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Vilka erfarenheter J.ämnar världskriget ifråga
om det fasta kustförsvaret?
Av kaptenen vid kustartilleriet C. A. Clau s.
På högtidsdagen belönad m ed Sällskapet s s ih·cnncclalj på grund
av äm net s uttömm a nde och Yård ad C' behandling.

I.

Kan det fasta kustförsvaret ersättas av andra
försvarsmedel?

Inom snart sagt alla områden av krigsväsendet har teknikens framsteg under världskriget medfört betydelsefulla
förä n dringar. Ej heller det fasta kustförsvaret har lämnats
oberört härav, ja, det har till och med på sina håll ifrågasatts, huruvida icke skyddet av en kustort, skulle kunna anfö r tros åt rörliga sjöstridskrafter, varvid väl i första hand
avsetts ett ulnyltjande av u-båts- och minförsvaret i detta
syfte. Det förefaller emellertid, som om förkämparna för
en sådan omläggning av kustförsvaret varit väl snabba i att
tlraga sina slulledningar samt kommit till resultat, vilka med
bestämdhet kunna anses härleda sig ifrån en överskattning
av u-båtarnas och minornas betydelse för kustorternas skydd.
Till att börja med torde böra fastslås, att talet om det
fas ta kustförsvarels ersättande med eU u-båtsförsvar tydligen icke kan gälla förhindrandet av forceringsförsök av lätta
sjöstridskrafter. Ingen lär väl kunna finna det lämpligt att
taga rörliga stridskrafter i anspråk för att hindra exempelvis
motortorpedbålar att intränga genom en farled. I det fölTidsk1·i{t i Sjöväsendet.
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jande utgå r jag därför ifrån d en förutsällninge n, att d en moderna riktning, son1 eftersträvar d et fasta kustförsvarel s l'l' sättandc av ett u-båtsförsvar, icke därmed avs er cll avliigsnandc av spärranordnin gar jämte för d eras flankering an l'[ t
lätt och medelsvårt artill eri, utan strängt taget cnda sl sy fta r
på d e t svåra artilleriels påstå dda obehövlighet.
Del synes därför vara av allra störs ta intresse a l l niirm arc granska dc erfarenheter, som världskriget kan giva i
d etta hän seend e, och till att börj a m ed tord e e n und er sökni ng
av huru förhållandena gestallade sig vid D ardanellern a v~u a
på sin p la t s.
I slutet av april 1\)1 5 h a d e dc a lli erad e vcrkställl sin lll'kanta landstigning p å Gallipolihalvö n. Till följd av del
starka turkiska m ots lå nd el hade em ellertid d eras l ru p pn
endast bemäktigat sig halvöns sydspets ävensom ett min clr\'
område i trakten av I\: a ba Tcpc, men alla förs ök till forts al l
fr amtränga nde h ade kraftigl avvisats av lurka rna . Inlet annat hade var il övrigl än att grä,•a ned sig i dc uppn å d ela hnjerna, i avvaktan på al l vän lade förstärkningar skull e m i'>jliggöra cll förn yat fram trängande på Gallipolih al vön. Un der
d e lta skede av st1~idcrna unelerstöddes dc allierades truppavd elningar shicl se på d e lmcsl vcrl<samma sätt av den fran skengelska flotta , som med sina fartyg besköla de turkis ka
ställningarna.
Sådant var higc l, då d c lyska u-båtarna d en 25 maj i nträlfaclc på valplatsen och lyckades lorpedera två engels kt
slagskepp. Dc allierade droga nu tillbaka sina slörrc far lyc;
ti ll hamnarna p~t 1mbros och Lemnos (c lt par av fart y gen
blevo till och m erl hemsända) saml kvarlämnade Yid Gallipolihalvöns kusl enclasl lillla sjöslridskraflc r. Den hj~ilp , de
allierade s trupper hal'l aY sina krigsfartyg, var emellertid sa
stor, atl det ingalund a ansågs lämpligt alt under krigsopc nttioncrnas forlsatla gtmg a\'si(ga sig fördelen a\' detta understöd. Algärd er att skydela fartygen mot ubåtarnas angr ep]'
vidtogas därför omedclbarl, och redan den 20 juni d ell ogo
å t erigen dc allierades artillerifartyg i bekämpandc l av !k
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tu r kiska trupp e rna p å Gallipolihah'ö n. Så kom d et sig, skriver general Liman von Sanders i sitt bekanta arbete "F lint
.Jalu·e Ti.irkei" , alt dc tyska ubå t arna vid Dardaneller na
un der d c följ a nde sju m å n a derna av Darclanellerfä lttåget ej
vunno nå gon framg å ng mot den fi entli ga flottan så när som
på torpederandet av en tra nsportå nga rc. "Det är", skriver
han vidare, "en fullständigt fe laklig fö r cs lällning, a lt llbåtarnas ve rk samhet brutit ucld en p å anfallen mot 5. arnu\n.
Genom dylika orik li ga meddelanden lun·a vi i h emland e t
kanunit till en fa lsk lip pfaltning av ub åtskrige ls verkningar".* )
Att gen eral YOil Sanders Yärd esä tlning av u-bå ta rna är
i s tort se lt riklig, i vad del avser operationer i fa rvattnet
omedelbart uta nför Gallipo lihalvön, JJ estyrkes också av d en
oms tändigheten, att engelsmännen lrols uhå lshot et verkställde en n y lands tigning elen 7 augusti vid Suvlabukten med ej
mindre än 5 divisi oner . Ä ven vid clctla tillfälle unelerstöddes
landsti gningen av d c allierades artillerifartyg på etl synnerligen verksamt säll, utan alt l urkarna voro i stånd att ens
oroa fartygen. Detta om Dard anellerna.
Erfarenhelern a från striderna vid Flandernhiste n bestyrka än ytterl igare clc vid Danlancllerna vunna erfarenheterna. P å denna kust lågo som bekanl de lill tyska ubåtsbaser anordnade hamnarna Zeebr i.iggc oc h Oslcndc. Oaktat
tyskarn a h är förfogade Ö\'cr förstklassiga ubåtar med helt
säkert väl u l hi Ida dc hcs~itlningar, bombarderade dc engelska
monitorerna vid upprepade tillGillen hamnanläggni ngarna
därstädes, utan alt detta till synes kunde fi)rhinclras av dc
tyska sjöstridskrafte rna. Hänid bör s~irskilt bemärkas, att
de engelska fartygen vid clt par tillfällen lågo förankrade
* ) llc •lta g·,·ncr·al ,.t•ll ~ andt'l':-i tlllillilt1dt· l.:an r·wlH:-;1 <U1:-il'~ ;-;·~lll;l l !llHLarnas O[l<'l'<lliflll<'l' i Ian·.tllnd <llll<'<i<·IIHll'l ttl anl'i.<t" ll artlan!'ll<'t'na.
c;om
bek an t J)· t·ka<l<'~ Ii<' l)·~l;a ullalat·na to~t')H'ti<'m l'll fl,·rlnl aY dl' alli< ' l'a<i<' ~
lt'H n spo t·Langat'<' i ,\IP<i• ' llta\·d ,,.,, i l~;.:·,,iska lt;\Y<'l. Y<trig~notn lillf;·,t·~< · ln

