tankas anfall o ·t l J o 1 · · 
c a vm anc, pape <a dc sakkunmga dock , att 

den norra lan dgriinscn und er viss lä!.tesförändrin o- kan kom 111a 
att f o . " " 

~ en s tor st r ategisk betydelse. 

1.. Aven här angives att om Ålandsbarri ären spärras den norr

andska delen a v k Ilslen anses vara jämförelsevis fredad fi_' r 
0111edelb . f 11 · · . o 

1 

ko . at a an a snsk er . Samtid1gt papckas , alt förutom dc 
nsekvenser · .. "I 

· , som en spm-r av A ands hav m edför ur strate-
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gisk synpunk t våra förpliktelser för skyddandet av Ålands 

neutralitet jämväl kunna komma att kräva överförandl' dit 

a v lantstridskrafter. 
Dc sakkunniga granska riskerna för företag mot olika de

lar av vår Östersjökust samt framhålla att ett planmässigt 

och tillräckligt försvar med lantstridskrafter av de utsatta de

alma av kusten under alla förhålland en är en nödvändi ghet. 

Systemet för försvaret till lands av en kust sådan som Sveriges 

karakter iseras på följande sätt. I främsta linjen böra finnas 

mindre avdelningar i de kustområden, där förelag mot land 

kunn a väntas, avsedda för bevakning, avvärjande av m indre 

landstigningsföretag samt för att vid större sådana göra fie n-

den mesta möjliga avbräck under urskeppningsskedct. Bak

om denna, huvudsakligen av lands torm bestående linje m:tstt> 

finnas rörliga stridskrafter av god kvalitet, avsedda att snabbt 

kunna sändas mot sådana punkter , där landstigningsförPlag 

av större omfattning göres. Slutligen måste finnas en stra

tegisk r eserv, avsedd att i förening m ed ovannämnda st~Tkor 

inom de olika områdena tillbakakas ta en fiende, som söker 

landstiga eller som lyckas sätta sig fast å lands tigningsom

rådet. 
De sakkunniga framhålla vidare, att någon tid efter ett 

krigsutbrott s:ldana lägesförändringar kunna inträda, att yara 

försvarsvillkor väsentligen försvåras , nämligen därhän a tt 

först Norrlandskusten kan bliva utsatt för anfall och däref ter 

även vår norra landgräns. Vid ett framträngande till :Jtt

niska Vikens östra kust kan en an gripare med ökad effl' ;. ti

vitet verkställa bombardemang från luften av orter , som "iro 

av betydelse för armens användning, samt har vidare möjlig

het att på kortaste väg utföra landstigningsföretag mot :\'orr· 

landskusten . 
Angiven försämr ing i läge t kan emellert id , framhålla de 

sakkunniga, ej beräknas inträffa förrän efter någon tid sfrist. 

Längden av denna bliv självfallet av allra största betyd··lse 

för frågan om ordnandct av Sveriges försvar. Härmed sa tn· 

manhängande förhållanden ha va de sakkunniga behandl:l t i 
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en hemlig bi laga, och framhålla här endast, att tidsfristen , 

som blott k an räknas i månader, ej kan medgiva ett nyska

pande av den organisationsram , som kräves för den erforder 

liga utsvällningen av lantstridskrafterna vid antydd lägesför

ändring. Ur h ärorganisatorisk synpunkt måste den beräkne

liga tidsfristen alltid betecknas såsom kort. 

De sakkunniga påpeka, att det under vissa omständighe

ter kan visa sig möjligt och lämpligt för Sverige att sedan vi 

jnvecklats i ett krig vid Östersjön, genom ingripande utanför 

Sveriges territorium söka förhindra den försämring a v läget , 

som nyss angivits. Ur strategisk synpunkt kan ett dylikt in

gripande under vissa bestämda förutsättningar visa sig för

·delaktigt. 

Beträffande vinterns inverkan på det landstrategiska lä

get framhålles , att vintern minskar försvararens möjligheter 

att utnyttja vattendrag och sjöar såsom hinder, och att under 

.samma årstid framkomligheten under vissa förutsättningar 

ökas. Men dc under vintern inskränkta operationsmöjlighe

terna å havet minska anfallsriskerna mot kusterna. 

Detta kapitel är betitlat landstrategiska synpunkter, men de 

sakkunniga hava inom detta kapitel" berört åtskilligt som utan tvekan 

kan betecknas som sjöstrategiska spörsmål. Om anledningen härtill 

svänu man i tvivelsmål. Det är i varje fall glädjande att finna att 
marschen över det frusna havet ej längre anses vara en landstrate
gisk faktor av primär betydelse. 

Som sammanfattning tlv de strategiska synpunkterna 

farmhålla de sakkunniga, att vissa punkter och områden inom 

vårt territorium fått ökad betydelse vid snart sagt varje kon

flikt , som kan uppstå inom Östersjöområdet Ett besiktnings

tagande av desamma skulle ogynnsamt påverka försvaret i 

dess h elhet. Deras skydd mot överraskande anfall påkallar 

särskild uppmärksamhet· I stort sett torde emellertid vårt nu

~arande läge kunna betecknas som gynnsamt för ett försvar 

aven gent emot en överlägsen motståndare. 

Händelser i vårt grannskap kunna dock inom jämförelse

Vis kort tid medföra förändringar , som försämra vårt strate-
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giska läge. Detta kan då komma att bliva ungefär detsa m111 :l. 

som före världskriget, ehuru fösvårat om motst~mdaren är 
överlägsen i luften. 

Ifrågavarande förhållanden nödvändiggöra enligt de ~.\ k

kunnigas mening ett övervägande ej blott av de uppgifter , ~n1n. 

omedelbart föreligga , utan jämväl av de mera svårlösta, son1 

uppkomma om och clå läget för oss försämras. De äro eLir

jämte ägnade att framkalla frågan, huruvida möjligheter fiir 
oss föreligga att, för bibehåll:mcle av våra gynnsamma l'•i r
svarsvilllwr, förhindra sistnämnda slag av lägesförändrin ga r. · 

Betingelserna för Sverige att skapa ett betryggande fii r
svar äro emellertid gynnsammare än för dc flesta andra m ind

re länder i Europa. 

I avd. IV redogöra dc sakkunniga för vissa snmmrm jrt l

tancle synpunktl~r rörande J'örsvmeis uppgij't er somt villkore n 

för dessas fyllwule. 
Med påpekande av att Nationernas förbunds förtj~i ml er 

om freden visserligen måsle anses betydande, men att fr a m
stegen ej kunnat vinnas utan uppoffringar , erinras om att den 
av Sverige förut med framgång hävdade rätten till neutralitet 
numera är ställd på avskrivning och att med inträdet i fii r

bundet hava följt vissa krav på solidaritet. 
Den moderna krigstekniken kan enligt de sakkunniga~ 

uppfattning ej anses hava åstadkommit en förändring därhiin 
alt ett verksamt försvar iir starkt försvårat och än mi nd re 
uteslutet. Tekniken och landets industriella utveckling h a va 
tvärtom i vissa avseenden ökat försvarets möjligheter. Dc 
minskade sannolikheterna av omedelbara angrepp mot -. ar 
landgräns och mot vår Norrlandskust äro g,vnnsamma fii r
hållanden. De kunna förändras, men dessförinnan sync~ en 

tidsfrist möjlig, son'l under vissa förutsättningar kan utn ytt jas 
till iikande av möjligheterna att möta ett försvårat läge. 

Dc sakkunniga angiva sig vid bedömandet av vrtrt l iige 
utgå ifrån att vi böra vara beredda att själva lösa de fti r · 
svarsuppgifter , som framgå av vårt läge. Vårt försvar hiir 
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dä rför vara avpassat efter vår bärkraft och vårt läge saml 
så. att föruts~i ttnin gar skapas för ingripanden till vår förmån 
och för sam verkan med andra ·ma k ter. Vårt försvarsväsen 
bör va ra sndant, att det kan ingiva en respekt , som förminskar 
eller utcs lulf'r förefintliga risker och tryggar vår handlings
frihet, s~1 lå ngt vi kunna och böra hävda densamma ; vårt 
försvar skall med andra ord vara en m aktfaktor till krigels 
undvikande. 

Den allm~inna förpliktelsen för varje stat som är med lem 
av Nationerna.,; förbund, att ej erbjuda en fredsbrytande makt 
lockande oti llräckligt försvarade anfa llsmål är för oss särskilt 

lämplig m ed hänsyn till de strategiskt bclydclsefulla områdena 
pi\. och ulanför vår kust till vilka v i på grund av särskilda 
åtaganden , även m åste räkna Åland. 

Vi kunna ej "utträda ur krigets s,vstcm >> , dels emedan vi 
därmed också skulle ultr~ida ur solidariteten s system, dels 
också enär e tt krig vid eller i Östers jön under sådana förh ål
landen kan ske med än större sannolikhet komme att heröra 
oss eller våra intressen. Di:ircmot har erfarenheten visat, all 
ett effektivt försvar kan utgöra en fredsgaranti för oss. soli
dariteten s~iges slutligen också hava håck sin främsta och sin 
yttersta lwtvclelsc i och för värnet av den gemensamma euro
peiska kullur. i vilken du-t land äger en erkänt stor andel, och 
vars gränsN ligga oss för nära , för att vi skulle bliva oberörda 
av ett angrepp mol densamma. 

Vårt försvarsväsen kan ej organiseras uteslutande med 
tanke på a lt värna vår neulralitel, ännu mindre som enbart 

en n eutralitetsbevakning för att konsUllera eventuella över 
grepp. Försvarskrafterna m {ts tP vara av den storlek och be
skaffenhet, a lt de kunna fylla de uppgifter, som vid en kon 
flikt omedclhart kunna komma att ställas på dem samt, sär
skilt vad beträffar lantstridskrafterna, att de bilda stommen 
till och mÖJ.I iacröra erforderlicr senare utsvällnin" 

:;;:, ""' (.. b' 

I första hand kräves följaktligen beredskap för vissa ome-
delbara uppgifter , till vilka även m i1s tc räkn as de, som upp 
stå vid sådan lägcförändring, som uneler ogynnsamma för-
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hållanden kan inträffa så snart, att någon verklig tidsfrist ej 

iir att räkna med. 

Såsom fredade för omedelbara anfall kunna anses land. 

gränsen och i huvudsak även ~orrlandskusten , elen senart' 

dock endast uneler förutsättning att Ålands neutralitet respPk. 

teras eller tryggas och att farvattnet därstädes spärrar. Diir . 

emot kunna vi bliva föremål för anfall över Östersjön, i fonn 

raider eller i form av landstigningsföretag, antingen för ock u. 

pation eller för andra syften. Som tänkbara anfallsmål an. 

givas i första hand Gotland , vidare Stockholm och Karlskrona 

samt vissa andra punkter och områden å Östersjökusten, som 

på grund av sin betydelse kunna erbjuda mål för företag av 

nämnda slag. Särskilt gäller detta kustens östra del, nw n 

även Skåne- Rlekingeområclet kan uneler vissa förhållancll'!l 

bliva operationsmåL Försvarsbehov kunna vidare uppstå Yid 

Öresund, mer krävande i samma mån som Danmark avsl.tr 

från att försvara Bälten och annan n'lakt inriktas på att spärra 

desamma. Vi få vidare räkna med luftanfall, så snart en an· 

gripare får tillfälle upprätta flygbaser inom verksam rayon. 

Slutligen måste man även räkna med möjligheten av försök 

att störa våra handelsförbindelser längs östersjökusten. 

A vvärjandet eller förhindrandet a v ovan berörda före h g 

~ir följaktligen inbegreppet av de försvarsuppgifter, vilka fö r 

oss kräva omedelbar beredskap. I samband därmed bör upp· 

märksammas, att Ålandskonventionens upprätthållande k·w 

ställa krav på militärt ingripande från svensk sida, krav vilka 

böra fyllas även av den anledningen att Åland i en angripa res 

våld betyder för oss ett i hög grad försvårat försvarsläge -.a· 

väl till sjöss som till lands och i luften. 

Det direkta försvaret till lands av hotade områden anses 

påvila lantstridskrafterna. Ar försvaret innanför kusten otill

räckligt, kunna angreppsföretag utföras mot densamma med 

smärre styrkor, som hava möjlighet att undandraga sig SJÖ

stridskrafternas motåtgärder ; mot en försvarad kust ma~tc 

angriparen däremot sälta in het~·-dande krafter, varigenom 
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företaget blir så rbarare för anfall från flyg · och sjöstridskraf

ter. De mera utsatta områdenas krav på stridskrafter kunna 

i viss m ån bedömas efter de överskeppningsmöjligheter, som 

beräknas stå en angripare till buds. För 'närvarande kan man 

utgå ifrån att högst omkring två fördelningar kunna av an· 

11an Östersjömakt än Tyskland samtidigt överskeppas i en 

echelong. Enligt gjorda heriikningar kommer man därvid 

fram till för v[trt behov en sammanlagd styrka ej understigande 

5 operativa enheter av samma stridsvärde som motsvarande 

enheter hos den eventuelle angriparen. Härtill kommer vissa 

förband, som lämpligen kunna vara gemensamma för flera 

operativa enheter samt vissa omedelbart tillgängliga krafter 

för att trygga Gotlands försvar , vidare fästningstrupper även· 

som i viss utsträckning lokalförsvar samt kust· och gränsbe· 

vakning (landstorm). 

Vid he6lmingarna hava de sakkuniga ansett sig kunna 

räkna med att Norrlandskusten väsentligen blir fr edad, detta 

som en konsekvens av Ålandsgruppens n eutralisering och de 

1~1öjligheter , som föreligga för en spärrning av passagen förbi 

Alan d, varvid vissa uppgifter tänkas fyllda a v sjöförsvaret, 

eventuellt även av andra stridskrafter. Förutsättningen bort· 

faller givetvis i samma stund som Ålandsbarriären konuner i 
en angripares våld. 

Spärrandel av Ålands hav i och för avs tängande av Bott

niska viken är följaktligen en uppgift, som kräver därtill sär

skilt avdelade sjöstridskrafter. Endast under förutsättnina att 
t:> 

denna uppgift löses , kan den för företag över havet utsatta 

kuststräckan anses inskränkt till det egentliga Östersjöområ· 

det. . Sjöstridskrafternas huvuddel skall förhindra eller försvå· 

ra landstigningsföretag, raider och anorduandet av tillfälliga 

flygbaser på Sveriges kust. Dessa uppgifter lösas häst, om 

stridskrafterna äro så beskaffade, att försvaret kan efter lägets 

~rav förläggas närmare eller mer avlägset från egen kust. Det 

hllkonuner även sjöstridskrafterna att trygga sjöförhindelser

lla. Deltagande i ekonomiska sanktioner kan komma att ställa 

krav särskilt på flottan. 
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Dc sakkunniga erinra d ~i refter om det principbeslut rii

rand e fiollan s sammansättning, som fa ttades av 1927 ars 

riksdag. 
De sa kkunniga f ramba lla em ellertid a tt den operativa en

heten, kustflottan blivit alliför svag, särskilt ifråga om de un. 

der ett m odernt krig för en m ån gfald uppgifter använda lä tt a 

far tyaen. De sakkunniga hava efter en undersökning av sj i

strids~ra ftcrnas uppträdand e vid krig i Ostcrsjön funnit , at t 

det är i hög gr ad önskvärt, a tt ku stflottan för lösande av <Il' 

ovan uppställd a uppgiftern a och m ed h ä nsyn till sin i avsecll

de å antalet fartyg ringa st~Tka gives en omfattning av l di

vision p an sarskepp, 3 divisioner jagar e, 2 divi sioner vcdcllh:l

tar , 4 division er ubåtar samt ett kryssarförband; lokalstyrkor 

na erh å lla dä ri genom autom atiskt någon ökning. 