lill lan!lsli~ning> slritbkt·;d'L<' I'n<l
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und er själva besk j u t ninge n, vilken omstä n d ighet väl om något borde hava förmått d e tyska ubåtarna a tt pröva lyckan .
Ej heller a n föllo u-båtarn a de engel ska monitorer och lä ttar e
fartyg, som månad efter månad upprätthöllo blockaden ay
ifrågavarande h amnar, eh uru desamma p atrullerad e längs de
på ett avstånd av endast 20 km. från kusten utlagda min - och
nätspärrarna. Denna u båtarn as passivitet skulle j u k u nna
tillskrivas den tyska k ri gsledningens åstundan att på allt siitt
spara dem för d et oinskränkta ubåtskriget, men då i slutet av
kriget blockaden av ifrågavar ande ubåtsbaser blev mer och mer
fullständig för att slutligen alldeles om öj liggöra de tyska u båtarnas in- och utlöpande, hade d essa säkerligen insatts till
anfall mot de engelska artillcrifartyg, som skyddade bevakningsfartygen, om det blott funnrits någon utsikt till fra m gång.
De exempel, som ovan framdragits, här röra från d e enda
fall under världsk riget, då s trider i större stil utkämpat s mellan kustfästningar och krigsfartyg. Det kan j u synas egendomligt, att dc tyska kustfästningarna på nordsjökusten och
de r y ska vid Finska viken icke blcvo anfallna i trots av a tt de
sjöstyrkor, som baserade sig på desamma, voro sina m otståndare avgjort und erlägsna . Man skulle därav kunna d r aga
den slu tsatsen, att de icke haft någon betydelse för kriget i
dess helhet samt att krigshändelserna skulle förlupit ensartat,
även för den händelse att fästningarna ifråga icke fu nnits
till. För d en ytlige betraktaren te sig nog förhållanden a på
detta sätt, men går man till grunden av spörsmålet, sk all del
icke vara svårt att finna, aU även om något hestämt u ttalande i fråga n icke kan göras på ba sis av de härvidlag v u nna
erfarenheterna, sannolikheten dock talar för att sjökrigsoperationerna utvecklat sig på ett helt annat sätt, än vad dc
nu gjorde, om icke kustfästningarna tryggat de underlägsna
sjöstyrkorn as baser. Det ligger nära till hands att draga en
paral ell mellan den svenska flottans roll under stormaktstiden
och dc tysk a och ryska kustfästningarna på ovan angivna
platser. T illfrå gas någon om den roll, som svenska fl ottan
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spelade und er Carl XII: s k r ig, slwla säkerligen dc flesl a visa
det störst a oför st åe n de, och ändå lär väl ut an överdrift k u nna
påstå s, att svenskarnas krig till lands under nämnda tidsperiod över h u vud taget vor o möj liga endast tack vare den
omständi g he ten, att den sven sk a fl ottan kunde förhindra alla
fientlig a a n grepp över h avet på de svenska transporterna.
på samm a sä tt här . Vem kan säga, hu r u förhållandena gestaltat sig und er världskriget på tyska nordsjökusten och
ryska ö st er sjökustcn, om icke de permanenta opera tionshaserna skyeldats med elst befästningar av starkaste slag. Ingen
lär väl m ed säkerhet kunna för u tsäga, vad som skulle haYa
inträffat , men så myck et torde k u nna påstås, alt hade icke
de ryska perm anenta operationsbaserna i F i nsl<a viken varit
förs edda med ett betryggande fast försvar, skulle nog den
tyska fl ottan vedervågat en attack exempelvis mot Kronstaclt ,
ja, k a n sk e hade den tyska krigsledningen vid sjä lva krigs u tbrottet ell er före detsamma genom ett överrumplin gsföretag
sökt att oskadliggöra den rys k a flotta n . Vissa tecken tyda
därpå . L ik a oriktigt som det är att värdesätta den insats
en sjö st yrk a gjort i elt krig med hänsyn till om sjöslag utkämpats eller ej, lika felaktigt är det att frånkänna vissa
kustfä st nin gar deras betydelse därför att de icke anfallits ,
ja, det skulle nästan ligga närmare till hands att j u st påvisa
deras sto ra i n sats i kriget, i det a tt den fientliga krigsledningen till fö ljd av deras befintlighet avskräckts från anfallsföretag mot flo ttans baser.
Även på annat sätt fr amgår det av krigserfarenhelerna,
att d et fas ta kustförsvaret icke ansetts :Uöra ersättas av andra
stridsm ed el, utan att detsamma fastmera tagits i anspråk i
ökad omfattning. Frånsett befästni ngarna på Flanclern·kusten, v il ka redan omnäm nts, utbyggdes efter de allier ades
anfall b efästnin garna vid Danlanellerna högst väsentligt för
att med n ågon större grad av visshet k unna m otstå ett förI:yat anfall från ent entemakt ernas sida. Vidar e för sågos
Aland och öscl med fast försvar, i Frankrike anlades ett icke
obetyd ligt a n tal batterier för att skydda hamnstäder och andra
plats er mot angr epp från u -båtar, i England försågs Scapa
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Flow med befästningar , i Österri k e hPfästades skärgårde n
utanför Dalmaliens k u st för att skydtia densamma mot anfall från sjöstridskrafte r och i Ilalien slutligen anlades ell
stort antal batterier for att tillsammans med det särskilt iord ningställda järnYägsartille rict trygga kusten mellan Venedi g
och Brindisi.
i\Ten därjämte torde böra framhållas, atl dc makter, som
dcltogo i kriget icke äro sinnade att utbyta det fasta k ustförsvaret mot uteslutande rörliga stridskr after. En av Ilaliens förnämsia sjömilitära aul•toriteter, kommendörka plen
Bcmolti, lärare vid sjök rigsskolan i Livorno, framhål ler i sil l
arbete "Il potcre 1\Iarittimo nella grande guerra" atl befäst ningarnas IJetydelse för försvaret av fiollans baser och vi ss,\
större handelsstäder såsom Genua är alldeles självklar aY
alll ait döma lära dc italienska myndigheterna , i trots av all
landel ifråga förfogar över ett lwlydligl antal för kustern as
skydd särskilt byggda ubåtar, icke vedervåga ett sådant äw-nlyr som att lämna örlogsstatione rna och viktigare handelssläder ulan skydd av fast försvar. Tvärlom synes man vara
p å väg all i ej obetydlig mån använda sig av det fasta ku stförsvaret för all mot fientliga anfall trygga vissa hillills ohl'fästa kustorter av vital betydelse.
Vad Frankrike beträtTar belyses frågan i en fransk I<Orr espondcns till the i\'ayal aml Mililary reeorcl. Efter alt h aYa
medclelal, alt bestyckningen på det utrangerade slagskeppe t
Palrie bestående av 3.0,, cm., 19 och 16 cm. kanoner, kommn
all ÖYerföras till kustfästninga rna för förstärkning av d ·l
före krigcl försummade franska kustförsvaret säger för fal l·tren bl. a.: "Lyckligtvis har sjöförsvarsdep artementet övntagil organiserande t av kuslförsvarel och detta är en gren
ay verksamhet, där det nuvarande amiralitetet försöker tilllämpa krigserfarenhe terna. Naturligtvi~ är i dessa Lider, da
<lel svåra artilleriet nått 37 a 40 cm. kaliber, Patries artill eri
otillräckligt att möta morgondagens fordringar; dess användning torde bliva begränsad till att tillhakaslå kryssare och
torpeclfarlyg". Ej heller i detta land har d e t sålunda an seiLs
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tillrådli gt alt förlita sig på de rörliga slriclsluaflern a vid skyddet av betydelsefulla re Jwstorter.
Xvcn en annan synpunkt, vilken hittills icke torde hava
vunnit tillr~ickligt beaktande, synes i detta sammanhang böra
fr a mdragas. Tänkte man sig exempelvis skyddet av en kustort mot bombardeman g anförtroll åt uteslutande ubåtar och
minor, vore det hell säkcrl icke möjligl att för en dylik uppgift förlita sig på ett mindre antal äldre fartyg, som överförts
från kustflottan och redan setl sina b~i s ta dagar. Frånsett
kravet på sjöduglighe t, skulle det antal ubåtar, som på denna
väg kunde erhållas, bliva allt för ringa i förhållande till behovet. Att ell icke obetydligt antal elylika fartyg skulle erfordr as, lär väl slå klart, då man betänker, att ett flertal ständigt måsle befinna sig på patnillering ulanför hamnen och
andra måst e Jigga i sin bas för reparation samt för att ber eda besättningarn a erforderlig vila. Granskar man kostnaderna för anskafTning och underhåll m. m. av det erforderliga antalet ubåtar, lär väl snart nog kunna konstateras, atl
anskaffningen m. m. a Y svårt artilleri, frånsett elen större trygghet som delsamma hereder l'uslorlcn, kommer atl ställa sig
-ekonomiskt gynnsammare än anordnaneJ et av ett ubåtsförsvar.
:\Ian finner också i det ovan nämnda uttalandet i Naval and
Military reeord all ett a\' de sbil, som anförts för alt hamnarna böra sl<yddas m ed fast försvar, ~t!·, alt ett ubåts- och
luftförsvar, avsett endast till lol<alförsvar, skulle ställa sig
.dyrare än elt fast försvar.
Sin tJigen torde vad vår l vid komm ande beträfTar städse
bemä rkas, att under elen tid av året, då fan-attnen utanför
Yår kust äro isbelagda, förminskas ubå tarnas operalionsmöj li gheter högst avsevärt, ja, i vissa fall Lorcll' de fullstäncligl
·O möjliggöras, utan atl därför de fientliga artillerifartyge ns
fram trängande mot skyclclsföremå lel i någon avsevärdare mån
försvåras.
Det ovan sagda får emellertid icke fattas så som om
kusterna skulle i någon större utsträckning kunna skyddas
m edelst fast försvar , utan på sådant säll, att i de fall, där en

-

630-

ku stort eller i vissa undantags fall en kortar e kuslstriirka
under alla förhåll anden m ås te vara tryggad mot anfall av
sj östridskrafter, där är det icke blott lämpliga s t ulan till Ol'h
m ed nödvändigt alt a nvända sig av fasta för svar sanor dningar,
ehuru givetvis grad n av der as styrka intimt sammanhii nger
icke blott med vederbörliga kustorters be lydelse u tan ii\ l'll
med de sjömilitära styrkeförh å llandena"
Genom alt sållmda använda sig av fasta för svaranorcL
ningar vid skyddet av vissa kustorter b egränsas de rörliga
sjöstridskrafternas uppgift till att skydela övr iga delar ay
Samtidigt ökas deras möjligheter alt fylla
rikels kuster.
denna sin upp gift, därigenom att vid s jö kr i gsopcrat i one rna~
planläggning och utförande någon uppmärksamhet ej lH' höve r ägnas åt skyddet av flottbaserna och andra betycl clsL'f ull a kustorter.
Den frå ga, som det därnäst närmast gäll er aLt bes va I ,1.
ä r, vilka kustorter, som äga sådan betydelse, att de uneler alla
omständigheter måste skyddas, men dessförinnan t ord e del
till undvikande av alla missförstånd vara n ödvändigt, all
särskilt framhålla, hurusom med det ovan sagda icke åsyftas
alt frå nkänna ubåtarna betydelse vid försvaret av ku stfiislningar. Ubåt arna lvinga alltid en flotta att vidlaga dc m est
vitlomfattande skyddså tgärder, innan ett anfall e ll er en lantlstigning kan utföras . Även om sålunda ubåtar nas verksamhe t
.i cke minskat behovet av fast försvar, äro deras blotta tillva ro
dock ägnad att försvåra ett anfall mot kustfä stningar. Yad
som härmed åsyftas, kommer att i det följande n änm11"L'
belysas.

U.

Vilka kustorter böra förses med fast försvar '?

I det föregående kapitlet har framhållits, huru som. sky ddel av en kustort i försla hand m ås te anses v il a på tlet fasla
kustförsvaret samt att detta icke lämpligen k an varken ]ll'l t
eller delvis ersättas av rörliga sjöstridskrafter. Vilka k u~l
ortcr böra då förses med fast försvar?
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Vi d ticl en för värlclsl<rigcts utbrott ansågos dessa vara
följande:
1) örlogshamnarna med deras för sj östrid skrafter nas
vidm akt hållande oumbärliga anstaller.
2) Viss a fa rleder av slor s tra tegisk betydels e.
3) Vissa ur andra synpunkter betydelsefulla p la tser p'å
lw sten såsom landets huvud stad, mera betydande sj öh andelsstäder samt i övrigt sårbara eller för neutralitetskränkning
utsatta platser.
4) Vissa för arm en i taktiskt hänseende viktiga lwslorter .
Erfa r enheterna från världskriget giva vid h anden , att behovet av fast försvar snarare ökals ä n min skats. Sålunda
hade d et av tyskarna på belgiska kusten anordnade kustskyddet, vid sidan av sin uppgift att trygga de därstädes
upprättade u båtsbaserna i Zcebriigge och Ostendc, sig å lagt
att förhindra landstigningar å nämnda kust. Då det till följd
av det sjö strategisk a läget i södra Nordsjön och i Engelska
kanalen näppeligen var möjligt att enbart med sjöstridskrafter förhin<lr a landstigningar å F lanclernkusten, blev det en
tvingande nöd vändighet alt välj a andra m edel för ernående
av detta mål. En utväg hade varil alt för kustens skydel R'i'dela erforderliga stridskrafter ur armen, men detta sku lle å
and ra sidan medfört en försvagning av de truppstyrkor, som.
stoclo till den tysl<a k rigsled ningens förfogande i väster. l
stä ll et utvidgades det fasla kustförsvaret på Flandernku sten i sådan utsträckni ng, alt landstigningar med säkerhel
ku nde anses dömda att misslyckas. Dylika företag planerades av engelsmännen i samband med en offensiv i trakten
av Ypern , men då sistnämnda företag rann ut i sanden, inhiber ades det planerade landstigningsföretageL Det är visserligen ick e lätt atl nu efte råt söl<a bedöma, huru elen sannolika utgången blivit, om anfallet bringats till utförande, men
att döm a av försvarets s lyrka, förefaller det som om utsikterna till framgång varit skäligen minimala. Allt nog, del
fasta kustför svaret fi ck h ä r till lippgi ft att trygga e n ku st

-

G32 --

mot landstigningsförctag. Hänid bör dock noggranu l bemärkas att möjligheterna att medelst fast försvar trygga en
kust, hava en given begränsning, i det att kuststräckan i fra ga
måste vara av jämförclseYis ringa längd. I annat fall är <le t
hela ogörligt och vad särskilt vårt land betrMl'ar , torde en
dylik anordning icke kunna vinna efterföljd.
Även i ett annat avseende har det fasta lwslför s\'aret
konunit till användning på ctl förut i storl sell okänl siil t.
.Jag syftar hänid närmast på Italien. Längs detta lan ds
adriatiska kust löper den ur militär synpunkt hctydclscfull a
järnvägen mellan Yenedig och Brindisi, vilken till följ d a\'
sitt i hög grad utsatta läge - den är på \'issa sträckor m·
kusten dragen omedelbart intill stranden - vid fl erfal diga
tillfällen blev utsatt för beskjutning från lätta sjöstrid skrafter. För att förhindra detta organiserades ett slags kust skyd <l,
bestående av vissa provisoriskt anordnade fasta batterier i
samband med särskilt anordnat järnvägsartilleri samt läng s
kuslen utlagda minspärrningar. Enligt de upplysningar, som
framkanunit från italienskt håll, synes del sålunda an ordnad e kustskyddet hava varit lill utmärkt nylta.
Delta järnvägsartill eri ävensom den i dessa batterier uppställda artilleribeslyclwingen synes endast hava utgjort s a Y
medelsvårt artilleri, varav kan dragas den slutsatsen, a lt befästningarnas uppgift näppeligen varit att upptaga strid mecl
fientliga slagfartyg, ulan endast att flankera de uta nför lw slen
anordnade minspärrningarna saml möla Överraskanne an fa ll
från lätta sjöstridskrafter mot kustjärnvägen och kustorte r
av större betydelse. Ävenså synes järnvägsartilleriet h;n·a
tagits i anspråk för konvojer, i det att bestyckade jänwä gstag
ofta beordrades följa dc handelsfartyg, som innanför minlinjerna passerade tätt utefter kusten.
Ett liknande kustskycld, docl<. utan j ärnvägsartilleri, y;ll'
anordnat även i andra krigförande länder såsom excmp clYi s
i Österrike vid Adriatisl.;:a havet, där, frånsett det fasta lwstförsvar, som redan i fredstid anlagts för skyddet av vissa
kustorter, ett flertal befästningar kommit till utföran de pa
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öa rn a u tanför dalmaliska l..:usten för att hindra fientliga
fart ygs till träde till därvarande skärgårdsområde. Något i
samma stil yar även anordnat aY elen ryska militära ledningen
i den finska skärgården och den åländsl<a arkipelagen ävensom i östcrsjöprovinserna, företrädesvis på Dagö och öscl.
Dc v nnna erfarenheterna bctr~ifl'ande det fas la kustförsva rets u tv idgade uppgifter torde icke utan vidare kunna ompl an teras i svensk jordmån. Den ölwd e användning av järnvägsa r ti ll crict, som särsl<i ll i Amerika fått myckel varma
fö r esp r åkare, har givetvis sina slora fördelar, men för att del
yerkl igen skall kunna komma till sin rätt fordras, att järnvägslin j erna äro dragna hitl efter kusterna, så att tågen
hasti gt kunna förflyttas till en hotad punkt. Är så icke fallet,
måst e särskilda järnvägar anliiggas för att möjliggöra dylikl
artilleris användning, och detta kräver så betydande kostnader , att, åtminstone vad vårl land angår, en dylik åtgärd
mås te anses niira nog ul es lulcn. Vidare måste belänkas
at t det för Yårl vidkommande ingalunda skulle vara
tillfyll est all ayse med elsvårt artilleri för kustskyddcl, utan
bl cYe det helt säkert nödvändigt all tillgripa svårt artil ler i
av gr övsta kaliber . Förh å lland ena hos oss kunna därför
ald rig bliva fullt analoga med dem, ·som voro grundläggande
för k ustskydclcl på Italiens adriatiska kust. Här Jnmde man
näm ligen u l gå ifrån, att den överlägsna italienska flottan
var i stånd all förhindra anfall av de österrikiska slagskeppen, varföre det över huvud taget endast var fråga om all
lill bakaslå raider utförcia av !tilta kryssare och torpcdfarlyg.
I vår t land återigen få vi på gr u n d av egen flottas sannolika
unde rlägsenh el utgå itrån, all ~iwn slagskepp in sättas mot
vår kusl, Yarföre jänwägsartillerict, om det skall bliva i stånd
att tillbaka slå dylika överraskande anfall, måste hava en kaliber, som möjliggör upplagande av strid med dessa farlyg.
Även om sålunda det på järnvägsvagnar apterade artilJcr iet knappa s t kan få en sådan betydelse för kustförsvar et i
vår t land som i vissa andra hinder, utesluter detta icke, alt
det ur vissa synpunkler kan vara förmånligt att, där så ske
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kan, aptera åtmi n stone det svåra artilleriet på dylikt sil tt.
Härigenom sku lle nämligen vinnas, att dett a artilleri allt efte 1•
det strategiska läget kunde jämförelsevis hastigt för fl yt las
från en Jwstfästning, mot vilken anfall ej ka n förvän ta s. till
en annan för anfall utsatt fästning e ll er till viss pl at-; a
kust en, där fast försva r bör anordnas. Till förekomm an(lp
av alla missförstånd bör dock särskilt framhållas, al L itY en
artilleri med fast uppställning under framtida krig tord e hli Ya
på liknande säll förflyttat, ehuru della dock komm er au
bliva mera tidsödande än om pjäserna äro anbragta i .i iir nvägslavettage. Det kan icke nog ofta upprepas, att del liirhållandet, aU en fästning tilldelats vissa artilleripjäser, ]l it
inlet sätt utesluter, att desamma vid hehov tagas i anspr ak
för olika försvarsuppgifter på and ra platser.
Även i ett annat avseende synes det fasta kustfön;ya re h
uppgifter hava u tvidgats. Det torde kunna påstås, all u·, rc
värld skriget var man på sina håll hågad för att lämna st iirre
handelsstäder m. fl. skydd av fast försvar i förlitande u ppa
att platsens karaktär av "öppen s lad" skulle avhålla en C\ cntuell fiende från atl beskjuta densamma. Det kan ingal u nda
sägas, att erfarenheterna från världskriget bestyrkt rikti glwten av denna sats. Fastmera har d et visat sig, att i de fa ll da
en fiende anser sig hava fördel av att förslöra vissa anl i!ggningar eller dylikt, han ingalunda lå t e r sig avskräcka s :n
en sådan omständighet som alt desamma iiro belägna i en
"öppen slad". Världskriget har flerfaldiga exempel att fr :nnvisa, som styrker detta mitt påstående, och insikten om ,l[ l
så är förhållandet lärer väl snart visa sig i så måtto, att st iJJTl'
hamnstäder och andra för ett land betydelsefulla kust orter
hädanefter komma att i slön·e utsträckning, än vad hit ti lls
varit falle t , bliY a försedda med fast försvar.