Dc sa kkunniga framh!Ula i fråga om baser ingen av sjii

s tridskraftcrna. att denna kan . und er fö rutsättning av Alamk 

barriären s effektiva spärrning, i huvudsak inskränkas Lill cl <" n 

Pgcn tliga Östersjökusten. Slockholms skärgårdsområde ~r ft, r 

ändamålet stratPgiskt mycket fördelaktigt på grund av sttt Lt

"e mitt för Finska Vikens m ynnin g och flankerande i förh <'d-
b .. ... 

land e till såväl Alanels hav som Gotland och svenska OstersJo-

kusiPn ; det är dessutom även taktiskt gynnsamt. Flottan k an 

där Yark en effektivt inmineras eller på annat sä tt hindras al l 

atmin s tonc und er m örker laga sig ut till ha vs. Det nut ida 

sjök rigets kar aktär gör emeller tid behovet av fl era baser känn

bart. Siil unda torde fordras en bas i op0rationsområclcts söd 

ra del, vid Karlskrona samt en sekundär has i dess mitt läm p

ligen Fårösund. 
Fas l för:svar ä r nödvändigt för baserna och basområde !'~' 

samt för viktigare kustorter och kustavsnitt. Stockholm wl' 

Karlskrona biro i dessa avseenden vikt igast. Vidare m a slt' 

kustförsvaret beaktas vid farvattensförträngningar. En del a,· 

kus tartilleriet kan och bör göras rörligt, vilket för oss är s~ir 

dcl cs viktigt på grund av landets utsträckta läge med fron k r 

mol olika hav. 
De närmaste behoven i fråga om det fasta kustförsva r,• !. 
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.1·vas vara en m odernisering av sjöfrontsartilleriet i Karls-ctng . L 

~r~na fäs tni ng och an läggn ing av batterier i y ttre bandet av 

Stockhohns skärgård , vartill kanoner fr ån utrangerade strids

,. -ty" anses tillfylles t. Anskaffandet av artilleri i järnväg.;;-, ar o " 

lavettage synes behövligt. 

Beträffande fl ygs tridskrafterna s s tyrka framh [dles fö l

jande: 
För varje högre enhet ur armen erfordras minst ett spa

ningsförband , de ls för span ing, dels för eldl ed ning. För sam

ma änd am ål äro dylika förband erforderliga för kustflottan, 

fästningarna och bevakningen lä ngs kus ten . Spaningsförban

den kunna använd as jämväl för att i direk t anslu tning till 

Jant- och sjös tridskrafternas verksamhet anfalla m å l på eller 

i närheten av s tridsplatsen . Särskilda attackflygplan äro önsk

värda, m en då antalet såväl flvgplan som Lyper bör hållas så 

la' , t som n1ÖJ'lio·t hava dc sa kkunniga CJ. ansclt sig böra r ä kna 
h :;, ' . L ' 

med dvlika, utan h ärför avsett dc redan av andra skäl nöd-

vändig~ spa ningsförbanden. Antalet spanin gselivisioner har 

l1eräkn a ts till 10. Vid avvärjand e av större landstigningsföre

tag eller vid andra stör.rc operationer anse de sakkunniga er 

forderligt med att d ispon era y lledigare spaningsdivisioner än 

som m otsvara för ioindamålct kon centrerade enheter ur armen 

och marinen. Detta innebär givetvis en stor olägenhet. 

För fjärrspaning erfordras s~irskilda flygplan , vilka även 

böra vara k ons truerade för användning såsom bombplan. 

Med h än svn t ill erforderligt antal avlösningar , vila , r cparatio-
• L 

ner, nödvändigheten av upprepade anfall o. s. Y . anser man 

sig ej kunna räkna m ed min dre än 4 d ivision er för utfö ra nde 

av ett större fjärrföretag . Fjärrspaningsplan en måste vid ar e 

kunna användas såsom torpedpl a n, för vilket ända mål avses 

en division fö r kustflottan . Sammanlagda a ntalet divisioner 

fö r fjärrspaning, bombföretag och torpedanfall blir därige· 
nom 5. 

För skyddandet av vikhgarc pla tser ävensom lant- och 

sjöstridskrafterna själva mot anfall av fientliga fl ygförband 

samt för att s tödja egna flygstridskrafters operationer erford-
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ras jak tförband. Verksamheten vid detta slag a v flygplan 
måste p ~t grund av den begränsade flygtiden i hög grad ske 
i avlösningar. För att str idsenheten skall få erforderligt vä rde 
kräves ett antal av 3 divisioner vid varje flygstation. Med h än
syn till att de platser, som kunna komma att utgöra begärliga 
mål för den fientliga flygverksamheten, äro spridda över d l 

mycket vidsträckt område, kan man ej räkna med mindre iin 
3 dylika stationer. Antalet erforderliga jaktdivisioner blir sa
lunda 9, vartill kanuner minst 2 divisioner i reserv. 

Med hänsyn till att den tekniska utvecklingen kan me<~

föra vissa förskjutningar , särskilt rörande behovet av fj ä u 
spanings- och jaktdivisioner, anse de sakkunniga riktigas t ait 
i avseende å sådana förband endast anföra en gemensam lw
hovssiffra av 16 divisioner. 

Ifråga om flygvapnets förläggningsplatser framhålla dl' 

sakkunniga, att då dessa numera äro i huvudsak färcligställch 
i avsedel omfattning, så synes förslaget beträffande flygstrid\
krafternas omfattning, ej behöva föranleda någon nämnvärd 
ökning i markor'ganisationen. 

De sakkunniga påpeka ånyo, att dc förutsättningar , pi1 
vilka de byggt sina bedömanden angående försvarets uppgi l'
etr, inom en tidsfrist , som kan beräknas möjliggöra vissa för
beredelser från vår sida, förändras, icke blott så aU vår fi ir 
anfall utsatta front vidgas utan även därhän att anfallen u t
föras med större styrkor. Om fientliga flyganfall kunna ha
seras på Åland eller Bottniska vikens östra kust, så ökas där
med deras verkningskrets över större delen av Sverige. Kan 
en angripare genom aU sätta sig i besittning av Åland ellt r 
på annat sätt skaffa sina sjöstridskrafter tillträde till Bottnis],;t 
Viken, så kan vår Norrlandskust därigenom bliva utsatt fi'.r 
anfall från havet, och till slut kan även vår landgräns bli
va hotad. 

Under dessa omständigheter stegras i hög grad svårighe
terna för våra sjöstridskrafter att ä ven med elen styrka, som 
i utredningen föreslagits, med avseende på h ela kusten fylla 
förut angivna uppgifter . Stöd för sjökrigsoperationer i Bo tt-
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niska viken måste beredas genom försättande av Hemsö fäst
ning i försvarstillstånd. 

Med denna utgångspunkt framhålla de sakkunniga , att 
de vidgade uppgifter, som bliva en följd av de ökade angrepps 
riskerna , måsle i väsentlig grad läggas på lantstridskrafterna , 
vilka i sådant fall måste avses även till skydd för landgränsen 
och för Norrlandskusten. På grund av de geografiska betingel
serna med kortare distanser o. s. v. ökas möjligheterna för an
griparen att på en gång få överförda större styrkor över havet. 
och förstärkningarna kunna följa hastigare efter. Om över
skeppningsföretagen kombineras med samtidigt anfall över 
gränsen, kunna försvarskraven i Norrland bliva avsevärda. 

I nu antydda läge blir Bodens fästning betydelsefull, och 
vikten av att densamma äger erforderlig motståndskraft fram
hålles därför. 

De sakkunnigas sätt att se saken synes i vissa fall känneteck
nas av bristau(le konsekvens. Det måste förefalla egendomligt, att 
ett framhållande av svårigheterna för sjöstridskrafterna att fylla sin 
uppgift ej utmynnar i kravet ]lå att densamma från början givas en 
sådan sammansättning, att de kunna möta de ökade kraven, framför 
allt, då sjöstridskrafter s''årligen kunna improviseras. I stället måste 
de vidgade uppgifternas lösande enl. de sakkunniga läggas på lant
stridskrafterna, varvid krav upllStil. på uttagande av hela vår levande 
försvarskraft, alltså en verklig bottenskrapning. 

Om Bodens fästning's betydelse i det sist behandlade fallet an
ghes som synnerligen stor, så frågar man sig, villwn betydelse i öv
riga strategiska lägen egentligen kan tillmätas densamma, sam t om 
man ej skulle kunna förfara med Boden på samma sätt som melt 
Remsö, ej ha,'a den bemannad förrän då någon tanke kan flirefiuna~ 
att dess stöd kan komma att erfordras. Åtmins-tone synes dess fort
satta fullständiga bemannande i fredstid kunna diskuteras. 

I nu senast antytt fall tillkomma för flygstridskrafterna 
enl. de sakkunnigas mening till följd av motståndarens vidga
de baserings- och angreppsområde vissa uppgifter a v strate
gisk och taktisk art. Av betydelse är , att flyganfall kunna ut
föras mot för motståndarens operationer viktiga punkter. En 
Utsvällning av flygstridskrafterna anses önskvärd, och för en 
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~ådan böra förberedelser vara vidtagna såväl be trö.ffa nd e p\·r. 

sonal som materiel. 
sakkunniga konstatera , att en förskjutning i ogynn -., ,u n 

riktning av vår t nuvarand e försvarspolitiska läge kan kom1na 

att ske på annat sätt ä n genom krigiska konflikter . Ber:ll-;. 

ningarna bygga emellertid på en med hänsyn till vårl nm·tn<~n 

de läge antaglig tidsfrist , avsedd att begagnas för en utsv ~ll l 

ning av la nt- och luftstridskrafterna , och följaktligen ma~lt• 

varje i fred inträffande ogynnsam lägesförskjutning nwdf; 'q·a 

en prövning av frågan , huruvida ej försvarsorgani sa toriska tt
gärder, vilka f. n. ej kunna anses nödvändiga, därav böra r ·, r
anlcdas. 

De stridskrafter, som av sakkunniga beräknas behöYli ~<l. 

an ses tillräckli ga såväl vid deltagande i sanktioner som Yi d 

avvisande a v påtryckningsförsök för att förmå oss till in gri

pande i oss ovidkommande 'konflikter som slutligen även 'id 

försvar a v neutraliteten. Vidare anföres att vart försvar v j 

kan byggas enelast på ett visst eller vissa slag av krigsnw di· l. 

Skulle Sverige koncentrera sig på skapande av en mäktig luft

flotta med åsidosättande av övriga försvarsgrenar , skulle före

Lag med lant- och sjöstridskrafter ej kunna förhindras. y ,Jre 

försvaret baserat väsentligen på sjöstridskrafter, vunne t•n 

angripare möjlighet att genom landsättande av jä mförelse\ 1s 

obetydliga lantstridskrafter ernå betydande fördelar. Var la nd

gräns kunde ej heller skyddas, detta enl. de sakkunnigas llli'

ning så mycket betänkligare, som den kan tänkas hotad inulli 

en ur härorganisatorisk synpunkt kort tid. Ett lantförs\ ·t r 

utan kraftigt stöd av sjö- och flygstridskrafter skulle giYa ,·n 

angripare så stor fr ihet i fråga om val av anfallsp unkter or h 

.'>å stora möjligheter att begagna en eventuell överlägsenhet. .d l 

utsikterna till ett framgångsrikt försvar bleve mycket sm :'t. 

Vårt försvar bör följaktligen , framhålla till slut de sak

kunniga b eslå a v samtliga försvarsgrenar och avpassas efter 

de olika uppgifter , som kunna bedömas komma att förelig;_;a. 

Sker så, skall Sverige utan tvivel kunna beva ra sin frihet och 

sitt oberoende. 

-3D!-

DEL III. 

Gotlands försvar. 

Avdelningen inledes med en historisk översikt, vars första 

del omfattar en redogörelse för uppsättandet, utvecklandet och 

_ genom 1925 :'lrs försvarsorganisation - reclucerandet av de 

för öns försvar avsedda rörliga lantstridskrafterna. 

Därefter följ er en redogörelse för Fårösunds kustfästninrrs 
~ 

öden fr :'in dess första uppsättande år 1885 och till dess den-

samma genom beslut av 1919 [trs riksdag nedlades. 

l utredningen Jämnas därefter en redogörelse för några 

av de m eningsriktningar rörande F å rösunds betydelse och för
svar, som framförts under ticlen 1908- 1919. 

De sakkunni~a redogöra därefter kortfattat för efter 19~5 
framlagda förslag till ordnandet av Gotlands försvar. Närma 

re redogörelse {i terfinnas i en till utredningen fogad hemlig 
bilaga. 

I sammanfattningen återgivas först vissa av militärbefäl 
havaren på Gotland framhållna synpunkter: 

Gotlands försvarsorganisation bör inriktas på att try,..,.,..,.a 
.. • ::>b 

on 1 det farligaste krigsfallet, nämligen fientligt ockupations-

försök. Organisationen bör så utfyllas att öns hela försvars 

kraft skall kunna insättas i försvaret . Truppernas rörlighet 

måste tillgodoses genom motorisering och användande ave ve

locipeder. Kadern bör förstärkas. Åtgärder för öns benistan

de böra vidtagas omedelbart och oberoende av frågan om Got

lands förs varsorganisation i övrigt. Särskilt viktigt är anskaf
fandet av luftvärnsmaterieL 

Chej'en j'ör gen emistaben framhåller , att Gotlands betydel

se för rikets försvar och sannolikheten för neutralitets kränk 

ningar ökats efter världskrigets slut medan samtidigt öns för

-svarskraft så minskats , att dess försvar äventyras. Med h än

syn till betydelsen för rikets luft- och sjöförs~ar och dess för 

~eutra litetskränkningar utsatta Hige synes det nödvändigt, att 

atgärder omedelbart vidtagas för stärkandel av öns försvar . 

Tidskrift i Sjöväsendet. 28 
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Förutom det skydd mot övcrskeppningsföretag, som sjö- oc h 
flygstridskrafter kunna lämna, måste öns egna försvarsmcd l'[ 
stärkas. Därvid böra närmast ifrågakomma förbättrin gar i 
organisationen av Gotlands trupper , anskaffning av för desalll 
ma erforderlig materiel sam t återupprättande av det fasta fii r . 
svaret vid Fårösund. 

Chefen för marinstoben frambåller att det är av vikl a tt 
Gotland säkerställes för eget bruk och undandrages från fien t
ligt användande. För försvaret av Gotland äro sjöstridskra ller 
a v a v görande betydelse, och dessa fordra en tillfällig bas i F :i
rösund. Som minsta åtgärd angives uppläggandel av viss ma
teriel i Fårösund, i avvaktan på upprättandet av fasta försvars. 
anordningar på denna ort i dess egenskap av bas för lätta sji\
stridskraftcr och flygstation . Frågan om hela Gotlands sk ~·d ct 
med sjöstridskrafter mot invasion eller andra företag m a-, tc 
göras gällande vid sidan av övriga synpunkter, enär Gotland -; 
försvar i första hand vilar prt sjöstridskrafter och med dt· n1 
samverkande flygstridskrafteL Förutont de åtgärder, som l• ii
ra vidtagas för stärkande av Gotlands egna försvarsmedel, m as
te kustflottan givas en sådan styrka och förfoga över sådant 
antal enheter att den kan vid sidan av andra uppdrag omfut ta 
med sin verksamhet det havsområde, som innesluter Gollancl. 

Dc sakkunniga övergå därefter till en redogörelse för .-; in 
uppfattning om Gotlands mi litära betydelse. 

Till en början framhållas vissa militärgeografiska syn
punkter. H~in,.id redogöres för kustens beskaffenhet sam t dc 
olika hamnar och ankarplatser, som ur sjökrigssynpunk l an· 
ses äga någon betydelse. Fårösundsbassängen angives 111-

vändhar som krigshamn för kryssare, jagare och ubåtar sa mt 
andra mindre örlogsfartyg. Redden utanför Fårösunds siid ra 
inlopp anses vidare nautiskt ganska väl skyddad som ankar
plats för fartyg med upp till 8 a 9 m. djupgående. Såv~ll F a
rösund som Bäste Träsk lämpa sig vidare väl som flygham nar. 

Till belysande av Gotlands centrala läge i Östcrsjöhn'
sängen angives vidare vissa distanser till hanmar eller t':u·· 
vatten på olika håll. Vidare redogöres för vissa flygdistanser 
(Se det östersjökort, yarje sjöoHieer städse bör haYa tillgängli~ tl · 
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De sakkunn iga upptaga därefter till behandling Gotlands 
betydelse vid konflikter i Östersjön mellan främmande makter. 

De sakkunn iga hava i annat sammanhang ansett p:'i.tag
Ji ga risker förefintliga för uppkomsten vid Östersjöns östra 
och sydöstra kuster av sådana konflikter , som kunna få till 
följd ett ingripande av utombaltiska stridskrafter. Skcr stt , 
uppstår för dc senare behov a v tillgång till en i Östersjön väl
belägen, tillfällig bas. Detta behov är starkast framträdande 
beträffande dc flygstridskrafter , som kunna komma att avses 
uppträda i sam verkan med i Östersjön opererande sjöstrids
krafter eller rnot operationsmål inom dc östra staternas land
områden. 

Öns betydelse för basering a v sjöstridskrafter framträder 
mera genom den vikt, som måste tillmätas farvattensförträng
ningarna, omkring vilka sjökriget har en utpräglad tenelens att 
vilja koncentrera sig. Till dessa förträngningar höra i förc
liggande fall framför allt Irbensundet och Finska Vikens myn
ning. För dc lätta sjöstridskrafter, som skola utöva kontroll 
över där anordnade spärrar m . m. är en basering på Fårö
sund lämplig, i synnerhet om förhållandena ej medgiYa ett in
skjutande av sjöstridskrafter i Finska Viken. 

Om Sverige, på grund av internationella solidaritetshän
syn, anser sig höra vid en gemensam aktion upplåta Gotland 
som bas för utombaltiska stridskrafter, måste det anses som 
en påtagli g fara, att den makt, mot vilken aktionen riktas , 
söker genom överrumpling sätta sig i besittning av ön under 
ett tidigt skede av förvecklin garna. Om så sker, bliver Sve
riges läge i konflikten från början betydligt försämrat. Så
dana försvars [ttgärdcr böra därför vidtagas på Gotland, att ön 
icke genom överrumplande anfall kan falla i främmande makts 
händer. 

Ifråga om Gotlanels betydelse vid konflikter , som direkt 
heröra s,-crige, framhålles att Gotlands ökade betydelse främst 
sammanhänger med luftkrigföringens utveckling och flygvap
nets behov av framskjutna baser samt med de inträdda för
ändringarna j sjökrigels natur. För belysande av Gotlands he-



- 394 -· 

1ydelse ur luftkrigföringens synpunkt klarlägges i utredni n~cn 
skillnaden i räckvidd vid fl yganfa ll mot svenska fastl andet 
m ellan företag igån gsalta fr å n Gotland och från bas på a nd ra 
sidan Östersjön. Ur luftskyddssy npunkt blir dä rför för sYard 
av Gotland ytterst ett koncentrerat och fram skjutet förs\ nr 
av viktiga d~lar av riket, särskilt vid an fall , utgående fra n 
orter kring Higaviken. 

Å andra sidan är ur stra tegisk synpunkt ett fram skjutan-
de a v svenska fl ygstridskrafter till en bas på Gotland för man
ligt Härifrån försvåras användandet av Libau som utgån!.!s
punkt för flyganfall mot viktiga delar av Sverige och sam
tidigt erhålles möjlighet att skjuta fram vår egen fl ygspaning 
i östra Östersjön, detta sena re anses vara en nödvändiglwt, 
icke min st för att betaga fi entliga fl ygs tridskrafter möjlighete n 
att utan motå tgärder företaga fl ygspaning och bevakning i.i\ er 
Östersjön i h ela dess bredd. 

Ur sjökrigföringens synpunkt anse dc sakkunniga (,o t
Jands betydelse närmas t sammanhänga med den förä ndri ng i 
sjökrigets natur , som fö rorsakats av min- , ubå ts- och fly g
vapnets utveckling. Dessa vapen bliva, i intim. sam verkan 
och stödda av artillerifarlyg, de verksamrnaste medlen i sjii
försvarets tjänst under de ständigt påg[wn de sjökrigsoperatio
n erna. Vapnt'ns egenskaper och taktiska användande kriiva. 
alt flott a ns verksam het till övervägande del förläggas till iipp
na sjön, alltså till Östersjön i hela dess bredd. Denna pil mo· 
dern sjökrigföring baserade princip har även erkänts och l'olll
mit till uttryck vid valet av fartygstyper vid 1926 å rs u tred
ning beträffande flottans ersättningsbyggnader. Ur clenna 
synpunkt anses det därför synnerligen lämpligt att en hjid ~
bas för lätta sjöstridskrafter förberedes och säkerställes v lli 
den i m eller sta Östersjön f ram skjutna Fårösundsbassängen . 

F ördelarna av en dylik tillfällig bascring för sjö- och tllCd 

dem samopererande flygstridskrafter angives vara, dels att 
Östersjöbassängen lättare övervakas i försvarssyfte , dels tll t 
ubåtar få kortar e väg till vissa operationsområden , dels 'lul
ligen att minsvepnings- och ubåts,iaktförbund lättare k wt n[t 
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sättas in för att motverk a fientliga å tgärder. På Fårösund ba 
serade stridskra ftcr kunna vidare minska fara n för ku sthärj
ningar och handelsförstöring vid svenska ostkusten söder om 
Stockholms skärgård och möjliggöra mötande på ett tidigt 
staclimn a v landstigningsföretag mot vår fast la ndskust. 

Fördelarna fö r en f rån öster kommande fiende, som satl 
sig i besittning av Gotland, framstå tydligt. Från en å Gotland 
upprättad hjälpkl ass kunna utan större svå righeter min eringar 
utläggas , vilka i hög grad lnmna inskränk a vår flottas rörel
sefrihet , vidare kunna landsti gnin gsföretag mot den svenslw 
fas tlandsku sten därifrån hastigt komma t ill utförande och slut
Iigen kunna Hitt n og de svensk a sjöförbind elserna utefter 
kusten syd om Stockholms skärgård h elt avsk äras. 

Det a nses därför nödvändigt , såväl fö r att bevara vårt 
förmånliga luftstrategiska läge som till verkningsmöjligheter
na för egna stridskrafter och sjöfa rtens skyddande, att såda
na åtgärder vidtagas, att Gotlands erövrande ick e utan stora 
risker för den an fa llande kan ifrågakomma. 

De sakkunniga uttala , att de vid sitt ställnin gstagande till 
~pörsmåle t om Gotlands försva r främst haft sin uppmärksam
het rik tad på öns stora betydelse för riksförsvaret i sin h elhet , 
men att öns befolkning för egen del har rätt att kräva det 
ökade skvdcl , som det förändrade liiget otvivelaktigt betingar . 

Det a ngives såsom självfallet a tt Gotlands försvar m åste 
b~rgga på en växelverkan mellan sjö- och flygstridskrafter , 
uppträdande uta nför öns kuster och lan tstridskrafter på själva 
ön. .Ju sta rl< are motstånd öns eget försvar kan beräknas bju 
da en fien de, desto s törre omfattning måste ett företag , som aY
ser öns besittningstagande, givas, och desto m era ökas dc 
här för erforderliga transp01·1ernas sarbarhet fi.ir anfall från 
sjö- och flygstridskrafter. Enär man m:\ste riikna med att 
en transport av lantstridskrafter fd'tn fas tl andet ej alltid kan 
~ll er hinn er verkstä ll a~ fö r a tt möta ett fientli gt anfall m ot 
~n , måste enligt de sakkunnigas uppfattning i första hand en 
okning av öns egna försvarsanordningar komma ti ll st;\nJ . 
be ökade krav på sjö- och flygs tr idskrafter , som kunn a göras 
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gälland e, för att dessa skola fylla sin andel i Gotlanels förs var. 

hava dc sakkunniga behandlat i anna t sa mman han g. 

Enär försnu·et av Gotland mot en lands tigen fiendv i 

största utsträckning bör bygga på elen tillgång av per sonal, 

som i fredsti d finnes på ön , anses en sådan organisation (T

ford crlig, som medgiver att fu llständigt utveckla öns h ela fin·

w arskraft genom en långt uttagen värnplikt. 

~led tillh jälp av denna värnplikt uppsättes för det ome

delbara strandförsvaret särsk ilda kustförsvarsförband , orga

niserade inom vart och ett av dc olika kustområdena och lh'

ståcndc av värnpliktiga, bosatta inmn eller i n ärheten av om

rådet. Befälet bör utgöras av reser vs tatspersona l, h elst iiwn 

den bosatt inom området. 
Bakom kustförsvarsförband en kräves en till vissa I;>la h 1'1' 

sammanhållen , rörlig reserv av infanter i och artilleri , som 

kan insättas mot huvudlanclstigningspunkten. För denna sti-,L,. 

grupps operationsfr ih et äro befästningarna vid Tingsläde av 

betydelse. E n utsträckt motorisering av a rtilleriförbanden iir 

erforderl ig för att tillgodose kravet på snabb förflyttnin g, li

kaså krävas sä rskilda å tgärder för möjli ggörandet av hastig 

förflyttning även av infanteriförbanden . Dylika å tgärder iiro 

redan i nuvarande organisation fö retagna eller förberedda 

Med hänsyn till kustförsvarsförbandens effektivitet vid 

mobilisering anses n ågra kortare tillämpningsövningar fi) r 

värnpliktiga av äldre ~1rsklasser vara erforderliga utöver nu

varande tjänstgöringstid. 
Förutom det rörliga försvaret på ön anse dc sakkun niga 

erforderligt a tt ett fas t försvar finnes , som tryggar vissa ddn r 

av kusten och som kan s tödja det rörliga försvaret. I för -; ta 

hand är det Fårösund, för vilket ett elylikt försvar krä\l'S. 

_x, ven av hänsyn till betydelsen för Gotlands försvar i önigt 

och för sjö- och luftkrigföringen i Östersjön anse de sakkun

niga a tt e tt upprättande av F årösunds fästning ä r nödvändig t. 

De sakkunniga framlägga därefter förslag till organ isat in 

nen av Gotlanels trupper . Vä rnpliktstiden för Go tlands ''e
folkning skulle komma att omfatta åldern 19 till 55 år, v:~r· 
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vid t jänstetiden i beväringen skulle omfa tta lo år. Samtlig 

på Gotlan d kyrkobokförd personal skulle tilldelas hären. Det 

framhålles särskilt att u r krigsberedskapssynpunkt och med 

hänsyn till den föreslagna organisationen även å sjömanshus 

inskrivna värnpliktiga i regel böra t illdelas hären. 

Det är srårt att förstå, vilka fördelar, som skulle kunna ,-innas 

genom att på detta sätt taga en del sjöfolk från flottan och siitta. 

in i armen. Vad värnpliktiga i landstorm såldern beträffar tillhöra . . . ' 
desamma JU redan nu resp. landstormsområdeu. Om åtgärden skall 

avse att de sjömanshusinskrivn a ' 'iirnpliktiga vid mobilisering lättare 

och snabbare skola kunna inst ä lla sig vid resp. truppförband å Got
land, så t ord~ man hava räknat fel. Ty sjöfolket i åldersklasserna 

omkr. 20-30 år tillbringa nog i allmänhet sin tid på fartyg, av vilka 

endast ett ringa antal i ' 'anliga fall anlöper Gotlandshamnar. Viii 
mobilisering synes man nog få riikna med att endast ett mycket ringa 

antal kan direkt och omedelbart inställa sig på utrustningsorten. 

Och därmed undanryckes själva grunden för den föreslagna åtgiinlen. 
Olägenheterna för sjöfolket av tjänstgöring i olika perioder måste 

dessutom forHarande anses så stora, att organisationsändringen redan 
.av denna anledning knaJipast är tänkbar. 

För Fårösuncls säkerhetsbesättning förutsättes att erfor

derlig stampersonal ur kustar tilleriet kunna vid förefallande 

behov hastigt kunn a översändas till Gotland, varjämte värn

pliktiga i mindre utsträckning skulle kunna inkallas frå n ön 

för tjänstgöring vid kustartilleriet. 

Go tlands infanterikår föreslås utökad till ett normalinfan

teriregemente och därutöver den särskilda personal, som er

fordras för den för ön föreslagna här i det föregående endast 

delvis antydda, fr eds- och krigs;rganisationen . ' 

. I fråga om Gotlands artillerikår föreslå de sakkunniga 

VIss utökning av kåren ävensom utbyte av äldre materiel mot 

lnodernare b efintlig sådan. 

I anslutning till den tidigare omnämnda organisa tionen 

a: kustförsvar sförbunden föreslå de sakkunniga införandet av 

VIssa s. k. alarm cringsövningar, i ändamål att öva samman

~raganclet av förband en ingående värnpliktiga och giva dem 

hllfällc t ill en kortare övning i den terräng, där de vid mobi-
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lisering få sin verksamhet förlagd. Varje alarmeringsövning 
skulle omfatta :·3- 5 dagar och för varje man skulle uneler 
årens lopp sammanlagt 15 dagar kunna disponeras härför. 
Härigenom skulle tjänstgöringstiden för Gotlands värnpliktiga 
komma att uppgå till 15 dagar mera än vad f . n. stadga~ i 
gällande värnpliktslag. 

De sakkunniga anse vidare erforderligt med en försvar~
övning om högst 15 dagar för värnpliktiga , som avslutat sina 
repetitionsövningar och fortfarande tillhöra beväringen , m en 
anse sig emellertid böra föreslå att m ed lagstadgandet av den
na försvarsövning anstår, till dess fr åga n om ordnandct a' 
värnpliktstjänstgöringen för landet i övrigt upptages till !w
handling. 

För utbildningen av det värnpliktiga befälet i lägre gradn 
föreslås ett visst anslag, som skulle möj liggöra anordnand< t 
av frivilliga utbildningskurser av ifrågavarande personal. 

Det fasta försvarets vid Fårösund uppgifter skola - en
ligt sakkunniga - vara att söka hindra en fiende , 

att intränga i Fårösundsbassängen , 
att genom artillerield från öppna sjön förstöra anlägg

ningarna i Fårösund eller hindra ut- och infart till bassängen. 
att från luften bombardera anläggningar och stridsmedel 

därstädes, 
att landställa trupper å F~'irön och norra Gotland . 
Därför erforderliga försvarsanordningar föreslås vid Yar

dera inloppet erhålla följande omfattning: 
Mineringar och farledsstängseL 
Spärrartilleri · om ett 15 cm . och elt a två 57 mm . bat

terier . 
stridsbelysning om två :'t tre strålkasta r e. 
För fjärrförsvaret anses erforderligt med artilleri . som 

genom sin eld kan hålla fientliga fartyg på sådant a vs tån d, 
a tt en beskjutning från sjön ej kan beräknas giva något r!' 
sultat. Med hänsyn till omfallningen av sk yddsföremålen be
räknar man, alt därest fi entliga farlyg h ållas på ett avstån {• 
ej under 20,000 m. , för vilk et artilleri av 21 cm. kaliber an-
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ses tillfyllest, äro utsikterna för att inloppsförsvaret skall o
skadliggöras myeket små. De sakkunniga föreslå därför upp
stäliandet av ett batteri av 21 cm. kanoner, anskaffade genom 
0 111ändring av dylika från ulrangerade örlogsfartyg på en gent
emot insyn från sjön skyddad s tällning i n}irheten av F [t
rösund . 

Som ett led i fjärrförsvaret nämna de sakkunniga vidare 
vissa yttre mineringar samt llhåtar, m en dessas användande 
anses å andra sidan falla utanför frågan om lokalförsvaret. 

För skyddandet av anläggningarna för luftanfall ayse ck 
sakkunn iga ett batteri 75 mm . luftvärnskanoner av flyttbar 
marinmodell, elt antal luftvärnskulsprutor och strålkastare 
med lyssnarapparater samt dä rjämte erforderlig eldlednings
ma teriel. 