HI.

Kustfästningarnas allmänna anordnande.

Före världskriget var det så att säga e lt axiom, all k u ~l
fästningar endast kunde erövras från landsidan. Detla p aståendc har alltjämt sin riktighet i så måtto, alt landfronte n

-

G36-

;· . en Jw stfästn ings svagaste punkt och att det därför i och
si o· är lättare att sä lla sig i besittning av en kustfästning
,ll
f or o att rikta angreppet mot Jan(l f' ronten 1· s t a.. l Je t f··or 111.0 t
.
.
..
uenOI11
".ö front en, men en ny faktor av betydelse har harvidlag till·
... l (ngsmesJ
l1 Koms t·en av nya SJO
it under världskrigeL '''Il'
.
0 111111
~el, framför allt ubåtarna, hava om också icke omöjliggjort,
så åtmin stone i avsev~ircl mån ökal svårigheterna för en överskeppning i större stil av trupper över havet. Visserligen
måste man allt fortfarande räkna med mindre företag av överraskande natur, men däremot äro i stor stil lagda invasionsföretag över havet mindre sannolil<a. Att döma av erfarenh eterna från den tyska landsligningen å ösel kräva
dylika operationer ett högst avsevärt tonnage för att
kunna fl·al<ta hela den mängd av krigsmateriel, som en
nutida arme måste förfoga över för att hava någon
utsikt till framgång, vartill kommer alt för de stora
transportfioltornas skydd måste avdelas ett högst betydande
antal bevakningsfartyg. Sålunda kan nämnas au för överskeppningen till öscl av den tyska ockupationskårcn, vilken
uppgick till endast 23,500 man, erfordrades transportfartyg
på ett sammanlagt tonnage av ej mindre än 153,000 ton samt
förutom krigsfartyg ej mindre än 132 särskilt avdelade bevakningsfartyg och ändå kunde stora delar av t rängen ej
medföras i första omgången. Betänker man vidare, att en
styrka på endast 23,500 man ingalunda torde vara tillfyllest
för ett invasionsföretag i större stil samt att det torde möla
högst betydande svårigheter att med den utveckling sjökriget
undergått under världskriget upprätthålla tryggade förbindelser m ellan egen hamn och landstigningspunkten, så torde
nog utan överdrift kunna påstås, att förutsättningarna för
att en u nderlägsen flotta skall kunna skydda egen kust mot
landstigningsföretag i större stil numera äro betydligt större
än vad fall et var före världskriget. Däremot lärer nog allt
framgent smärre landstigningsföretag av överraskande natur
komma till utförande, men för att möta dylika erfordras inga
i fredstid anordnade befästningar av större omfattning å kust-
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fästningarnas landfronter, särskilt som anfall av sådan t s h
företrädesvis torde komma att r i k tas mot sj ö fronten fö r. ,; l~
möjliggöra clt hastigt avgörand e, vilk e t i dy lika fa ll ä r l' n
nödvändig förutsättning för cll gynnsamt resultat. ~fe d
a ndra ord: betyd e lse n av starka landfronter har av kr igsl'l'farenh et erna att döma i väsentlig mån minskats.
I vissa fall är d et em ellertid nödv~indigt att räkna llle cl
a nfall i stor slil mol k ustfästningarn as landfronter näml ige n
d els d å fästnin gen är beläge n nära landgränsen, d els d å de n
eventu ell e fi enden äger högst be tyda nd e överlägsenhe t ti ll
sjöss samt därjiimtc förfogar över e rforderliga transporlmed el
för överskeppning av en s törre landstigningsk år. \'id dc k us tfästningar där det a llt framg ent blir n ö dv~indigt att t aga hii nsyn till e tt starkt försvar åt lanel sida n torde följ ande al lmänna g rundsat se r bliva u tslagsgivandc.
Vid tiden för världskri get s utbrott ansågs a llm ~i nl , a ll
fästningens för svar slinj e med hänsyn till svårigheterna al l
åstadkomma e tt belryggande fiirsvar åt lands idan, bord e sa
higgas, all minsta möj liga del av försvarslinjen ut gj or de s aY
landfronl. Idea le t skulle givetvis vara en ö såsom jn fall l'l
var med i\falta och Hclgo land. Erfarenhe t erna frå n Yär ldskriget bekräfta' rikligheten av denna fiir d e l fasla kn slf'o rsvarcls allmänna anordnande grundl~iggande princip. Ik l
visade sig sålunda, a t l dc c fler dåtida principer a nord n a d e
landfäslninga rna relativt bll be lvingades medelst det modnna lunga artill eri , som för första gången kom till an\'änd ning
uneler del nyligen tilländalupna viirldskrigcl. \'isscrl igl' n
hcsullo de ltt nga bcfästaclc sl~illningar, som i stor u tsträckning kormno t ill användni ng i fällkrigcl, en l'ör\'ånnnsvärl stor molslåndskraf l, men s~t .kr ~ivde oc kså deras r(·)rsvar mycket starka rörliga stridskra ft er. Allt nog, sn'l righclcn all med de jämförelsevis svaga kraflcr, som slå en fiis lning till buds, trygga en landfront äro avseviird a. l
molsals hiirtill visade sig landstigningsf öretag mot en ].;lis tfästnings sji.ifronl crhj uda högst betydande svårigheter. ~a 
lunda sökte ju dc al li erade, seelan d et bekanta flolla n fallc l
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t Dardanell erna misslyckats, medelst landsti gning på fästsjöfront, till vilken jag hänför h ela Gallipolihalvö ns
:::~~ från befäs tningarna vid inlopp e t till Bulairlinjen, h e· . aa fästnin gen och skaffa sig tillträd e till Marm arasjön.
tVl 11 o•
Denna fästnin gs sjöfront var på alla dc stä ll en , där över
}luvud taget en la nd stignin g var möjlig, jämförelsev is starkt
befä s tad m.edelst stormhinder, skyttevärn och kulsprutest ä llf1ingar , varjämte lätta batterier i flankerade s tä llnin gar voro
uppställda pft någr a platser. Huvudstyrkan av d c rörliga
strid skrafte rna vor o Lillhakadragna till Maidos och Gallipoli
för att ber eda riklig tillgå ng på r eserver, under d et a lt ställningarna vid s tränd ern a Yoro m ycket SYagt b esa tta . Vidar e
var fästnin gens svåra artilleri icke i stånd att taga de fartyg
under eld , som opererade ula nför Gallipolihalvö ns sydspets
och hal vö n s v~istra lwst, vilket medförde, att d c alli erades
artilleri fartyg u t an någon r i s k kunde tränga fram l ätt intill
landstigningsp latserna och med sin eld understödja la ndsti gn.ingsförctagcn . :\Icn detta oaktat tillfogades angriparna så
betydande fiirlusl cr, alt deras anfall r edan från början råkade
i s tockning. Faktiskl Yar, att d e l h årda motstån d, som dc
svaga strand förs ,•arsawlclning arna erhjödo, bröt udden av
anfallet och omiijliggjonle elt fortsatt framträngande , ja, dc
allierade Y oro ti Il oc h med s karp t betänk la på a ll redan dagen
efter land sligningen uppgiva hela företaget. Hade d c icke
förfogat över etl slorl anlal slagfarlyg, som ostörda av fienden s svaga artilleri, km111al mc<l sin eld hålla dc turkiska
motan fallen tillbaka, skldlc hell säkerl en katastrof varit

n~o aen s

oundviklig fi.jr dc allierade.
Nu skulle möjligen gentemot det anförda exemplet kunna
fra111 hålla s, all lill skyddet av Dardanellerna Yar utöver fäslIlingens stridskrafter avdelad en hel arme, v. turkiska armen.
Därvid bör doc k ih ågkommas, all till förhindrande av landstignin gsförelag å elen ej mindre än omkring 100 km. långa
sjöft·onl cn på Galiipolihalvö n slodo endast lvå svaga armefördelningar Lill förfogande. Visserligen ingingo ytterligare fyra
anneförd e lningar i Y. armen, men dessa voro förlagda på så
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.stort avstånd från de egentliga anfallspunktcrna, att d e ahl!·j,
.