Ifråga om den kustartill eripersonal , som skulle erfordras 
för bemanningen av här angivna försvarsanstalter , m eddela 
de sak kunniga ökningen i fredsbehovct , so m belöper sig ti ll 
5 officerar e, 14 underofficerare och flaggk orpraler samt 51 
korpraler och m eniga. Värnpliktskontingenten erfordrar en 
ökning m ed 8-.t 

Ständig förläggning till Fårösund av denna personal fö
reslås em ellertid ej, utan personalen skulle ingå i Vaxholms 
kustartilleriregemen te, m en vid olika tillfällen övas m ed den 
under alla förhållanden i F å rösund uppställda materielen . 
För dennas vård skulle 3 underofficerare och flaggkorpraler 
samt 5 korpraler och meniga ständigt vara förlagda till Få 
rösund. 

De sakkunniga mother a sin underlåtenhet att föreslå persona
lens permanenta födligg ande till fästningen metl biinsyn till förlägg
nings-, m. fl. förh ållanden. Detta ft•refaller egendomligt, enär de i. 
Fårösund befin tliga lokalerna, "ilka tidigare Yarit t illräckliga fiir 
en bemanning a" i stort sett sam11H1 omfattning, som. den h ii r före
slagna, ännu alltjämt finnas kva r·. Lokalerna äro ,- i~serligeu ÖYer·
lämnalle till flyg,·a)met, men tagas ju emla~t i rin ga ul sträckning 
Och under kortare tid i bruk. Ingenting hindrar att desamma åter
föras till kustartilleriet och att i stiillet flygn1Jlllet s personal i erfor·
derliga fall fi.i rläggas i kustartilleriets kasemer. Skull e med hän sy n 
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till ökad Jlersonalstyrka något ytterligare kasernutrymme längre fram 

anses erforderligt, böra n ybyggnader härför utan alltför stora ko~tna

der kunna ås l adkonunas. Det rö•· sig dock här ingalunda om några 

million1mla t s. 
De sakln: nniga peka för iinigt själva Jlå en omstiindighet, som 

borde bidraga till att anse det lämpligt förlägga personal till }'årii

sund: såYäl :nlönings- som förläggningskostnadern a ä ro sannolikt 

lägre än i Vaxholm. 
Värdet a ,, en obemannad kustfästning är dock bra obetydligt i 

jämförelse med Yärdet aY en med säkerhetsbesättning ständigt försedtl. 

Och då det alltså är bådt> biittre och billigare att hava fästni ng

en bemaunad iin obemannad , förstår man ej, Yarför de sakkunn iga 

kommit till o,·am•iimnda resultat. 

De sakkunniga behandla därefter frågan om sö.rski lda 

anordningar för basering på Gotland av sjö- och flygstrid~ 

krafter. 
För ökande av operationsmöjligheterna i Östersjön fiir 

de lätta sjöstridskrafterna kräves tillgång till vissa bränsk

förråd i F årösund. Dessa förråd, som i fredstid kunna om 

sättas under flottans övningar, skull e omfatta såväl stenkol 

- 500 ton -- som parmbrännolja - 1,000 ton - och motor

brännolja - 250 ton. Dessutom erfordras vissa förråd av 

sm örjoljor, som ävenledes skulle uppläggas å samma plats. 

Däremot anse de sakkunniga ej erforderligt att i fredsl i1l 

upplägga n ågra förråd av ammunition, torpeder eller minor 

för örlogsfartygens behov. 

Uppläggandet av de ovannämnda förråden i F årösund 

skulle icke betinga särskilda kostnader i annan man än hl 

träffande anläggningskostnaderna för oljecisternerna. 

För att möjliggöra utnyttjandet av Fårösund såsom bas 

för flygstridskrafter i erford erlig utsträckning anse de sa l-

kunniga att ytterligare en hangar för 6 sjöflygplan bör bygga.;;. 

Det , ·ill synas som om ett genomförande aY de av de sakkun ni

ga föreslagna förbättringarna och utökningarna. av anstalterna n;r 

Gotlands förSYar, skulle, dä rest hänsyn härvid tages till den ovan 

framförda erinringen beträffande bemanni_ngen i fred av Fårösunds 
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kustposition, medföra betydelsefulla förstiirkni ngar icke blott för Hir

svaret aY den till följd a.v sitt geografiska läge så. betydelsefull a ön 

utan i samband därmed äYen för hela riksförsnuet 

Följande bilagor äro fogade till utredningen. 

Bil. l reviderad översättning av al..:ten }'ör Nutionernus 

förbun d. 

Bil. 2 översä ttning av det internationella j"örclrnget rörnn· 

de j"örclömandet rw krig , unelertecknat i Paris den 27 augusti 

1928 (Den s. k. Kellogpak ten ) . 

Bil. 3 utgöres av k onvention en angående iilonclsöarnos 

icke-belästuncle och n eutraiisering jämte kommentar. Dess

utom är bifogat ett utdrag ur 1.-onvenlionen av år 1856 m ellan 

Frankrik e, Storbritonnien och Ryssland beträffande Jitcmds

öarna. 

I bil. 4 lämnas en del mililiirgeografiska uppgifter betr/if 

fancl e Östers jöstaterna. Där angivas sålunda för samtliga sta 

ter m ed gräns till Östersjön vissa data beträffande befolkning

ens storlek , ländernas huvudnäringar och huvudsakligaste in

komstkällor samt r edogöres någo t m era ingående för kommu

nikationsväsendets ställning och kapacitet m. m ., framför allt 

ur synpunkten a v transport- och framkomstmöjligheter för 

lant- och sjöstridskrafter. Dessutom lämnas uppgifter röran

de förekomsten av befästningar. 

Bilagan åtföljes av tabeller över Östersjömakternas han

delsfar tyg, över deras armeer samt över deras örlogsflottor. 

l tabellen över örlogsflottorna Hinmas uppgifter över såväl be

fintliga fartyg som byggnadsprogram. 

Bil. 5 utgöres av e tt sammundrag av den ekonomiska ut

vecklingen i Sverige 1913- 1929, utarbetat inom Rikskommis

sionen för ekonomisk försvarsberedskap . 

I bilaga 6 lämnas en sommanställning av i utlandet för

härskande åsikter om flygstridskmj"t ernas inverkan pcl fram

tid ens krig färin g. 

Denna sammanställ n ing anses i stort giva anlednin g till 

följande slutsatse r : 
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Att döma av erfarenheterna från världskriget och av flyg
väsendets utveckling efter detsamma komma flygstridskrafter
na att i hög grad pftvcrka framtidens krigföring. I vissa fa ll 
kunna dc tänkas utöva en på krigets gång avgörande betydds<>. 
De inskränkningar härutinnan , vilka föreligga eller kunna 
förväntas uppstå på grund av utvecklingen av försvarsmedlen . 
måste dock alltjämt hållas i sikte. 

I vilken mån flygstridskrafterna komma att insättas m ol 
det fientliga landets viktigare orter, kraftkällor o. s. v. och 
därvid söka genom direkt inverkan på civilbefolkningen hi
draga till eller vinna segern, beror på folkpsykologiska, geo 
grafiska, politiska och ekonomiska förhållanden samt angri
parens styrka i luften. Möjligheten av liknande motåtgärder 
från den anfallnes sida samt risken för skapandet inom i kri
get ej deltagande makter av en fientlig stämning gentemot an 
griparen kunna tänkas utgöra anledning till att sådana anfa ll 
icke komma till utförande. 

Förefinnes möjlighet att i luften möta angriparens flyg
stridskrafter, och äro i övrigt ändamålsenliga aktiva och pas
siva luftförsvarsåtgärder vidtagna, torde varken den materiella 
eller den moraliska verkan av flygangreppen kunna ensam 
bryta försvarsviljan hos en livskraftig nation. 

Ett sådant resultat är i framtiden , liksom tillförne, vanli
gen att förvönta endast genom de förenade ansträngningarn a 
av samtliga förfogbara stridskrafter. De av dessa, vilka äro 
bundna vid marken eller till vattnet, skola lika litet som fö rr 
visa sig 'överflödiga . Fiendens stridskrafter till lands och 
sjöss samt dc ol'gan, vilka säkerställa deras stridsduglighet. 
komma fördenskull att utgöra även flygstridskrafternas vik ti 
gaste anfallsobjekt. 

Detta förhållande föranleder i sin tur med nödvändighel 
nya åsikter om dessa stridskrafters organisation, beväpning 
och uppträdande. 

Bilaga 7 utgör en sommonställning ou i utlandet för
härskande åsikter om onuiinclanclet nu giftgaser och deras in
verkan pä fmmticlens l:riyföring . 
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Som sammanfattande slutsatser angivas följande : 
De kemiska stridsmedlen hava under världskriget ådaga

lagt sin anvilndbarhet. Till följd härav måste man, trots alla 
försök att på den mellanfolkliga överenskommelsens väg för
hindra användningen av stridsgaser i kommande krig, meJ 
största sannolikhet räkna med deras utnyttjande även i fram

tiden. 
Ehuru möjligheten att upptäcka eller framställa nya ke

miska stridsmedel icke är h elt utesluten, kan man förvänta, 
att framtidens stridsgaser i stort sett komma att överensstäm
ma med eller likna de hittills använda. 

Dc materiella verkningarna a v de kemiska stridsmedlen 
kunna helt eller till större delen elimineras genon< användan
det av skyddsmedel. Svårigheten ligger här huvudsakligen i 
att åstadkomma en sådan gasskyddsutrustning, som är så litet 
till hinders som möjligt för den stridande personalen. strids
gaserna hava visat sig vara ett verksamt medel att påverka 
motståndarens moraliska motståndskraft. 

Möjligheterna att använda stridsgaserna äro starkt be
roende av väderleksförhållandena. De torde därför även i 
framtiden endast under gynnsamma omständigheter kunna er
sätta eller fullständiga övriga vapens verkan. 

Trots begränsningarna komma emellertid gasstridsmedlen 
att i väsentlig grad påverka lantkrigföringcn, ej minst genom 
de ökade svårigheter, vilka genom tvånget att bära gasskydds
utrustning pttläggas de stridande samt genom den moraliska 
påverkan, för vilken desamma utsättas. Kravet på en hög 
kvalitet hos trupperna i såväl fysiskt som psykiskt avseende 
har därigenom skärpts. 

Skyddsåtgärder för befolkningen äro lättare att åstad
komma gent emot stridsgaser än mot övriga fn\n luften an
vändbara stridsmedel. Såväl denna omständighet som det för
hållandet, att mycket stora gasmängder skulle komma att krä
vas för att ernå ett mera betydande r esultat av angreppen, tor 
de komma att utöva en hämmande inverkan på omfattningen 
av dylika företag . Endast i den händelse att upplysningsverk-
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sambeten och sl,yddsåtgärclerna försummas torde man - för
utsatt att ga;;angreppen kunna genomföras av starka flygstr ids
krafter - kunna förvänta att desamma skola förorsak a s.1 
allvarliga förluster , att befolkningens moraliska motslands
kraft därigenom kan brytas. 

Bil. 8 utgöres av en beräkning av anslaget för f"rivill ir;u 
övningarna på Gotland . 

Bil. 9 utgör es av ett snmmandrng cw kostnudsökningen Jlr 

år vid den föreslugna organisationen nu Gotlands trupp er. 

Den sista bilagan , bil. 10, utgöres av ett förslag till lru; 

angående v ärnpliktstjänstgöring m . m. å Gotland. 

De sakkunnigas slutsatsl'!' rörande vårt förHars uppgifter samt 
villkoren för 1lessas fyllande ha,•a, som av redogörelsen framgår, ut
mynnat i ett i stora drag utformat förslag till sammansättningen a1 
rikets förSYar~krafter. 

Det försök till avvägning av försvarsuppgiftema, som dc sak
kunniga dänned framlagt, kan giw~tvis från sjömilitär synpunkt gli
ras till föremål för ,·issa erinringar varvill främst kanske må fram
hållas, ett visst överdrivande av hotet mot våra kuster genom all
varligt menade landstingsförsök jämte underskattandet av flott ans 
och dc med sjustridskrafterna samopererande flygstridskrafterm•.; 
förmåga att försvåra och hindra dylika företag. De sakkunnigas t ro 
på möjligheten :n vår sjähfiirsörjning och vår sjöfarts omHiggnin•~ 

till i det viktigaste krigsfallet skyddade vägar har 1lessutom medfört 
att behowt av sliydd för sjötrafiken ej i tillräcklig grad uppmärk
sammats. 

En förutvanmde svensk generalstabschef skrev i en attikelseriP 
ang·ående Lantförsvar och Sjöförsvar fiir några år sedan på tal om 
avväggning följande: 

"En sannerkan mellan försvarsgrenarna är en förhoppning, so m 
möjligen kan np11fyllas genom höjd militär bildning och genom sam
övningar. · Talet om avvägning är fåfängligt». 

A ,·en n m man ej kan godkänna den slutsats, , ·artill ifnlga 1 :t
rande fölfattare kommit och som i så tillSJletsa(l fonn uttalas, s:l 
måste man ghetvis erkänna, vilka stora sv?.righetcr, som måste mötil 
för en sådan utredning, som den föreliggande, att. vill lösandet :w «'tt 
probll'm, så hn-ecklat och försett med så många obekanta. som våd 
lands fiirsvarsprnblem alltid visat sig ,-ara, kunna , ·erliställa en :l'
vägning mellan de olika fiirsva t·sgrl'narui) . 
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De sakkunnigas utredning är, främst kanske på gnmd av den 
synnerligen värdefulla undersökning som utförts beträffande de in 
ternationellt-l·ättsliga förhållandena och dessas inflytande på vårt 
försvars omfattning m. m. av den allra största betplelse för den fort
satta behandlingen av ,·årt försvarsproblem. Den omsorgsfullhet och 
gedigenhet, ,·armed de sakkunniga utfört sitt arbete, borgar ä~v e n 

för värde t av de framlagda syn]Hmkterna och uttalade åsiktern a. 

E. w. 
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Luftvärnsartilleriets effektivitet. 

I a rtikeln >> Herraväldet till SJOSS förr och nu >> , införd 1 

denna tidskrifts l. häfte 19:10, gör författaren på ett ställe fi il 
j ande uttalande: >> Hittills synas emeller tid dessa luftvLirn ~Ya

pen i form av kanoner, kulsprutor och luftspärrar icke hava 
kunnat h ålla jämna steg m ed ökningen av fl ygvapnets effPidi
vitet. Det förnämsta stridsmedlet för luftstridskrafters ned
kämpande ii r dä rför och synes förbli luftstrids k rafter» . 

Då emellertid även en annan uppfattning än den av den 
~h-ade författaren så uttryckta förefinnes - särskilt beträffan
de den första av de båda citerade meningarna - synes u tl ;l

landet förtjäna att upptagas Lill granskning; låt vara att dl'"" 
Tiktighet eller oriktighet näppeligen torde påverka de s l uh;o~

ser , i vilka den anförda artikeln i sin h elhet utmynn ar. 
Givet är , a tt mångt och m yc ket hä rvidlag måste bliva d l 

personligt omdöme, grundat på kännedom om materielen o t•i t 

dess användba rhet och å r esulta t från fredsövningar . I kan· 
ske än mindre grad än i många andra av krige ts svår beräk ih'
liga problem kan här ett definitivt svar vinnas i fredsti d 

Vidare m~ls te man av 5jälvklara orsaker begränsa prohl ·
met att gä lla försvaret mot anfall från luften. Lv.-artilier il' t 
ä r till h ela sin natur lokalt och defensivt. Gäller det däremot 
det offensiva nedkämpandet av fi entliga luftstridskrafter, jn , 
då torde den sis ta av de båda citerade m.eningarnas riktighl'l 
stå höjd över allt tvivel. Men då får man inte heller taga n'•·d 
lv.-arti lleriet i jämförelsen. 
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Sedan vi på detta sätt fas tslagit problemets omfattning 
kan det vara skäl a tt undersöka , vilk a av flygets egenskaper, 
.som hava förbättra ts , och vilka av dessa förbättrade egenska
per som kunna påverka lv.-artilleriets effektivitet. 

Den främsta förbättrin gen inom flygtekniken torde bestå 
i större a ktionsradier , säkrare motorer och överhuvudtaget 
större pålitlighet i luften. Allt detta är emellertid faktorer 

' ' som främst utmynna i större möjlighet att få . fram fl ygp lan 
till anfallsm ålet, i mindre grad i ökande a v de enskilda pla
nens effektivitet gentemot anfallsföremålet och knappast alls, 
om ens n ågo t, i deras förmåga a tt undvika lv.-artilleriets eld
givning. Det ä r visserligen sant, a tt ju flera plan som upp
träda , dess svåra re blir luftförsvaret i sin h elhet, men det är 
en fr åga om kvantitet, och gäller för övrigt i samma grad ock
så försvaret m ed hjälp av luftstridskrafter . Ju mera omfattan . 
,de luftanfall man har att vänta, dess mer omfattande och tal
rikt måste luftförsvaret organiseras. Avvägningsfrågan blir i 
detta avseende som i så många andra främs t en kon junk-
tm·sak . · 

Större bä rförmåga , d . v. s. större bomblast, betyder i viss 
mån en vis-a-vis försvaret ökad affektivitet, ty därigenom ökas 
den risk , som uppstår, om n ågot anfallande plan kan bryta 
igenom försvar szonen . Men även den saken är en fråga om 
att m ed lv.-artilleriet kunna engagera alla anfallande plan, 
:alltså en kvantitetsfråga. 

Som egenskaper hos det enskilda pl anet, som försvåra lv.
,elden eller nedsä tta dess verkan, stå: 

Större konstruktiv motståndskraft mot träffar. Härut
innan har givetvis en förbättring inträ tt , men knappast av den 
art att den kompenserar övergången från granatkartescher till 
llloderna spränggranater, fr ån krutsa tsrör till h ögkänsliga ur 
Verksdubbelrör , och från finkalibri ga kulsprutor till grovkali
briga dylika och till automatkanoner. 

Vidare h a vi planens manöverförmåga. Denna har givet
vis förb ättra ts, men betydelsen härav förminskas dock väsent
ligt av två fakta: Det ena är, att man vid lv.-eldgivning gått 

Tidskrift i Sjöväsendet. 29 
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ifrån dc fa .~ta spärrarna , vilka det an f a ll andc p la n et kun d(· 
tänkas undvika, och i stället helt gått över till följande eld , 
averiven som eldöverfall , varvid man beräknar att direkt 
)) fånga " planet i salvan, i stället för att lata planet löpa in i 
en krcvadzon. l>et andra faktum , till vilket nwn m~tste ta ga 
hänsYn är , att bombsiktena knappast gjort nagra större pri n 
cipi ella framsteg, utan alt den anfallande flygaren ännu o i .:lor t 
se tt måste håll;.t kurs , fart och höjd för att kunna parakna 
bomb träff. 

:\äs ta steg av undersökningen gäller s tigförmågan. ).l r· d 
högre anfallshöjd följer - för e tt visst hori sontalavstånd -
Iänure flygtid och därmed minskad träffsannolikhet A and n 1 
sid~n försvårar ocksa den h ögre höjden bombfällningens nog 
granna genomförande och ställer alltså skärpta krav pa at t 
flygaren noggrant h~tller kurs och fart , vilket und erlättar eld 
ledningsarbetet. . 

Högre flyghöjd betyder emellertid också högre eldgi Y-
ningsvinklar , d. v. s. försvårad eldgivning och även i vissa ;:;., -
seenden försårat, i vissa däremot underlätlat eldleclningsarbetv. 

Som sammanfattning av punkten om höjdens betydclst• 
kan man alltså säga , all högre flyghöjd betyder försv årad h .
eld. Betydelsen härav får dock ej övervdri vas: För 3,000 m 
höjd och 6,000 111 . lutande avsU'tnd är flygtiden fö r m oden_'.'' 
lv.-kanoner mellan 10~15 sele, vilket är ungefär >> lagom >> fo r 
effektiv eld. Samtidigt torde elevation en håll a sig om ett par 
och trettio grader, vilket ur lv. synpun kt närmast torde b 
betecknas som låg vinkel. 

Så ha vi den ökade hastigheten. Härom är blott att s~i g ~1 

att en ökning i hastighe t med 50 % - under förutsäl tning a \ 
konslant fel i hedömcl kurs orh konstant procentuellt fel i !w 
dömd fart - betyder en minskning av träffsannolikheten 1m ':! 
%. stegringen i flygplanens hastighet torde utan tvekan va· 
ra den faktor , som mest försvårar luftvärnet. 

L :'t t oss nu undersöka, vad l v .-artilleriet har att s~i.Ua up l' 
häremot. Det bör då genast sägas, att dc siffror, som ned all 
anföras, äro h ~i.mtade från amerikansk~ förhftllanden (Coa ~: 
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Artillery Journ.d aug. Hl28). Av olika orsaker har uppgifter 
rörand e svenska förh ållanden och rcsullat ej upptagits , hl. a. 
cUirför , a tt modernis(•ringcn av vå rt lv. -artilleri som beka nt iin
nu ej ä r fullt genomförd , lwträffandc materialen . l ÖJlnn 
mycket mindre grad finnas naturligen resultat från utbild
ningen med den na moderna ma Le ria l. 

Först har man lyckats sänka flyg tid en, heroe nde dels på 
ökad utgangshasliglwt, dels ock pa bättre projektilfonn. Så
lunda hade en intill Hl25 använd amerikansk lv.-kanon en 
flygtid av 17 ,5 sele på 6.000 m. lutand~ avsh\nd. Utgångshas 
tigheten för denna pjäs var c:a 800 m /sek . ).feel en modern 
kanon -- V" = 850 m / s - erhöJJs en molsvarand e flygtid 
av 16 sek. Denna skenhart obetydliga minskning i flygticlen 
av 10 ?b räcker att öka träffsannolikhete n med 20- :.w %. 

Vidare har man avsevärt förbättra t elclleclningsinstrunH:n
teringarna . Antager man , att bestämmandet av m[dfart , m ill 
kurs och fl~r ghöjd nunH·ra sker dubbelt sf1 noggrant som m ed 
instrumenteringarna vid världskrigels slu t, erhaller man en 
åtta gånger större träffsanno l ikhct. 

Därtill kanuner också, alt genom förbättrade orderöver
föringsmedel , temperingsmaskiner m. m. död ticlen n v sevärt 
nedbrin gats. Enligt förut anförd amerikansk källa arbetade 
man i U. S. A.. t. o. m. å r Hl25 med en vuriabel dödtid , som 
antogs vara 8 se k. ~u däremot har man en knnslunt död tid 
av J ,5 sek. Della innehär givetvis e tt avsevärt förbättrande 
av eldens noggrannhet. 

Slutligen har man ocksf1 ökat eldhastigheten hos lv.-pjä
serna. Aven i detta avseende finnas i ovan anförda kiilla n åg
ra uppgifter: 

År 1921 sköts per 4-kanonshatteri 4)~,4 skoll/ min. Ar 
1926 var man uppe i 76,ö och från år 1927 har man ett b~ista 
resultat av \)1 ,8! Att de tta icke blott yarit ett ens taka topp
värde framgär därav, alt man numera i U. S. A. räknar m ed 
en standardhastighet av 84 skott per 4 pjiiser och minut allts!\. 
21 skott/ pjäs och min. Detta, i förening m ed den ovan pli
talade förbättrad e precisionen gör , att medan man 1925 rii.k-
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nade med 2 träff pr batteri och minut är man uppe , .. ). 

Träffprocenten är stegrad från 4,7 % år 1925 till 9 ,2 96 ar 

1927. Dessa siffror äro ernådda vid skjutning mot bog~cra t 

mål. 
Sludcrar man sedan förhållandena vid nattskjutning vi

sar sig motsvarande framsteg. Lyssnarappara terna, som vid 

krigets slut ännu lågo i sin linda , hava nu utvecklats därh ii n, 

att dc angiva riktningen till flygplanet med omkring en grad~ 

noggrannhet. De äro vidare förs edda med korrektionsanord

ningar som korrigera för riktningsändringen under den ti d, 

ljudet tager att från ljudkällan n å fram till lyssnurappara tPn, 

Vidare är leda rstrå lk asta ren direkt kopplad till lyssnarap]Ja

ralen, varför man kan påräkna att hava m ålet i ljuskonen uiir 

strålkastaren öppnas. Resultaten vid skjutning nattetid n ii.rm:1 

sig dem från skjutning under duger i effektivit et. 

Svårigheterna att få tillfbrlitligt fungerande grovkalib riga 

automatvapen för närstriden hava varit stora, m en även i dt'l 

avseendet synes problemet numera h ava funnit sin lösn iilg 

och därmed hava även nästridsvapnen nått en höggradig ef

fektivitet. 
Gäller det en jämförelse mellan luftstridskrafter och nwrk

luftvärn i ortsförsvarets tjänst m ås te man dessutom taga hiin

syn till följande synnerligen viktiga faktorer: 

Luftstridskrafter kunna icke ingripa mot anfallande flyg 

plan med mindre att de hava uppnått en höjd, lika stor eller 

större än den anfallandes. Luftstridskrafternas beredskup ~

grad resp . larmtid blir härigenom väsentligt särru-e än h -.-ar · 

till ericts. 
Insättande av luftstridskrafter mot nattetid anfall nndt 

flygplan torde vara utsiktslös. ?viöjligen kan man tänka sig 

clt dylikt ingripande, om den anfallande kan belysas m ed lv. 

strålkastare, alltså i samverkan m ed markformationer. Dock 

torde det vara svnnerliaen svårt för att ej säga outförbart a tt. 
" b 

om så väl egna som fientliga plan finnas i luften , med lys~nar · 

apparaterna gallra ut d c fientliga planen, vilket ä r ett of r·'tn· 

komligt villkor för att vådabclysning .av egna plan ska ll k un n<L 

undvikas. 
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Mot lv.-ar till erie t kan framhållas , att kostn aderna härfi)r 

äro betydande. Detta är förvisso sant, m en dc äro icke oöver

stigliga . För omkring ~ million tord e man kunna få ett lv. 

batteri om fyra pjäser m ed tillhörande moderna eldlednings

instrumentering, 4 st. lv.-s trålkastare och lyssnarapparat. Sam

ma summa torde näppeligen räcka till s tort m er än 4, högst 

5 moderna flygplan . 

Av det ovan sagda torde framgå , a tt markluftförsvaret , 

enkannerligen lv.-artilleriet, väl inhämtat det försprång , d et ny

tillträdande flygvapnet från början hade. Hitintills torde lv.

artilleriets effektivitet relativt flygvapnet - i molsals till den 

i det p å talade citatet förfäktade meningen - ständigt hava 

varit i tilltagande, och ingenting synes giva vid h anden , att en 

ändring i de tta förhållande kan väntas inträffa. 

Ett ytterligare stöd för denna uppfattning ligger däri , att 

snart sagt alla stater synas huvudsakligen basera sitt luftförsvar 

på markluftvärn. 

Härur får för den skull icke dragas den slutsatsen, att en 

flotta icke skulle vara i behov av jaktplan. Tvärtom! Det 

offensiva ncdkämpandet av fiendens flygvapen är en uppgift 

som helt överstiger lv. -artillcri c ts förmåga. Till dessa uppgif

ter hör exempelvis i de a llra fl esta fall nedkämpandet av fient

liga eldlednin gsplan. 

Såväl jaktplan som lv.-artilleri hava s tor a uppgift er att 

fylla. Vissa av dessa fyllas bäst av endera vapnet för sig ; 

andra åter bii.st genom ~amverkan . Intetdera vapnet kan utan 

minskning av den lokala effektiviteten ersä tta s av det andra . 

Edw . C/ason . 
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Sjöofficerarnas språkutbildning. 

Frågan om sjöofficerarnas språkkunskaper har aktualise
rats genom chefens på e tt långresefartyg slutrapport, däri d L·;.~a 

kunskaper förklaras otillräckliga. 
Frågan är betydelsefull ur rent militär synpunkt. Dt· n 

~i r betydelsefull också med hänsyn till örlogsfartygens fre dl iga 
uppgift att >> visa flaggan >> och göra vårt land känt och akt~1 l. 

Därför må frågan här läggas fram till diskussion. 
Därvid kommer först en redogörelse att lämnas för de t 

system, som i engelska flottan tillämpas för befälets s p ra k
utbildning; med denna utgångspunkt koml1la därefter att fram
läggas några uppslag till hur saken hos oss bör ordnas. -
Beträffande såväl England som Sverige kommer Jwdettul bi!d
ningen att helt lämnas å siclo. 

I. Engelsk organisation. 

T nlhns lit uti o n en. 

Officerare av commanders eller lägre grad kunna fö rord
nas till tolkar i visst eller vissa levande språk. Tolkar fin nas 
kommenderade å vissa flaggskepp och utomlandsfartyg sam t å 
kadettfartyg. Tolkarna uppdelas med hänsyn till skickli gbet 
i två klasser : Interpretors och Acting interpretors. Fört (:'(.: k· 
ning över dem finnes intagen i Navy List. 

Examen för godkännande som tolk äger rum inför Ct\·il 
Service Commission å viss dag i börj~n av varje kvartal. 
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staten understödjer språkstudier för förvärvande av tolk
kompetens. Detta sker först och främst genom att bereda tiH
fiille till språkstudier utomlands. Som grundvillkor fö r att 
komma i åtnjutande av sådant privilegium är uppställt , att 
vederbörande aspirant inför Civil Service Commission skall 
h ava ilelagalagt Lillfredsställancle preliminära kunskaper i språ
ket ifråga. 

Tiden för utomlandsvistelsen varierar m ed olika språk och 
med den examen, varp:l vederbörande aspirerar. 

De ekonomiska förmånerna under stuelierna utgöras av 
full lön samt, i händelse vederbörande blir godkänd i examen 
för tolkkompetens , gratifikation efter viss skala. Tolk till
kommer särskilt arvode. 

Tid för utomlandsstudier, gratifikationens och tolkarvo 
dets storlek för vissa språk framställas i nedanstående tabell . 

'i 

l r tomh11HL'1·i 'tebens C: ratifikation 'l'olk:uYorl e per (lag 
mnfattnim;· i mån. i pnn rl i ; hilling 

Sprilk Stnrl ier 
f'tlH]iPr 

Artiug Act i1JO" 
till Aeting Tu ter- J n ter- b 

till In t er- In t er- In t er-
pretor Intnrpre- pretor pretor 

pretor 
pretor 

to r 

Japanska .. 2J 12 200 100 2 ' /• ] 

Ryska ... . 9 fi 150 7G 2 ' /• l 

Tyska 

Svenskal 
Ii J 70 0:1 2 1 

Norsk::t r .. 
Danska 

''""" l 
l 

Spanska .j. 8 i\ O 2:) 1 ' /• l 

I tal ienska l 
Tolkar, använda för sprikundervisning med underlöjt

nanter ombord, åtnjuta arvode av 5 sh. per timme. 
Officerare, som icke få tillfälle att enligt ovanslående stu

dera språk utomlands, kunna bedriva språ kstudier å fritid 
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och anmäla sig till tolkexamen. Godkännas de i denna, er. 

hålla de (dock till ett visst begränsat antal per år) gratifika. 

tioner enligt ovanstående tabell. 
Tolk prövas tid efter annan och måste då kunna styrka 

att han bibehållit sin språkkunskap; eljes går han arvodet för

lustig. 
Officer, som inom 3 år efter avlagd tolkexamen erhillle1· 

begärt avsked, är skyldig att återbetala gratifikationen samt. 

i händelse han på statens bekostnad bedrivit språkstudier ut

omlands, skillnaden mellan full och halv lön under studietiden. 

Enligt amiralitetets bestämmande kan återbetalningsskyldighet 

inskränkas till att omfatta endast del av ovanstående belopv. 

Årlig pris täv ling i språkkunskap för yngre officcwre. 