.

~

kunde påräknas vid det verkligt kritiska ögonblicket.
Erfarenheterna från världskriget b ekräfta alltså den
gamla regeln, att det är lättare alt försvara en sjöfront än en
landfront. Med hänsyn härtill bör därför vid det fa sta l\US tförsvarcts planli.iggning eftersträvas att göra land fr on\cn,
därest sådan ej k an undvaras, så kort som möjligt, även om
därigenom en förlängni ng av sjöfronten skulle bliva en följ d.
I det följand e har jag icke för avsikt att närmar e ingå
på frå gan om landfronternas närmare anordnande. De hiira
n ämligen, för så vitt de över huvud taget anses behövliga, i
d e t stora hela anordnas enligt d e grundsatser, som gälla för
landbcfästningarna, varföre d et torde få anses falla utom r am en för här för eliggande ämne alt närmare ingå på en d eta lj granskning av hithörande problem.
Vid planerandet av våra kustfästningar har man tydligen
utgå l t från den förutsättningen, att ett tillba k adraget läge la ngt
in i skärgården bör eftersträva s, dels väl av ekonomiska skä;,
dels med hänsyn till skydde t. Att kustfästningarnas u ppgi ft
icke uteslutande består i alt skydda själva varvet utan äwn
i a lt understödja de rörliga stridskrafternas in- och utlöpande
i örlogss tationen, har esomoftast ick e vunnit det beaklaml e,
som varit önskvär t. Ett framskjulande av fästningarna s sj öfront till själva havsbandet erbjuder emellertid i vissa fall
även andra förde lar, vilka bäst åskådliggör as genom exempel
hämtade från världskriget. Sålunda var det enda svåra a rtilleri vid Dardanellerna, som hade något egentligt stridsvitrue
( 4 st. 35 cm. kanoner), placerat i m ellersta försvarsli njen,
u nder det att i elen y ttersta försvarslinjen u ppställts endast
en del äldre 24 cm . kanoner med jämförelsevis liten skottvidd. Dessa sistnämnda bl evo också jämförelsevis h astig t
satta ur spelet, och sedan fanns intet svå rt artilleri, som k unde
taga de allierades artillerifartyg under eld, då dessa understödde den stora landstigningen på Gallipoliha lvöns sydspets
i april 1915. De i den mellersta försvarslinjen up psiiiJlda
svåra kanonerna kunde nämligen till följd av det till baka-
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.ciragna läg e ~ oc~1 den .rit:.~a skottvidden endast bcs~{juta de
" som mtrangd c 1 SJalva sundet, men daremot tcke tage~
.
.
..
far t Y>::>•
e halvön omgivande vattnen und er eld. Det ar VIsseritgen
• ·t att avgö ra ' huru förhållandena skulle geslallat sig, om det
d
svar
a kustförsvaret vid Dardancllerna va rit anordual på annat
f as t
tt
·"
sa , än nu var fallet, men d et är dock sannolikt, att försvm·cl
i hög grad s kull e unclcr lältats, om dc svåra 35 cm. kanonerna
yarit p lace ra de på halvöns sydspets. Hade nämligen så varit
fallet, sk u lle en land stigning på Gallipolihalvöns södra del
kunnat anses för i det närmaste uteslut en och de trupper,
50111 stodo till förfogande för halvöns försvar, hade kunnat i
större utsiräclming koncentreras till trakten av Kuba Tcpe,
~ 0 , ; 1 u !an Lvivel var elen mest hotade punkten.
Med del ovan sagda har jag e n dast velat påvisa, att elt
framskj utande av sjöfronten till själva havsbandet icke blott
är nödvän digt för att kustfästningarna skola kunna bereda de
rörliga stridskrafterna en ökad operalionsfrihet utan även i
vissa fall kan vara direkt ägnat alt underlätta sjöfrontens
försvar m ot landstigningsföretag.
Unelantag från denna regel finnas emellertid . Är kustfästni ngens uppgift endast att spärra vissa inlopp, men ej
att understödja egna sjöstridskrafters operationer, kan det
mången gång vara förmil nligl att draga tillbaka sjö fronten.
Härigenom vinnes i all.mänhet avsevärda besparingar, samtidigt som cLL anfall mot spärranordningarna försvåras till
följd av de minskade möjligheterna aU i trånga farvatten utveckla större sjös tyr kor. Ur denna synpunkt var det otvivelaktigt en fördel för turkarna , att deras förnämsia försvarsanordningar vid Dardancllerna voro dragna tillbaka till sundets smalaste del. Det medförde nämligen betydande svårigheter för de allierad e att i det jämförelsevis begränsade vattenområdet i sundets yttre del utveckla hela sin stora överlllakt. Om sål unda det fasta ku stförsvar et därstädes endast
haft till uppgift att spärra sundet, vilket emellertid icke var
förhålland et, hade valet av plats för huvudförsvarslinj en
lnåst anses fullt riktigt.
1'idskrift i Sjöväsendet.
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Emellertid kan etl ti ll bakadragande av en sj öfro nt
mången gång vara ägnat att öka risken för bombardcri n .,
~ -- dylika fall v~nnas sjä lvfallet inga fördelar genom att gi\:
forsvarsanord nmgarna ett tillbakadraget läge. Den synpun kten får aldrig förbises, att j n närmare skyddsför emåle t fii r·svarsanonlnin garna ligga, desto starkare måste det svåra a rtilleriet göras Lill förhindrande av bombardeman g, och des to
större kos tnader måste nedläggas på det fas ta försvar et :t\'
platsen i fr åga.
Vidare torde även en synpunkt, vilken hittills föga he ak tats, böra beröras i d etta sammanhang. Ligger ett skä rgårdsom råde framför en kustfästnings sjöfront, kunna land satta fientliga avdelningar få fast fot i detta sk~irgårdsom r[Hle
och därstädes ilandföra artilleri för att förstöra försv arsa nordningarna vid inloppen. Förfogar kustfästningen över rö rli gt artilleri, kan väl elden från dylika landsatta ba tt eri er
snart nog tystas, men är ej så fallet, ulsältes fästninge n lii ll
nog för dc allvarligaste risker. Av denna anledning ä r et t
tillbakadragan de av sjöfronten icke uteslutande ägna l a tt
stärka försvaret, utan kan även medföra högst avsev}irda
nackdelar.
En annan fråga, som i detta sammanhang torde böra beröras, är blockadfaran och dess inverkan på en kustfästning s
allmänna anordnande. Före världskri,gct gjordes med h änsy n
härtill gällande, att en kustfästning borde hava minst två utlopp, varigenom möjligheterna för en blockerad flolt a a lt
bryta sig ut skulle i väsentlig mån ökas, eniir den bl ockerande var nödsakad att fördela sin flotla för bevaknin g av
båda utloppen. Numera äro emellertid förhållandena yä scn lligen förändrade. Den form av blocl<ad, som före värld skriget kon1 Lill användning, var i allmänhet en form a v hcvakningsblock ad, va rvid svagare sjöstridskrafte r (kryssare
och övcrvattcnstor pcdfartyg) patrullerade tätt utanför fiis lningen, medan huvudstyrkan uppehöll sig i en ej långt frå n
den blockerade fästningen anordnad tillfällig bas. Utvec klingen av ubåtsvapnet har emellertid medfört, att fartyg, soJll
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sålunda patrullera utanför fästningen måste vidtaga de m es t
omfattande åtgärder för att skydda sig mot anfåll av ubåtar.
p essa sis tn ämnda äro därjämte ytterst svåra att blockera till
följd av sin förmåga att utpas scra i undervattenslä ge. För
att kunna förhindra detta erfordras mineringar och nätspärrar av h ögst betydande längd.
Under världskriget visade det sig även, huru svårt det
faktiskt var att på ett efTcktivt sätt blockera en flotta. Vid
pardaneller na voro väl den turkiska flottans artillerifartyg
icke i stånd att löpa ut, men ubåtarna däremot rörde sig
synbarligen fullkomligt obehindrat. Vid Flandernkuste n visade det sig även möta h ar t när oöverstigliga svårigheter för
de engelska sjöstriclsluafte rna att förhindra de tyska ubåtarnas in- och utlöpande ur sina därstädes befintliga baser. Då
det var ett livsvillkor för det brittiska väldet att minska det
överhängande ubåtshotet, sökte dc engelska sjöstridskrafte rna
på allt sätt oskadliggöra de tyska ubåtsbaserna på F landernkusten för att därmed rikta ett slag mot ubåtarnas verksamSålunda försöktes att medelst beskjutning förstöra
het.
hamnan läggningarna i nämnda baser, men, då detta icke
lyckad es, tillgreps spärrblockade n. Ej heller dessa företag
kröntes till en börj an med framgång. Det bekanta anfallet
mot Zeebrögge och Ostende lyckades enelast delvis, i det att,
ehuru fartyg sänkts i själva kanalmynning arna, de tyska ubåtarna dock kunde laga sig in i hamnarna, och verkan av de
långa nät- och minspärrarna blev till en början jämförelsevis
obetydlig, i de t att de tyska sjöstridskrafte rna voro i stånd
att bereda tryggade genomfarter genom desamma, men mot
slutet av kriget skärptes spärrarnas effektivitet undan för
undan, så alt, när slutligen det tyska sammanbrotte t skedde,
Ostende och Zecbriigge ej längre voro användbara som ubåtsbaser. Emellertid måste den största försiktighet iakttagas, då
lllan söker anpassa erfarenhetern a från Flandernkuste n på
Våra egna förhållanden och detta icke minst med avseende på
anorduand et av min- och nätspärrar. För det första voro de
nauti ska förhålland ena synnerligen lämpade för min- och
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nätspärrars u tläggande , oc h för det andra, vilket ka nske var
av ännu s tö"rre betydelse, kunde spärrarnas flanker stödas
dels i Yäster på fran sk a ku sten d els i öster på det svårnav igabla farvattn et invid holländska kusten. Anlag, aU fö rhtlllandena utvecklat sig på sådant sält, att tyskarna besa l t n orra
Frankrike. Hade del månne även i detta fall varit möjlig t
för de engelska sjöslyrkorna att stöda spärrarna mol fra nsk a
kt1sten? Helt säkerl icke. För att spärrar skol a vara cfTekth·a ,
måste dc flankeras medelst artilleri. I an nat fall kunna dc
icke spärra, enelast göra farvattnet osäkert. Då nu sp ärrar
i dylika fall endast kunna flankeras medelst fartyg, är <k l
tydlig t, all tyskarna snart nog had e bragt artilleri i ställning
p ii Frankrikes kust och hortjagal de engelska sj östridskrafter, som tryggat spärrarnas väslra flank, varefler det varit en
enkel sak att anordna fri genomfart genom detsamma; eller
också hade engelsmännen varit nödsakade att ~in ytterligare
förlänga spärrarna västvart, vilket i sin tur had e medför t dl
hö gst avsevä rt ökat behov av minor och nät samt betydligt
stegrade svårigheter med avseende på bevakningen.
l\lccl andra ord, en blockad torde numera enelast ku nna
komma till utförande i form av spärrblockad och ely lika endast för det fall, att dc nautiska förhållandena möjliggöra en
dyl i le Kan spärrblocka d ej komma till u lförandc, är det t ydligen i del närmaste likgiltigt, om fästningen har ett eller fl era
utlopp, och i det fall att spärrblockad l<an anordnas är de t sa
tillvida av betyd else atl hava m er ~in e lt utlopp atl, om ett
försänkes, ett annal står Lill hud s.
Av det ovan sagda framgå r alltså , att elen slrävan, soJn
för e världskriget gjorde sig gä llan de att vid val av plats fhr
en operationsbas tillse, att mer ii n ett utlopp står till fö rfugande, numera icke äger samma be rättigande som för u t.
Däremot är det av allra största betydelse, att fästning ens
arlilleri kan hålla de fientliga fartygen på största möjliga
avstånd från fästningens inlopp eller m ed andra ord att del
va ttenområde fram för fästningen, som behärskas av dess arti lleri, blir så vidsträckt som mö j ligl. Detta Yinncs del s ge-
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om a tt giva artilleriet största möjliga sko ttvid d, dels genom