Årligen å bestämd dag i början av december månad äger 

en pristävling i språkkunskap rum , öppen för officerare yn g

er än fem års löjtnanter. 
Tävlingen äger rum å resp. tjänstgöringsplatser un der 

kontroll anordnad av FC och motsvarande befälhavare. T äY

lingen omfattar två skriftliga prov, vardera om 3 tim ., utför

da å samma dag. Proven omfatta grammatik, översättnin~ 

och uppsatsskrivning. Utförda arbeten rättas genom försorg 

av Director of Education i Amiralitetet. 

Prisen framgå av nedanstående tabell : 

S p r a k 

:Fmn:;k>t l 
'l'ysb ( 

Itrtlienska l 
Spn.n ska 

l Japanska f 

l. pris 2. pri:; 

f, 30+medalj f, 20 

f, 30 +medalj f, 20 

3. pris 

f. 10 
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Utöver ovanstående kunna extrapris om i: 20 och :f: 10 

utdelas. Aven andra språk kunna, efter framshillninq till Ami

ralitetet, bliva föremål för tävlan. 

T ä v lan de, som utfört ett förtjänstfullt arbete, erhålla cer

tifikat, oberoende av om de erhållit pris eller icke. Förvar 

vandet av dylikt certifikat »antecknas vederbörande officer 

tillgodo i det officiella tjänsteregistret >> 

II. Svensk organisation. 

Frmnht!lcmclet av intresse för språkstudier. 

I engelska flottan stimult:ras intresset för språkstudier sär-
skilt genom tolkinstitution en. Däri ingå: 

l ) Tolkexamen. 
2) Tolkarnas namn införas i rullan. 
3) Tolkarna erhålla arvoden. 

Pkt. 3 m åste hos oss uteslutas av ekonomiska skäl. Pkt. l 

och 2 torde kunna realiseras och böra tillsammans visa sig 

utgöra en verksam drivkraft för att höja intresset för språk · 
studier. 

Prövning skulle anordnas förslagsvis en gång årligen (på 

våren) å vardera av flottans stationer. De skriftliga uppgifter 

na skulle vara gemensamma för bägge stationerna och skulle 
rättas centralt. 

Prövning skulle anordnas i följande språk: 

Grupp A: 

Engelska. 
Tyska . 

*) Endast på särskild ansökan. 

Gmpp B: 

Ryska. 
Finska. 
Franska. 
Spanska"' \. 
Italienska';') . 



- 4l6-

Prövningen skulle för grupp B gäll a tdi_ grader av spr:lk

kunskap, h ögre och lägre, för grupp A event. endast h ögre gra. 

den. 

Den skriflliga prövningen skulle förslagsvis bes ta ay : 

1) Oversättn in g från det friimmand e språ ket till sve nska ul an 

hjälpkällor. 

2) Författande a v rapport (uppsats) på de t fr ä m man dc s p ra. 

ket utan hjälpkällor. 

:1 ) Oversättning av sjömilitära och nautiska fackkrm cr till 

och fr å n det främma nde språket. 

Fordringa rna skulle så vitt möjligt anknytas till i skol

och universitetsväsendet standard iserade ford ringar. 

Den, som godkänts i pr(iYn in g i v isst spr~tk , skulle an se~ 

va ra spräke:r pert i vederbörli gt språk och skulle i denna egen

skap utmärkas i rullan ( untingen genom bokstav invid vecl l'r

börande namn, resp. stor och liten boksta v för högre och 

lägre grad av språkkunskap , ell er ock genom intagen fiir 

teckning på dem , som godkänts i prövning). 

De, som vistats viss ticl i visst främmande land (t. ex. m a 

rinattacheer och vissa mariningenjörstipendiater) , skulle u tan 

prövning upptagas såsom experter i ifrågavarande språk. 

Här föreslagen beteckning i rullan skulle endast gälla oi 

:ficerare med vederlikar av li:lgre än kommendörs tj~nstestä ll· 

ning. 
Om möjligt borde penningpris stå till förfogande (ev. i 

form av stipendier för fortsatta språkstudier ) för att vid språk

prövning tilldelas de m es t förtjänta . Prisens storlek bordt· 

variera m ed språkets vikt och svårigheten att få behovet ~1\' 

språkkunskap i detsamma fylld. 

S prclkstudil'f. 

Det engelska sys temet för språkstudier kan , av ckon<.

miska skäl, ej ifrågakomm a att till oss överflyttas annat än i 

väsentligt modifierad form. Följande. föreslås: 
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Utbildningen gives dels i form av anorduandet a v SJJrai.:

]:urser, dels i form av beredandet av ti!Uiill e till sprclk stuclier 

i utlandet . 

S[iråkkurser. 

Sådana kurser (avgiftsfr ia ) böra, beroende på tillslutning. 

anordnas vintertid å flottans s tationer i vissa und er grupp A 

och B här O\' an upp tagna språk. 

Språkstudier i utlandet . 

Följande fall böra beak tas: 

a) S pråkstudier under tjänstgöring i utlundet . Det bör 

efters träva s att, sa långt officerstillgå ngen det m edger , utsända 

officerare för tjänstgöring utomlands såsom biträdande ma

rina ttacheer (hono6irattacheer ) eller såsom elever vid skolor 

(obs. bl. a. fäktskolan i Joinville, där vår arme [trligen är 

representerad). Vid viss s~td an tjänstgöring bör ingen annan 

ekonomisk förman utgå än bibehå llen lön (så är t. ex. förh ål·· 

landet m ed armens elever vid Joinvi lle) ; alt unel er sådana om

ständigheter kommenderingen måste vara frivillig s~iger sig 

självt. Fordra n på viss språkkunskap vid kommend eringens 

hörjan torde böra uppställas. 
b) Spräkstudi er under t.iönstledighet m ed bibelzrlllna lö 

neförmåner . Officer, som gör a nsökan om tj~ins tledighet m ed 

bibeh ållen avlöning fö r s pråkstudicrs bed r i vande u tomlan els, 

bör, om s tud ier i ifrågavarande språ k anses särskilt önskvärda 

och n är officers tillgången i undantagsfall sådant m edgiver, 

beredas tillfäll e därtill. H ur u vida lönen för tjäns tledighe ts

tiden skall utbetalas kan göras beroende av inh ~i mtade språk

kunskaper. 
c) Språkstudier under semester. ~Iången g:1ng hindras 

nu sådana studier av hänsynen till resorna , vilkas såvä l Lids

utdräkt som kostnader icke s t ~t i rimlig proportion till vistel 
setiden i det fr:'imm ande l::lndet. 
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Önskvärt är därför att få till s tånd bestämmelse att den 
som av tjänst hindrats från alt utfå hela den semester, som 
honom författningsenligt tillkommer, äger att räkna sig det 
åters tående antalet semesterdagar till godo under därpå n är 
mast följande år , under förutsättning givetvis att tjänsten t' i 
därför lägger hinder i vägen. 

Vad flottan beträffar synes en sådan ändring av semester 
bestämmelserna dess mera befogad, som ju utsikterna aU u t 
få hela eller större delen av sem esterförmånen nu äro min i 
mala, åtminstone för de yngre officerarna. Denna orättvi <,a 
- beroende dels på personalknapph et, dels på sjökommench· 
ringarna - skulle genom dC'n föreslagna ändringen i viss m åll 
kunna utjämnas. 

Ytterligare kan övervägas om icke den möjligheten borde 
skapas, att på motiverad ansökan få uppskjuta årets semeskr 
till kommande år. Sådan sammandragning av två semestrar 
kan nu endast ifrågakomma vid årsskiftet. Men årsskiftet ii i 

av fl era skäl en olämplig årstid för semesters uttagande. 

w. 
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Meddelande från främmande mariner. 
Medde lade från Marinstabens Utrikesavdelning. 

(Juni 1930.) 

Amerikas Förenta Stater. 

Såsom det l'ndast var att vänta har Förenta staternas '3jö[ör
svarscl eparternent ornedelbart vid tagit åtgärder för att fortsätta krys
sarebyggot, som uppskjutits genom London-konferensen, men tydligen 
komma icke de nya fartygen att g-Pnast stapelsättas. Något dröjs
mål vän t as, enwdan Salt Lake City tydligen utsatts för rnycken kri
tik i Amerikanska flottkretsar och dessutom ha hennes prov vari t 
en g·anska stor bE"sv ikelse. 

Därför ha tydligen grundliga ändringar gjorts i konstruktionen 
av nästa fartyg, som skall stapels~ittas . Det har redan officiellt till
kännagiv its f rån Washington, att åtskill iga åtgärder vidtagits 1Dr 
att öka de defensiYa egenskaperna, men ändringarna komm a icko 
endast att b'~stå hä ri, utan do nya fartygen komma att bliva holt 
olika si n a föregångare. 

(Utdrag ur The Naval Clironicle, 13 juni 1930.) 

Hos Represen ta n tern as hus har ans! ag begärts till moder ni se .. 
ring av tre amertkanska slagskepp Idaho, Mississippi och New Mexi
co. Det hcräkna s att 7,000,000 dollar erfordras J'ör varje fartyg. 

(Utdrag ur The Naval Chroniclc, 20 juni 1930.) 
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Danmar k. 

DaMka örlogsntnd i J\öprnhamn har sjösatt L'n ny forp,•· t 
båt, som rrh:iJl JtantnPt Hvalcn. 

(U!draf!· ur Kiekr );euestP Nachtrichten, 17 jLmi 1!BO.) 

England. 

ll<'ll 8ll tnaj Pjösattes jagarc·n Jllanehr, c·n av åtta solll hrställt , 
enligt Hl:2H års j)l'ograrn och det l'iircifa far!ygl.'t i sin klass. 

Jllanchr iir ()H 111. lång liH'<l rtt deplacrnwnt av 1,3:30 ton . Tlo 11 
har utviixl;Hlr• turhinPr med t'n ma,;kiws!,\'l'ka ay 34,000 hkr. och koJ' l 
nwr att hr·~t:~·cka~ nwrl 12 cm. kanmwr. 

Alla fart.vg av denna klass skola !i\ namn. som hörja lllC'rl ho:; 
stav~'n B. och klassen benämnas fkag iP-kla sse n. 

(Uiclrag ur TltL' Naval CltroniclP, 6 juni Hl30 .) 

H. M. S. Codriugton, flot.tiljlrLlare hrs!lilld enligt 1927 års pro 
gram och stapelsatt Jöljamle :'\r, hae utriirt sina sl utprov, vilka va1·i 1 
a.nmiirimingsviirt lyckade. 

En JtH'deHari av 38 knop hiills unclee mce än sex timmar o,.,, 
tich·is n;'\tltlt•s t'n fart av 40 knop. lngPt Jörsök gjorcles aH l'r(•.;,.;;t 
turbinerna. 

Codringion rleplacerar 1,3:W tou orlt är lwstyckacl med fpm 1:2 
cn1. kanoner och sj u mindn· kmtonr·r samt :'tt.ta torpcdhtl,ee. Fai't~·

gct hiir JJal\\n dtn amiral flir Etlwarcl Coclrington, som var chel 
p:"t Orion i slaget vid Traf'algar. 

(Cidrag ur TltP )Iaval Clll'(micJ,., 13 juni 1930.) 

Ellg<'lska jagaren \'esprr anländ(• dt•n :2-J juni till Åland Hit· a! 1 
hesöka d<·n gamla iiistningen Domarsulld, Yilkeu hombardcradt•s a 1 
engelska och franska styrkor å r 18:-).J umler Krimk riget. Stoft0n a.1 
åtski lliga Pllf!'l 'l 'ka orficerarp och l'nge lskt manskap, som rlöclad''' 
umler O]IPratimwrna iiro hegra.vcla där . och det iir möjligt att n:'wra 
ay n·sft•rna skola ö1·erskP]ljlas till England. 

(Utdra!.(· 11r Tl"· N<lYal and ).liliiar.l· .H.r•cord. 2'i juni HHO.) 
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Frankrike. 

nl arinminiskrn har iillki1m1a!:!·iyit, a!i dl'n lll.!HlO-tons kr~·ssan•, 

som s].;:all stapel<ättas efter Duplcix . skal l h1·!a. l'AlgPriP. 

Ombonl i\ jagarl'n Dison ha r lttföds Jörsök nwd artilleriet , sunt 
givit utmiirkta n'sultat: en jJ,8 cm. pjes sköt 8 skott på en minut. 

(Ctc1rag ur L(· Yaclti. 31 maj 1\l311 .) 

Und,•ryat\Pnsbåtarna Achille ocl1 Ajax, Yilka s jösattes i Drest 
i slutet av maj, tillhiira en klass på omkring :20 Jarf,q.!.·. vilka tillröras 
f ranska Jlottan lörutom omkring '2.7 millllrc• umlervattensb:"ttar. 
Achil lc-kla ssc•tl l1ar 1.3PO ions :~·tll Pplacenwnl (•llcr ungefär samma 
storlek som dl' unLlc·rvatteusl,~ttar, so n1 JJu skola tillröras engelskn 
flottan, mc•n rit-n har stiinc masl;inst.yrka. och c•n fart aY 18 knop i 
j ämförl.'ls e JlWd n ,5 knop hos ck engp!ska. Ett g'l'llll\lclrag i LlL'S3 
konstr uktimt ~ir ([et stora antal tor]H•diuhe t·, lll('cl vilka elen iir ut
rust ad n~imligell 1l st. I jiimförelse ltava lic engelska liiltarna 8, el<' 
amer ikanska G, dc japanska H och cle itali,·nska 6 e ller 8. 

(Utdrag ur The NaYal. Cltroniclc•, 6 juni 1\1:30.) 

I Nantcs sjiisaites elen 1.J juni dt•Jt franska jagare11 GerfauL 
Den har en län!rd av 1:20 m .. Pll bredd av () m. och eit clc'pla.cement 
på 2,500 ion. 70,000 hkr. skall giva den en fa rt av 36 knop. D••
styckningcu ~kall bestå av fem 13,8 cm. kanoner, en 73 mm. och fyra. 
37 mm. kmtoJIL'r samt SL'X torpedtuber. ]le~iltl.ningen konnllL'l' 'ati 
uppgå till 10 oUicerar e och 200 man. 

(Utdrag ur I~iell'r Neuc·s!P Nacht.rich!nt, 18 juni :1930.) 

Norge. 

Förslagd Ht!. fullst~in<ligt oml,ilcla elen norska flottan. med sh
Pande av dc lyra återstående kustförsvarspansarskeppen och ett an
t al mindre J:ar!.yg och upvhyggaude av en 11y flotia mecl fyra 1.SOO 
tons flottiljledare som lHivucll'ar!yg Jiirshi.rkta mecl jagare, un,_ler-
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vattensbåtar, minsvepare och flygplan, ä r intressant, ty Norge, lik

som de andra norc~europeiskft staterna, har lärt sig att hålla et t Yn

ket öga på ryska flottverksam hetPn. Norska flottan äger redan 11 'n 
undervattensbåtar av det föreslagna antalet tio, men tre av drP.<a 

~iro små och byggda Jö rc kriget enligt tyska konstruktioner. 
Dc ny a ja!l·arna skulle alla bliva stora, uneler det att de tre 1,._ 

fintliga hava ett cleplaccmt>nt på Pndast 540 ton, och elen nyaste ~,1. 

dem har 20 års tjänstetid. Konstruktionen av de nya fartygl'll, 

lcimpacl efter l~n liten flotta, silsom Nor ges, behov konuner att bl i1:1 

mycket intressant för örlogsfartygskonstruktörer. 

(l'tdrag ur The Naval Chronicle, 13 juni 1930.) 

Polen. 

Enligt vad som medde las :! rån JVIoskwa sysselsätter sig elen r~·~L·1 

militärpressen med förstärkningen av elen polska flottan och f iir

klarar, att elen polska undervattensbåtsflottan är av stor pol il.i ,;k 

och militär betydelse i Östers jön, då den i strid mot Tyskland cl l• r 

Ryss l and kan spela en stor roll. 
De polska jagarna äro lwstyckade med 13 cm. kanoner och ttro 

därigenom i stånd att strida mot lätta kryssare. Hela polska flot t an 

kommer att bestå av 3 slagskepp, 6 kryssare, 12 jagare och 18 un LJ ,•r

vattensbåta r samt 6 kanonbåtar och betyder en stor fara för fr ell< n 

1 Östeuropa. 

(Utdrag ur Kie ler Neueste Nachrichten, 18 juni 1930.) 

Ryssland. 

Enligt vad som meddelas från Moskwa skall ·försök göras ·1t t 

bärga pansarkryssaren Oleg och kryssaren Rotislaw, som ligga sju nk

na i Östersjön och Svarta Havet för att efter repa ration insättas i 

tjänst i ryska flottan. Dc första lyftningsförsöken av kryssart>n Oleg 

skola hava varit lyckade. 

(Utdrag· ur Kiclcr NE'ueste Nachrichten, 24 juni 1930.) 
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Tyskland. 

I en Berlintidning påstås clei. att ett tilläggsanslag på två millio

ner mark bc1·iljats för tyska flottans Medelhavsresa. Enligt vad 

:som meddelas från riksministeri et bE'löper sig merkostnaden i verk
ligheten till 218,000 mark. 

(Utdrag ur Kieler Ne u<>ste NachrichtE'n , 15 juni 1930.) 

En min noskolon n ii t unde rvattensbå t tjänsten a v täcktes förra 

veckan i Ki el. Der1 in vigdes åt fi132 hjältar och 1\)\) undervattens

båtar, som icke återkommo unclE'r kriget 1.91.4-18. De sålunda of

fentliggjorda siff rorn a angåendP förlustt>rna i undervattensbåtskri

_get överensstänuna precis med Pilgelska Naval ln telligence Depart
ments beräknin gar vid krigets si u t. 

Engelska amiralitetet hade bestämd kännedom om, att 178 un

-dervattensbåtar hade sänkts genom fiendens verksamhet, 14 försatts 

ur stridbart skick och sänkts av tyskarna själva och 7 internerats i 
neutrala hamnar och gjorts otjänstbara. 

Ehuru Tyskland stapelsatte 811 undervattensbåtar komrno icke 

f ullt 400 i tjänst och enelast omkring 300 användes i aktiva operatio

ner. Förlusterna uppgå därför till omkring 65 % av den verkliga 

:styrkan, vi lket icke var något högt pris för förstörande av 17,716,982 
ton fartyg, av vilka hä lften voro brittiska. 

(Utdrag ur The Naval Chronicle, 20 ~uni 1930.) 

1'idskrift Sjövlisendet. 
'-' 

30 
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Litteratur. 

Des I\"aiser Kulis a,· Tl!Podor 1'\i, ·,, 

.il'!alik-V<: rlag, JkrliJI 39R sill. Kr. ii: -. 

Vi kva scdau Pit par å r i krig~höckf'rnas gulllalllN. K nal'!' --t 
törgår en vecl:a ulan aH v:'ira svPnsl'a tidningar an111iilH Jl f\i.('Oll 11.'-' 

stueli P i krigPts cllt·r dtPrkrigcts ps:vkologi. 
Dt>u ymnighd, varmed dPnna littt>rära produktionsfl<ll l llll 

svämmar , i'ramh~ivcr det anmärkningsv;irda i att elen si\ länp·e Utit 
vänta på sig. Skillct? Såväl Jörfa1t.an' som hisekrC'ts mås1P kolll 11:l 
bort från krigets närhet, innan dc frivill igt kunde förmå sig ntf 
å ter sys s l a m ed k r i get s JlrO bl e m. 

Kriget äcklade; och mes t. äcklall <' det att söka tränl!"a g<>n o!ll 
krigsproblenwns skal och fortsiilta in till käman, till krigets 1'·'·
kologi. 

Men å ren ha gått och mänskliglwt<'n har äte r nägorlunda ko.ll· 
mit till sig sjä lv. Ar icke sjiilva förekomsten av krigshöckl'rn a -
även de som, hPlt naturligt, tala mot kriget- eit tecken till alt dt•n 
värsta avskyn och fasan för kr]gct har slävpt? 

Nästan alla lärfattare till rlP psykologiska krigsböckerna l!tWH 

hämtat sina motiv fr[tll landkrig·et. }!u föreligger Pnwllntid •·Il 
miirklig krigshok, vars författa rP helt rör sig på clPt sjömilitära n·,_ 
rådet. Det är den bok och den författare, vilkas namn h;ir m .111 
nämnas. 

Anm illaren har s ig intet l1ekant angående författaren; uwn .t! 
han verkligen till11ört »D<·s 1\:aisers Kuli s», därom vittnar överi\ ;.!;'1!1-
de den ing2cmle saklwnska p, yarmell han sJ,il<lrar d<'t tyska iirlog>'
manskap<•ts förhållandPn. 

K ei sa rens kulis - det :i r ett >>s nwknamn », son J el<' 1 vs k a s_jii · 
mäm~en"själva antagit. Boken Yill bevi sa att namnet var lwriitti • ,t\. 
I det syftet ski ldrar den det ty~ka örlogsli1·et i en li\'full och 1 ·d 
utomordentlig suggestiv kraft 1cckDacl s~ne av lJilcl<·r. 
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Han lwskriv0r den sjii lsdödancle n'!\r,duthildningl'll, offic('l'ama s 
lättv indiga siitt a1t handhn,·a lJ<•stral'fllingsräH<'n, cl<'ras Llr_\'Ck<'slag·. 
Off i ccranJa~ privil<'gicr Jl <'J olika omrihl<'n shil lt'S i ska t·p Ino1 sa1.3 n 1 ~1 
manskavc·ts brist pr1 alla l'ri- och riittighd<'r. fikarpa s t är kontras l<'n 
i fråga 0111 IJl'Spisningen: clet iir I randör r.llt ddta mutsatslörhå lla n
de, so111 liggc' r bilkom oroliglwtt'l'llas uthroit. 

:Uan Hir följa cks~a l'r!in hl' g·ynJH'lsen . ~ ~1gr a a\' hokc·ns mest 
rea li stiska sidor J,e]J a ]l(! l a ck m is,;nöjda s sa m 111 antriidc•JJ på m anska
pets >> klubbhus >> - va n ·sklosett<· 1·na. 

Parollen iir till en hörjan passiYt JJJotstånd: det utö,·as hl. a. Yid 
kol ninga r n a. Så Sin å ni n gom övl·rg:'\r .m an till sa hot ag v. l' c n n ission s
förhu d besvaras llll'd att hes:iHningama i samlad irUJll' 1nC'll våld 
bana sig viig till land. 

Och sil smi\ningom ä.ro vi Jramm<' vid cl<'n lJunkt, d:": örlogsl'lag 
gorn a gå 1wd ocl1 svablar, kolsiickar och röda flaggor i ställ et hissa s . 

. ) ,000 sjiiotfi cl' rarc som h :11'a SY u r i l trolwtsed t i Il fl agga n - u t
bris i e r födatta rPll. YiLl brusand e' rester, lllPcl S<·k1glas0t j hand hava 
de otaliga gång<·r bedyra! att de viiiP mP<l s ina Ii,· l'ö rsYara kPj sa
ren och f lagg·an. 

.),000 
hand sin 
>>l(önig». 
strid. 

sjöol'ricc-ra re. Och l'ndast in' l'örsva radl' med pisl·olen i 
-!'lagga, fartygschdeJJ, clemws Hdjutant och sekonden nå 
Alla öniga Jart_yg liksom örlogsstationerna g·iivo sig ut~ln 

ReiC'll~ma r in<'amt i Jkrlin. Ami1·Hier, kommendörkapkner dt 
par hundra offi ce rare, beväpnade meJ pistolc•r , handgranal·e r ' ma
~ l~ingcvär och uml e rstöcl da a v e1t. k<' j sa rtrogrt, J ii ltstarkt ko~1pani. 
Jaga rP: denna bdning kajlitulc'ratle Jö r c·n undc• roffic<'r och SP X: man . 

Som det m !\ htiJJda framlys<'r ur tll'tta korta utdrag, är llf't eld 
Personifierade hatet, som fört pennan i IJoken. Intet Jörsök att fram
stä lla någon lju~ sida hos offiC'Prarna, intPt försök aH fö rsH1 svå ri[\'
hetc rna, att !''Öra rättvi sa åt iirliga och plikttrogna strävanden. 

Det hl'hÖVPr icke siig·as att boken iir djupt ortlitvi s mot dPn ]({>j
sediga tysk a sji.io.friccrskarcn - men äntlå, om man tar bt) rt tle up
P_enLara öve rclriflerna JilllJes tillr:ickligt. lllyckc·t kvar !ör att mana 
t1ll cftp rta n k e. 

Annu onithi<arP YOr<' eld o!vivelaktigt att tillämpa författarPil s 
omd ömen p.'1 dl'n SYe11ska sjöo!Ticersldn•n - 11wn [indå, LokPn !:!'P I' 

anlednin g tiJl självrannsakan även ho~ oss. Det är c•n narr,r)e '.'. ~l l" < ~ ,_,1 ' 
ear vä ra miiml\Ji_ga s ,·ag·!Jete r gro1esld Jursto ra s och iörvriiugas 
lllen likaYäl, clet ;;r· en SJl('ftrl. 
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Därför borde var je sjöofficer läsa Pli vi e rs bok. 
Den erbjuder sannerligen ingE'n uöjesläsning; men den är ut

omordentligt intressant. Och man får göra bekantskap med en hir
fattarc som - vad man än i övrigt må tänka om honom - 111<111 

måste erkänna vara begåvad med en mindre vanlig skriftstiil LHt'-

tal ang. 
G. W. 
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Innehåll åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter. 

Utdrag ur :Marinstaben upprättad litteraturförteckning. 

:Fra:ntidskriget till sjöss. 

Sm al ler Oapital ships. Herbert Ru ssel. N. M. R. 1930 jan. n:r 4, 
sid. 51. Födattaren drar ånyo en lans för minskning av slag
skeppens stor lek. Det primär a skälet fö r en sådan minsknin g 
torde alltjämt vara kostnadsfrågan. Dessutom anser emellertid 
förf. att de stora slagskeppen icke ha samma existensberätti
gande som förut . »Grand :B'leet's tid är förbi >> . Framtidens sjö
krig förutspår han skall i stor utsträckning få karaktär av 
guerillakrig. Handelskriget kommer att dominera. »Ersatz 
Pre~~SPll >> anser förf. tyd ligen kommer att vara förebild för 
framtid ens slagskepp, vars deplacement kommer att uppgå till 
omkring 15,000 ton. 

Fremtidens flåte. H. F. D. N. T. S., mars 1930, sid. 110. I~eferat 
av Oaptain R. V. Oreaghs fö redrag inför Royal Un ited Service 
I nstitution. Föredraget var en resume av de olika far tygstyper · 
JJa S Ul1]1giftPr i framtida sjökrig, dock utan några uppseende
väckande nya uppslag. Slagskeppet såsom typ försvruas varrct, 
ehuru dess storlek anses böra minskas ända ned t i ll 12,000-
14,000 tons och dess bestyckning utgöras av 28 cm. kan. Den 
tänkta typen synes endast tillkommen med hänsyn till :>Ersatz 
Preussen '> , för vilket fartyg här liksom på så många andra håll 
i E'ngelsk press framlyser såYäl beundran som respekt. Natur
ligsvis, framhålles det, kan denna tonnageminskning endast iiga 
rum efter allmän in ternationell överenskommelse. Det stora be
hovet av hjcilpkryssare i framtida krig understrykes liks,Jm även 
behovet av samarbete redan i fredstid m.ed tl•'ls handeisflottan, 
del s ·ocLså hären och flygvap net. 



- 428-

l?!ottb .V ggn ads11 rogram . 

The FlePt of thP FuturP. Captain J. \ r. Creag·h R F . 8 . I., no1·. 1n·n 
}'örl'. ans<'r att trarntirlen s J'lo1tor komili<'r 'att h•stå fil" sh l.!·, k, 111 ; 

av betyd li gt för min s kad t:•p . av kt·yssnrP mindre' än 10.(11)11 hn'", 

av förminskack jag-arl'typPr, aY u båtar i. stånd att upp trii d. , 

takt is k samYt•rkan mecl flottan och hangarkryssa n •, som , 1.,> 

mindrP su rbara än n u l':(istpranch•. Tktr. f J_,·gpts ställn ing <ic..< r 

lörf.: S<i bet.l·dandt• ii r dPtta nya l"ai'I'Jl rör flottan, att d<'t <Il" 

sYå r t att försH1, Yartör flot1an iinnu ickP fått fu ll s tändig ko•t

i.roll över "its Oll"ll air arnn : >> i t woulcl BJlJll'ar as n·sonaJ,J, . lor 

thP Ro~·al Artillt·r_1· to suppl y tlw guns of ships and be r< ' 'l " !1-

si bl e ror the tt·ain ing oJ" guns'c r CWS >> . 

.Frenph Navy Noti'S. .1. n. GautrC'a u. N. :M. R , '20 DO\". Hl'2!l. ' 1. 

739. Förra clPit•n av cl t• nna a rtikel ger uttryck Jö r starka t vi1·<'1 

ang . Lim p li!!·hctPn av att b~·gga 10,000 t ons kr,1·ss arc. Samt id·.'.!t. 

gps en clt•l uppgift.Pr an g et:!'d;: tivit.Ptcn av 1·issa k ryssan•s ar til

le ri , ,·ilka äro a v Yisst intrPSSP . 

F'rE'nch Na1·.1· N oi('S. .J. 13. Cau t rPau. N . .M. H. 1R d('C. 19:2!l . •i• 1. 

803. Artikeln inn ehål In h l. a . 1· issa jämförE'lSN nu• li an el(• 1 \a 

tyska lätt a kry~sa rn P och ck t ran s ka \Vash ington-k ryssa n w ' <i'<I I 

rcfl cktionC'r nwd a nlPdning av Ersatz-PrPussens t ill komst. 'l<>

nen s.vn es vara övc' rdriYet ]Wssimisti s k f ör Fran krikes vitl ko"<

manclE'. Sålunda ansPS de tyska lätta kryssarnP ku nn a l.Ji\·a 

farliga motstånclar P till dE' opans rade f ran ska 10,000 to u ' krvs

s a r n a, va rjämte en diYision om 4 st. >> Ersatz PrPussen >>, lttfi>'.i•l 

av li k a många eiiPr fl pra J;i ti a kr.1·ssrn P, ansps kunila tn •l-a 

lH·la elen :franska ·!"lottan skada clPn f ranska sjöha nclt' ln C•'h III

fö r a fa rli g a anfall mot r'ranska koloni Pr. >> Ersatz PrPUSS('l1 » 'i· 

ges ha g·iv it upplwv till u t.kast till nya franska slagkry~1'':HP 

med 6 a R st. 30,5 cm. k., god cläcksbE'pans rin g, '28 knops L\ 1 t 

och c :a 16,000 tons dPplacPment. 

French Na1·y NotPs. J. B. Gautreau. N. i\J. R 1 jan . 19::l0, "id 7. 

avh and lar bl. a. 1) Förhå llandet mPilan Frankrike och it nl ,., , 

i ans lutning til l vi ssa rran sk a ö rl ogsl"art~·gs expedition t.i ll 1 L 

riati ska h avet :. 2) Slagskl•JJlrS- och kryssardrågan, spE'c icllt 1" d 

hä n s.1·n till >> Ersatz Pn' usscn » : ;3) Franska t'skade r jagan·, ,- illut 

n y lig0n tillförts h a ns ka J'.f pcklh avsflott a n. 