t sprida detsa mma utefter sjöfronten så mycket som bea~. utnin gsförh å llancl ena medgiva. Vad so1n härmed åsyftas ,
sl~J
...
torde
n ä r mare få framläggas 1. cl et f""lo Ja nel e l)C t ra.. fT ancl c S.JOfronten s särskilda anordnande.
. ...
För u t har vid kustfästningar n a endast tala ls om SJoironl
och landfront. Efter världskriget måste man även tala om
Juftfront. Em ell ertid är det tydligt, atl luft försvaret måste
i stort sett anordnas efter enahanda principer, vare sig del
"äller skyddet av en kustfästning eller ort, belägen inne i
~andet. I det följande konuner därför luftförsvaret cndasl
att i den mån beröras, som d et ulvi sar några för kustförsYar cl
sär skilt egenartade förhåll an dena .

lY.

sjöfrontens särskilda anordnande.

Vid en modern kustfästning kan man i allmänh et s ~ir
skilja på de spärranordnin gar m. m. , som ä ro avsedda atl
skydda själva inloppet, dc försv arsanordnin gar, som skoln
trygga sjöfronten mot landstigning, samt slutligen det svåra
artill eri m. m., som har till uppgi ft att hålla de fientliga artillerifartygen på största möjliga avstånd från sjöfronten. I
enlighet härmed kan man alltså, vad försvaret av sjöfronten
beträffar, t ala om inloppsförsvar et, strandförsvare t och fjärrför svaret. De fortifikatorisk a anordningarna ävensom vissa
teknisk a hjälpniedel komma i det följande att b ehandlas i
särskilda kap i t el.
A.

Inl o ppsförsuaret.