UndN l) säges den ita li enska JH"PSSPn h a bl iYit i rr it< ·r:1 1 

mPCl anlNining a v det hjärtliga mottagande E'n fransk j a~·,tr

floiti lj fått i jugoslaviska hamnar. D l'n jugoslavis ka Jlot t:Jns 

fö rstä rkandP nwd fransk- och engelskbyggda ubå t ar ses E'j nwd 

bl ida ögan i Italil'n, liksom c•j hcllE'r dd förhållandet . att fr an ::

h.n:>:glla ubåtar esko rterats till Cattaro av l'ranska ör lof!·srar tl !.(. 
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DPs>:a uh: s til lkomst har, tror förf., s i yrkt Ttalil'n i sitt i>c•slut 

att sluta upp kring- dPt hriH iska k r aYPt på s lopmHkt av alla ul· ... 

l'illlru de själva al lti d ,-isat stort intressp iör sitt uh.-vapcn. De~ 

ra s nu intagna stiindpullkt ansp~ 1·ara Pt t politiskt tr ic för att 

behaga l:n g lancl. Sät·skilt. som Italil'n n·t aH Frankrike hestätni. 

aHisar förslagd . I aYclPlning '2 uppgiws projcktil l' i kten till 

dc•n t~·ska 2R cm. k. M:/27 vara ::l4ll kg-. Såso m ett motdrag mot. 

hyggandPt a1· >> Ersatz Prcusscn >> uppgiv<·s följande franska far

tygsb_,·ggnacler. alt . p lane ra s a) 1.0.000 tons s lagkryssa r<' , 27 knop 

ml'd 6 i1 R 24 cm. långskjutand <" kr<11onPr elkr l:2 st. 20.::) cm. k. 

h) 15,000 tons slagkryssart·, 28 knop mpd 6 u 8 sL 30.5 cm. k. 

c~ l ln 12 st. 24 cm. k. (projd;: t iil·ikt 2'20 kg.), YilkPu s ist.. 

nämnda ar! ill cripjici s sägE's hlla rnyckPt högt stii llda ford

ri ngar. I ~tnl. 3 uppgi vP3 antald s. k. <•skadt"rjagare Inom 

den Jr a nska nwcklh aYsflottan nunwra uppgå till 26, sedan 

n yligen 6 jagare färdigställt s. DPssa jagares g cm. k. upiJ 

gin·s uppnå en sko H vicld av 19.000 m. oeh ch•ras projc·ktilE'r lm 

en vikt, som är '/3 stö rre än rl P engPlska 12 cm. les. Inom kort 

vii ntas ;i,·p n G s t. >> supPr dPstro~·E' rS >> typ Gu Pparcl, c:a 2.700 ton, 

:törE'na sig nJp;J medplhavsf lott-an. 

Our N<:>ed in C rui scrs. Sir H nlwrt .Kusscl. N . M. K 1 jan. 1930, sicl. 

3. Mr•d u tgångspunk t fr ån ett anförande i parlamentet av lord 

BPatty rul las kr~·ssarfrågan upp Iör clPt britt-iska impnicts vid

kol!lm ancle. F örf. sy nPs anse Jl.ifac Donaids motto at-t ta vissa 

>>frpcJs ri sken> (och dän·icl mins ka a n ta let fä rdiga PJ! Pr uneler 

byggnad varand(-' kryssare tiil 50) såso m alltiör opt imistiskt, 

sam tidigt ·om han cmc ll Prtid pi'qwkar, att elen kommand E' ut

vE'cklinll"en av nyhyggnaclsprohlcmet är syn nE'r ligPn o1·iss. \ , is~a 

u pplysninrmr a1· intrE'sse lämnas. Lord Heatty ansE'r E'tt anta! 

av 25 kryssa re ounclgäng ligE'n behöl'liga att undE'r krig J"ölja 

slagflottan. Att aYSP enelast 25 kryssare (färdiga E'l ler umle1· 

byggnad) för sk.nld av s jöhandpin ansC'r han synbarligen otill

f'rpdsställandc. E mellf'r t icl amPr l:an att, äwn rör att upprätt

h å lla en kryssar~ t·yrka om enelast 50, crsii ttningsh_yggnaclen må~

te J"orce ras (20 s t. undE'r pE'riudcn 193(1-40). U. 2 . A:s nybygg

nadsprogram synes f. ö. i någon mån o roa ävPn lord Bcatty. 

De brittiska kry ssanw, som ha,·a hdä ls t E'ckcn blåsande uppgi

ves f. n. vara förclPla clP ungdär på följande sätt: Atlante rf'lot

tan :5 st., i\it'clelha,·sl" lottan 10 st. I engPlska hamnar som re

se r v oclt som skol- och depåfartyg 0 st. J' ör va rvsÖYE'rsvn 4. 

Anwri karskadern elisponerar öwr ii kryssa n• . 1\:apcskacle.rn 2, 

Ost--Inclia-Ps kadPril 3. Nl'w Zcclancldil·isionPn 2 och 1\:ina-eska

d E' rn f>. D ärtill koHimcr A us tralien-Pskaderu lli C' d 3 kryssare. 

Summa 4R fartyg. 
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Die GeschwinJigkeit der Linienschiffe. Percival, Oberleutnant a. }) 
U. S. A. M. R. häft. I. Artikeln är avsedd att visa att f art<' n. 
i fråga om slagfartyg bör stå tillbaka för kampkraften och •ld 
effektiva skyddet. Förf. påpekar hurusom man i England lltl<l .. 1• 
åren före vä rl dskriget - främst på tillskyndan av amiral Fi,;hl'l' 
- J1ltit fartygens defensiva egenskaper stå tillbaka för for·h·an 
på hög fart. Att döma av Jellicoes uttalanden med anl0ilnlllt>; 
av de stora fartygsför lusterna synes man vara tämligen f'n ig- 0 111 

denna princips felaktighet. Med exempel från vä rld skrip:1•i .<ii . 
ker förf. visa att värdet av några knops fartöverskott betyd\ i g( 
överskattats. Så länge slagfartygens storlek och antal regkras 
genom bindande avtal nationerna emellan behöver den aut< ri
kanska slagflottan aldrig riskera att möta en numNiskt iiY•'r
lägsen fif'nde. Såledcs torde den - fö r den händelse pcrsonal•·m 
skicklighet och materielens konstruktion ej understiga mot
ståndarens - aldrig behöva ställas inför nödvändigheten av >ttt 
söka undvika strid. Under sådana förhållanden vore det 1 n l. 
förf. mening klokt, att med bortseende av de jämförelsevi s rin.~!1 
fördelar, som elen höga farten skänker, vid kommande ny hyg~:
nader nedsätta slagskeppens fart till 17 knop. Härigenom kuwlP 
man ernå en viktsbesparing p å c:a 2,000 ton, vilken bör an1 [in
das till förstärkande av det medelsvåra artilleriet och p aw<>H
skyddet samt till ökning av ammunitionsutr edningen . 

Die Uberraschung im Seekriegc vornchmlich nach df'n edahr· 
ungen im 1914j 18. von Kapitän z. S. a. D . Paul. hl. R., hiift . 
11 o. 12 192\J. Förf. framh å ll er hurusom överraskningstnoJP<'J\
tet sedan gammalt spelat en betydande roll i s jökriglörill ;.!<'ll . 
Världskriget har i detta avseende gjort ett unelan tag, rlå an tnl<' t 
sjökrigsoperationer med vidsträckt strategiskt mål, vilka ha !' t 
karaktären av överraskning i förhållande till krigets längd O l' !t 
omfattning varit jämförelsevi s ringa. Förf. klandrar den t~·,;l;a 
ledningen för att den icke genom dylika operationer sökt1• li.lr

bättra det strategiska läget. Efter att hava anfört en eld t>:-..•·nt
J)el från vä rldskriget övergår förf. till att undersöka mö j l i~ .te
tern a från överraskande sjökrigsoperationPr i framtiden. \Jan 
kommer härvid till slutsatsen, att eh uru det givetvis med •'l'll 

utvccklina flv(J'et och radion fått blir svå rare fltt omgiv a >'1JH1 

överraska71de "~peration er med den hemlighetsfullhet, vilken '.i r 
en absolut förutsättning för ett lyckat resultflt, så fÅr man icke 
hortsc från de möjligheter till att skapa överraskningar, son t 
ligga i fartygens större aktionsradie, högre fart och tckn il;,·tJ!' 
språngartade utveckling. »Men » slutar förf. myckf't ri kt ,!'(, 

»teknik och vapen äro hlott verktyg i mästarens hand, vtlJ. a 
visserligen äro bidragamle men visst icke avgörande Jak in 't' l' 
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för resultatet. I sista hand är det dock vil jan till offensiv, som 
uttänke r överraskningar, ledningf'n s fö rmåga att taga ansvar, 
som förverkligar den och den personliga tapperheten som ut
för den ». 

The Impracticability of Parit.y. Sir Herbert Russel!. N. M. R. mars 
1930 n :r 10, sid. 147. Föd. anför, att en flottas stridsvärde inga
lunda låter sig bestämmas av ck vid flottkonfe renserna fasts lagna 
jäm:förelsetalcn. Det fir ej fartygem ell f' r kanonernas antal och 
storlek, som främst äro avgöranclP. Vid en jämförelse mellan 
marinerna böra även andra viktiga faktorer, så2om utbildning, 
materielr'ns kon struktion och basfrågan, mera beakt as. 

Försök på rasjoncll klasseinclPlning av krigsfartöier. Kaptain Hri
seid. N. T. S., mars 1930 n:r 3, .sid. 97. Rcsumc av artikel i 
decemberhäftet 1929 av >> La rf'vue maritime» av M. A. Lamoucln'. 
I den na artikel framhålles med full rätt att styrkeförhållanLlei· 
mellan tv å fartyg ej enelast kan göras beroende av tonnage, 
kanonklllibrar och kanonantaL Förf. påpekar att sädana :fak
torer so m skydd, fart, fl y barhet, aktionsradie s torleken av am 
munitionsutredningen m. m. öva sto rt inflyt~nclc på fartygens 
stricl svärcle. Han anser att man gr> nom uppgörande av vi~s:< 

formLer , v ilka böra fastställas av en internationell byrå, och i 
vi lka alla ovannämnda faktorer ingå, bör k unn a kcmma fram 
till r e lationstal för fartygens verkliga stridsvärclen, vi lka rela
tionstal lämpligen 1äggas till grund för diskussioner ang. ru st· 
ningsbegdimningar o. dyL 

Svagheten i det tänkta al'l'angemanget, som ligger i att 
dessa formler liksom mätningsreglE'r för handelsfartyg komwa 
att kringgås genom utformande av ideligen n ya fartygstype r, 
framh åll es givetvis icke: 

Le roi est mort! Vive le- ? :iil:aurice PrendPrgast. The Navy, :Ma:·s 
1930, sid . 67. Den temperamentsfulle föd. hörjar som vanligt 
sin art i kel rnetl ironiskt sk~ m t över avrustningslwgränsni11g:u, 
amiralitc>tsmcmorancla o. dyL högtidliga saker. Trots alla sp!'t.
dontat· i motsatt riktning kommc·r slagskeppet att behålla si n 
suvcr;ini td inom flottorna . Föd. g;rattskar miijlighcterna att 
ernå en m i11skning av slagskt>ppens stor lP k. D å elen nuvarand " 
best yc kningen i stort sett måste bibl'hållas, :f ramtvingar kravc>t 
på sto r fl y tbarhet och starkt skyeld t>n reduktion på annat OJ' t
r åcle, Yilk et han anser ej kan bli något annat än maskineri<'t. 
Han förorda r därefter ett slagskc•pp på 2.),000 t on med 9 st. 30.ii 
cm. k., 12 st. 13 cm. k. och G st. 12 cn1. antiluftkanonf'r samt 20 
knops fa rt. Det torde V fl ra tviv0l a kti g t., llllruvida en ge> l ska si ri
office rare godk:inn a en s!\ låg fart: en del yttranden tyda sna
rare på en ön skan att i stiillet öka farten. 
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Sjiimn l•tsjlol i tik. 

Die Spani sc hc· Sers l·. pJluup·. \. c•dsnkPn 7.u \riPd e raukrstPilllllg- :-; 1,, 

nit·n s al s St'Pllt~ cht. Dr. ..\l a nl'n•tl SPI! . ..\1. R, m a rs HJ:j() n :r :: 

s id . D~ . Jnklämt· nwllan J<'r a nkrike oc h dess ,- älhc·Y ci p nadt~ ,-a,-a'l 
l'o lt ·n, g'l'non ~ \'c•rsa illestrakte n h iill\· is at till et·t i iö rh n lla 1, ,. 

till de t shate g-iska lii gd m:-ckl't otillf re ll ss tallande för .,nt r. ,, 1• 

T.,·s kland trots s in l'onn r llt e r l;ii nlla s to nna k ts ttillning dork 111. 11 

verkligt intl:damlc i s tonnaktspol it ik Pn. Drtta illa a,· pa ~s .. ,. 

förhållandt• nw llan po liti sk och <·k onomi sk mak b tiillnin g är ,, ,_ 

turligtvi 3 <'H k:illa till st ti nclig miss tämnin g hos elen nat ion. ,'t 

s innade <klrn a\' eld ty s ka Jol kl't. Il t'lt naturligt följ er " 1 1 

i c! Pssa krPt s at· mPd s tod intrPSSe alla politi s ka mot siittni n~ 1 · 

och konfliktPr ;ignad0 att IMta dPt a v F rankrik0 utöv ade t r •<·l;, 

sorn. hinder Ts.,·klancl s h a mllings l' rih l't i fråga o m för snH"' -

staLtP rna s lJrinp;ancl e i Öl <' rrnss ttimni Pise mrcl landets ,-pr klt"•t 

hel lo,-. 

De italiPn sk-span ska rlottru ,; tningarna och ckras mot F nl,,;. 

r ik<'s lwg <'moniplatw r i Yiis tra MPclelhavct riktade· udd ä w ,,,. 

nämnda sk '.il f iirem å l för livlig komm r ntering i dPn tysk a !"a< l

pressrn. 
Föri":-J.tta r l'n t i Il el e n h ä r före l ig gancl e a rt i k Pin fram h i\ ]J, r, 

och det. sä k<,rli grn med l'og-, att det spanska l\Jaroc koomr u•'" 

samt .l' ri s1ac1 en Tang<'r utgör a ett alh·arligt hindc•r -!ör det fra nsk' 

världsvälelds slutliga utbygganciL' . A andra s idan s tiita Li P SJ•<I't

sk a aspiratiOlJP!"lla l 'å T ~ n g<>rom r åcll't , som i v iss mån ui gor 

nyckeln till Dih r ali.ar sund, icke blott på Frankrikes och E 1 ~

lands utan ock J>å Italiens motstånd. England J'ör s in d col sk u: 1<' 

säkc~ rlig-.• n, SL'cian G ihraltar nunwm på g r und a,· krigs ma t <' ri•·

Jen s utvo•ck lin g icke lhngn• anSL'S kunna motst:] allvarliga ;no 

grc·pp från l a n ds idan , gärna byta ut. de nna fästning mot T an e?:<'r, 

t>t.t. byte, som <·nwllertid aldrig torde kunna gocltag·as av clP ·· '· 

riga t. re i 11trc·ssp ra rl<• makte rna. 

DPt politi.>ka higd. v iLl MPdc·lltavl't- redan fö re värJ d,!, ,_ 

g e t. rikt pr1 motsättningar ·- ha r, st•clan t .,·ngclpunktcn för " u 

l' U ro peis ka s torilla !.;:t s pol iti kPn fö rskjutits fn1n nwii Prsta t i l! ~.,J. 

ra Europa, ytt<•rligan' t.il lsp<>tsats. 

Artikeln l}imn a r en klar och uHömmancl<' bil d a,- S~·,1 · 

nien s ut.omorci c' ntl i gt gvnnsamma sjös tratPgi ska liigP , t a c k \' Hr<' 

vi lk rt laneld trots de rPl a t ivt s vag·a s jöstridskra fte r som. 1'. 11. 

s tå t ill f ö rfogande, dock s pe lar Pn icke obl't~·dlig roll i c•u··., . 

pei sk politik. S kull c de t t>konomiska läget m edg i1·a PH u t ),,'-'.

g·ande av d<• n spans ka s jömakt<•n e l'tc•r d<• rik tl injL' l' som 11 11 

plan e rats, s kull e de-nna vara i s i·å nrl a tt l"(jrs kaJI' a la;1de t i " li

t is k storma k ts>t ä ll n ing i Europa. 