De fö r svarsmedel, som i huvudsak tagas i anspråk för
skydd andet av ett inlopp, äro spärranordnin gar för att förhindra forcering samt lätt och med e lsvårt artil leri för a tt
skydela spärranordnin garna.
Spärranordnin gar av olika slag hava unel er vä rldskriget
kommit till användning i en hittills fullständigl oanad omfattnin g. Detta gäll er i första hand minor och ubåtsnät.
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Dc permane nta minerin garna i kustfäst ningarn a h .
hittills i . stor utsträck ning bestått av avstånds minor · Uncn1'a
er
..
l,
Yarldskn get frångick s emellert id mer och mer bruket av eJ_
nJ w, oc11 un d er krigets sista skeden hade de okontrol l crh .
aJa
..
.
..
... Slnog fullständ igt undantr ängt d e f 01
nara
s t..ohmnor na
.
n~nmd_a . Det dröjde emellert id icke länge, förrän denna för
sava} orlogsfa rtygcns rörelsefr ihet som handelss jöfarten V tterst hotande fara framkall ade motåtgä rder, och den l l!~ sl
kand~ av dessa var fartygen s utrustan de med en slags mi nsvepmng sanordni ng, den s . k. paravan en. Att denna p å ctt
synnerli gen cffektiYt sätt skyddad e fartygen mot minor na
framgår av den omständ igheten, att ett y tterst begränsat. a ntal av de med dylik anordnin g förseelda fa r tygen blevo skadade till följd av minexpl osioner. Även om det kanske får
anses som en överdrif t, att stötmine ringarna spelat ut sin
r oll gentemo t övervatt en sfar tyg så kan nog icke förneka s, att
värdet av elylika minerin gar i viss mån minskat s. Det
är därför nödYänc ligt at l på ett eller annat sätt n eutra lisera verkning arna av cletla nya skyddsm edel. Det cfl'ekt iYaste med let är tydligen att, där så ske kan, åter gå till a nYändnin gen av avståncls mi n eringar, varvid minorna Jnuma
läggas på så s tort djup, att paravan en icke når desa m m a.
Kunna bottenm inor komma till användn ing, är tydligen para Yanens skyddan de för måga fullständ igt ur räkninge n. Som
en allmän regel torde där för gälla, att kustfäst ningarna s inlopp böra spärras medelst. avstånds min eringar, beståend e aY
om mö j ligl botlenm inor.
A~ stängse lan ordning ar använde s före världskr igel s ulhroll 1 stort se lt endast bomstän gsel, avsedda att förhi nd ra
överYatl ens torpcdfa rtygs intränga nde genom inloppen , u nder
det. att däremot ubåtsnät en voro cll nästan okänt begrepp.
Ubatsva pnels hasliga utveckli ng under världslu·i cret fr amtvingade emellert id snart nog motåtgä rder, hl. a. ~lförandct
av ubåtsnät , och icke minst vid kustfäst ningarna s inlopp Jdcv
det en absolut nödvänd ighet att använda sig av sådana fö rsvarsme del. Att dessa näl voro till stor nytta, visa hä st er-
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farenh eterna fr ån Dardane llcrna. :Medan ännu sundet spärs av endast minor, lyckades engelska ubåtar vid olika tillra ele
fällen intränga i Marmar asj ön till stor olägenh et för de turJ<iska transpor terna mellan Konstan tinopel och Ga llipoli]lalvön. Sedan emellert id ubåtsnä t blivit utlagda i Darclane l]ernas smal as te del och e l l par båtar fångals i n~ilcn, lyckades
man snart nog begränsa denna ubåtsfar a. U n der krigets fortsättning utrus tades emellert id ubåtarna med anordnin gar för
nätens sönderkl ippande. Drnna omständ ighet framtvan g
inom kort motåtgä rder, vilka i lnlYudsa k bestocl o i anbringa ndet på det ena eller andra sättet av sprängla ddninga r i näten.
Det ka n emellert id ifrågasä ttas, om dylika anordnin gar även
-ii ro erforder liga vid dc nät, som utläggas i kustfäst ningarn as
inlopp, en~ir bevaknin gsperson alen därstäde s bör vara i stånd
a tt hastigt ingripa, så forL en ubåt stött på näten, samt genom
nedsänk nin g av sjunkmi nor oskadlig göra densamm a. I många
fall torde det i vå rt land vara tillfylles t att förlita sig på våra
inlopp s svårfram komligh eL
Torpedb atteriern a hava däremot icke spelat någon framträdande r oll under världskr iget. Visserlig en funnas t.vå proYisoriskt anordna de dylika batterier vid Darclane ll erna, men
dessa kommo icke i tillfälle att ingripa mot de allierade s fartyg. Emell ertid lwn det vara på sin plats alt erinra därom,
att i sådana inlopp, där det lill följd av djup- och strömför hållande n är svårt alt utlägga avstånds mincring ar, vi lka såsom ovan anförts till följ d av paravan ens effektivi let ~iro att
för edraga framför stötmine ringar, torde torpedba tterierna
kunna komma till användn ing såsom ersättnin g eller åtminstone förstärk ning ay dc utlagda stötmine ringarna . Dylika
för flankeri ng avsedda torpedba lterier kunna ås tadkomm as
för en jämförel sevis ringa kostnad. Det är nämlige n ingalunda er forderlig t att inspräng a dessa i berg för erhållan de
ay skydeL Det är fullt tillräckl igt att uppställ a övervatt enstuber i tr aditorsh illning på sådant sätt, att terränge n själv
lämnar erforder ligt skydel för bcskj utning från sjön. Dylika
enkla batterier hava jämv~il den fördel en, att de lätt kunna
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för fl yttas från en plats till en a nnan, vilket j n icke är fallet
med i berget insprängda undenattcnstorpeclbaltcricr. Även
i så måtto äro torpedbatterier fö r delaktiga, alt de kräva en
helt ringa personalstyrka för sitt handhm·ande samt m ö'rliu_
.
b
göra en jämförelsevis hög krigsberedskap .
Spärranordningarna måste emell ertid skyddas mol svev ningsföretag och för detta ändamål ävensom till förhind rand L'
av spärrförsök och torpedfartygs fo rcering erfordras m ede lsvårt och lätt artilleri.
Beträffande det medelsvåra artiller iet synes det påtagli!.;t,
att den roll vid bekämpaadel av torpedfarlyg, som ålegat de t
lätta artilleriet, num era till följd av t orpedfartygens tillviixt
i storlek, i huvudsak måst övertagas av det medelsvåra ar tilleriet. Vid sidan härav blir en av detta vapens viktigaste
uppgifter att förhindra spärrförsök av det slag som engl'lsmännen u tförde vid Zeebr iigge och Ostende. På lämpligt siitt
p lacerat, kan detta artilleri i ej oväsentlig mån bidr aga l ii i
att u nderlätta egna torpedfartygs in- och ullöpa ndc ur fiisl ningcn gen om att hålla fientliga lättare sjöstridskrafter p<:
vederbörligt avstånd . Som exempel härpå kan anföras, alt vid
det första u iläggandet av de engelska nät- och minspärr ar n~t
utanför Flandernk usten utgingo två tyska jagare för att stlira
minu tläggningen, men blcvo om edelbart angripn a av ön rlägsna engelska tor peclstriclskrafter, vilka jagade de ty ska
fartygen in mot Zecbriigge. Det tysk a medelsvår a kust arti ll eriet ingrep, så snart sig göra lät, i striden, och komma pn
14,000 m. avstånd från kusten måste de engelska fartygln,
samtliga sk adade, varav ett mycket svårt, draga sig tillba k t.
Delta hade ti ll följd, alt befä lhavaren fö r Dover Patrol, ami ral Bacon, utfärdade förbud för de engelska torpedfartygen
all begiva sig innanför spärrarna.
Vad kalibern betr ä tTar har j u i allmänhel 15 cm. ans etts
som elen för ifr ågavarande pjäser lämpligaste, och såväl å fa rtyg som k ustfästningar har ju också denn a varit förhärsk an de. Det torde vara stä ll t utom allt tvivel, att i de fall , rh
clct medelsvåra artilleriet enelast har till uppgift att flank er.t
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.. .., 11 or dnin garna saml förhindra forcering av torpedfartyg ,
spar!
,,
0 cr 15 cm. kalibern allt fortfarande till fyllest, men g~iller
:~tn a;t h ålla dc lätt a fientliga sjöstridskrafterna på slörsta
n öjli ga avstånd från sjöfronten måste säkerligen en större
;{aliber till gripas . Detta sistnämnda är särskilt av behovet
åkall at , då sjöfronten såsom vid Flandernkusten ligger vid
~ppna havet och det alltså gäller att utnyttja största möjliga
skottvid d. Även ett annat sk~il föreligger för alt i vissa fall
öka det medelsvåra artilleriels kaliber. I de fall nämligen,
där försök att spärra inloppen genom sänkning a v farty g
för ek om mer, torde det nog vara önskvärt att till sitt förfogand 2
äga ett medelsvårt artilleri av 19 a 21 cm. k a liber. Man
måste n ämligen be tänka, alt dc fartyg, som eventuellt insändas för att spärra inloppen, kunna vara nog så motståndskraftiga . Vid de engelska försöken att spärra Ostende och
Zeebri.i gge användes sålunda äldre kryssa r e, vilka trots etl
ej ri nga antal träfiar dock böllos flytande ända tills dc nåtl
själva k a nalmy nn i ngarna.
Av det ovan anförda framgår alltså. att det medelsvåra
artill eriet med hänsyn till sina framtida uppgifter kan indelas
i två k a tegorier, nämligen dels elt artilleri av omkring 15
cm. k alib er, som endast har till uppgift att flankera spärranord ningarna ( medelsvårt spärrskyddsartilleri), dels sådant
som sk a ll hålla lätta sjöstridskrafter och spärrfartyg pa
största möj liga a vstånd från sjöfronten och vilket lämpligen
bör givas 19 a 21 cm. k aliber (mcclelsvårt fjärrstridsartilleri ).
Vid en ku stfäst ning, som endast har till uppgift att hindra
fi entli gt framtr ängande genom en viss farled, erfordras tydligen en dast spärr skycldsarli ll eri, under det att vid en kustfästni ng, som skall stödja en flottas operationer, medelsvårt
artill eri av såvä l den ena som den andra gr uppen i regel blir
er forderligt.
Det m edelsvåra spärrskyddsartilleriet kan tyd ligen givas
ett j ämförelsevis tillhakadraget läge, varigenom detsamma
kan gör as vä l sk ydelat för beskjutning från fartyg. Delta är
i ek onomi skt hänseende av allr a största be tydelse, i det al t ck
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fortifikatoriska anordningarna k u nna nedbringas till et l lllinim um. Men ett dylikt t ill bakadraget läge låter sig i alllllä nhet icke förena med den strävan, som ofta gjort sig gäll an de
atl med hänsyn till spärranordn ingar nas självförsvar för higga
clem till mindre öar. Tydligen är det ägnat att i hö g grad
underlätta flygarnas skottobservationer, om ett försva r sw• rk
ör beläget på en i terrängen så skarpt begränsad yta som en
]ilen ö och ej h eller erbjuder det några större svårigheter för
fientliga flygar e att vid nattliga luftanfall urskilj a d en ö,
till vilken spärranordningarna äro förlagda. Härtill kom m er,
att alla försvarsmedlen måste hopträngas på en liten yta , v ilket jämväl är ägnat att öka verkan av fientlig beskj ut ni ng
ellerJuftanfalL Allt detta gör, all öläget lätt nog fr amtvi ngar
krav Jiå starka fortifikatoriska anordningar, vilka av rent
ekonomiska skäl på det omsorgsfullaste böra undvikas. :\len
icke nog härmed även i andra avseenden är öläget mind re
tillfredsställande. Ligger ön mitt i farleden, måste arti iin ipjäserna kunna bestryka farleden å ömse sidor om ön, vilket
i många fall är ogörligt, varför särskilda pjäser måste ~wse s
för vardera delen av farleden. Eldledningen kommer tydligen
~i ven alt i viss mån försvåras, om fientliga far tyg anfall a på
ömse sidor av ön, enär battericheferna måste dela sin uppmärksamhet på två farleder.
Slutligen hör erinras därom att en i en skärgård bel ~ig c n
befästning bolas, icke blott av beskj u tning från fa r tyg och aY
luftanfall, utan även av artillerielden från i skärgården lan dsatta batterier. Även i dylika fall är det av största betydelse,
att försvarsanordningarna ick e är hopträngda på d-en ringa
Mindre öar äro därför mi nd re
~· la, som en mindre ö utgör.
liimpade för uppst ällning av spärrskyddsartilleriet.
Det har även under senaste tid framkommit krav p å a tt
göra detta medel svåra artilleri rörligt. Frånsett de höga k ostnader, som detta skulle medföra samt rena tekniska sv ~u·ig
heter på grund av pjäsernas tyngd, skulle en dylik anordning
jämväl utesluta möjligheten av att begagna automatiska siklen. Dylika hava i rätt stor utsträckning konunit till an-
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.. d 11 jn oo- vid kustfästningarna redan före världskriget, och
överdrift Järer väl kunna påstås, att de allt fortfarande
..
F'Or· ·
· e l cl gtvmng.
utan
... av största betydelse vid detta arti·11 ens
ai'~] andet är nämligen, all vid spärrhrytnings- eller spärrförl f.·ar l.yg, VI·11(a
·
·
ha
ell flerta
sök in sättas med största sannohkhel
måste förhindr as nå spärranordningarna. Elden
o<
sa111 tl jo·a
måste därför redan på c lt ·tidigt stadium fördelas, och
. de flesta fnll är antalet mcdclsv ~u·a batterier icke så
~tort, att alla m å l bliva heskjutna, om varje batteri endast beskj u ler ett enda mål. Det blir därför, såsom j u även
hittill s va r i t falle t, nödv~in<ligt att förd ela elden icke blott
mellan batterierna ulan jämväl inom b::J.Lteriet med den påföljd , att pjäsbcfälhavarne i allmänhel få leda elde n, var och en
Yid si n kanon. Denna omständighet torde vara tillfyllest för
att fr amhäva b etydelsen av att i fr ågavarande pjäser förs es
med automatisk siktinrättning, och hi_irav följer hell naturligt,
att de måste givas icke blott en bst uppställnin g utan även
ställa s jämförel sevis högt över vattenytan.
Till fr ågan om del medelsvåra fjärrs l riclsarlillcriet återkanuner jag i det följande.
Det hitta artilleriet av omkring 75 mm. kaliher har hittill s ans clls såsom inloppens förnämsta skyddsmedel mot torSåsom ovan
pedbåtsforcering och minsvepningsförsök.
nämnts, har del medelsvåra artilleriet i viss mån fått överlaga
det lätta artilleriels roll, men i stället har en ny fartygstyp
tillkommit, vars bekämpande kräver ctl'ektiva motåtgärder.
Jag syftar hän-id på dc små snabbgående motortorpedbåtar,
vilka först under världskriget kommit till användning. Dessa
fartyg hava särskilt under den italienska flottans operationer
mot dalmalisl<a Jw sten visat en förvånansYärt slor förmåga
a tt t aga sig in i skärgårdarna genom hell grunda och smala
inlopp . Då vidare dessa fartyg äro mycket prisbilliga samt
kräva en olwtycllig hcs~i ttning, J..: unn a de an skafTas i så stor
lttsträckning, att dc n~istan få betraktas som konsumtionsmalcriel. Det ~ir därför sannolikt, alt risken av att förlora några
d yli ka fartyg i n gal und a lwmmer atL avskräcka en fiende från

ya n
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att insända dem djupt in i skärgårdarna för torpedanfa ll l' ller
utförande av minering. Under dylika omständigheter lllas [l·
man utgå ifrån, all även mycket smala och otillgängliga in lopp framdeles måste förses med försvar mot dessa fa rl vu
• h·
För bcsl<jutning av desamma äro utan tvivel lätt artille 1 i "'"
57 mm. kaliber tillfyllest, ja, ]{anske till och med elen liilll pligaste l<alibern. De hos oss i slor skala förekommand l' kanonerna av denna kaliber kunna därför få en vidsträck t ·111 _
vändning vid inloppsförsvaret, men i händelse nyansl<al l"ni ng
av lätt artilleri skall ske, iir deL nog lämpligast alt välja dl' n
numera hävdvunna 75 mm. kalibern och detta av nedan 111 _
givet skäl. Såsom i det följande skall fram h ållas har l lll ~·
dclsen av ett e!Iektivt luftförsvar till fullo ådagalagts a v
världskrigets erfarenheter, och icke minst har det visa t sig
nödvändigt att Lill örlogsstationernas skydd avse största mii jliga antal luftv~irnskanoner. Uneler sådana omständig!w ler
lärer det vara en bjudandeplikLatt vid nyanskafl"ning ay l il l
artilleri, även i dc fall då detta i första hand skall avse s li1 r
inloppsförsvarct, giva detta sådana elevationsmöjlighc lcr, a ll
det kan användas jämväl som luftvärnsartill eri . Då el d
em ellertid id e torde vara lämpligt att giva dylikt arti ii ' J i
mindre än 75 mm. kaliber följ er härav, alt nyanskaffat l:it l
artilleri måste hava ålminslone denna kaliber.
Beträtl"ande deL lätta arLillericl höra vidare bea ktas möjligheterna att göra detsamma rörligt. Under dc minswp ningsar!Jetcn, som av den allierade flottan företogas som en
förberedelse till det slutliga anfallet mot mell ersta be fii··dningslinjen vid Dardanellerna, försvårades arbetet i hög g r: nl
av de på ömse sidor av inloppet uppställda lätta kanoner na,
vilka v oro anbragta i h j u Ila vetter. Trots del att engelska liit ta
kryssare insänd es i inloppet för att med sin eld skydda swp ningsfartygcn, fortsalle batterierna alltjämt med sin eld gi,·ning utan att låta sig störas av kryssarna. Så fort nämli ge n
ett batteri var upptäckt och utsatt för eld från fartygen, vä ..Jnde det uppsti.illningsplats och unelandrog sig på detta !:-i t!
fartygselden. Det torde cmcllcrlid vara förhaslat att h i\1 tY
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hitta artilleri
dra;,-a den slutsatsen, att allt kustfästnin~wrnas
~
..
Jä<>aas
i
hjullavett.
I
vissa
fall, särskill i skiirgårdar !ägbor o~
·
<>er terrängen hinder i vägen härför, vartill kommer, att pjä:er up pställda i hjullavett i allmänhel måste givas kortare
eldrör, vilket medför mindre bestrykande kulbana ävensom
mindre skotlvidd, något, som icke minst vid deras användning som luftvärnsartilleri är en bestämd nackdel. Vidare
utesluter en uppställning i hjullavett användningen av automatiska sikten, vilket i dc fa ll då inloppen hava sLor bredd,
är i hög grad önskvärt. En medelväg kan möjligen väljas,
vilket i så fall skulle gå ut på pjäsernas uppslällancle i vagnlavettage, varigenom en viss rörlighet skulle vinnas, ulan att
därför kravel på en hestrykande bana behövde åsidosättas.
Att giva några hesliimda anvisningar på lämpligaste sättet att
uppställa pjäserna torde vara svårt, då detta i sista hand är
beroende på terrängförhållande na. Under alla omständigheter kan detta artilleri med silt tillhakaclragna läge givas
ett fortifikatoriskt skydd av enklaste beskatrcnhct.
Nu skulle emellertid såsom ett särskilt slarkt skäl för
att detta lätta artilleri anbringas i hjullavett kunna framhållas nödvändigheten av att kunna disponera en fästnings
artilleri för förstärkning av försvarsanordning arna i en annan. Häremot kan då med fog invändas, att delta artilleri,
även om det har fast uppställning, kan lätt förflyttas från
en plats till en annan, yarförc denna fråga i deLta sammanhang icke hör tillmälas någon som helst avgörande betydelse.
Däremot är det av behovet påkallat att i viss utsträckning förfoga över rörligt lätt artilleri för alt hastigt kunna
anordna bakre tillfälliga spärrar, om dc permanenta måste
övergivas. Detta är särskilL fallet vid försvar av vissa skärgårdsområd en. Likastt är del av betydelse, all rörligt lätt
artilleri står till förfogande för att möjliggöra ett hastigt anordnande av artilleriförsYar för tillfälliga minspärrningar.
Även om sålund a många skäl tala för att giva det lätta
artilleriet fasl uppställning, s{t måste alltid ihågkommas, att
det und er alla omsUindighcter ii.r aY hetydels c, att rörligt dy-
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likt artilleri står till förfogande för sådana tillfälliga sp iir ra r,
vilka påfor-d ras av det taktiska läget.
I analogi med vad ovan anförts beträ!Tandc artilleriförsvaret av inloppens spärranordningar bord e jämväl för de ssa
tillfälliga spärrar avses såväl medelsvårt som lätt art illeri.
Emellertid skulle medelsvårt artilleri av 15 cm. kaliber hliYa
alldeles för tungt och orörligt för att hastigt kunna för flytl as
från en ställning till en annan , men å andra sidan synas 7.)
mm . kanonerna väl svaga för att på ett effektivt säl l förhindra torpedfartygens framtr ~i ngand e. Lämpligaste utviige 11
är nog att för dylika uppgifter avse rörligt artilleri ay 10, .
cm. kaliber, varigenom elen förenklingen skulle vinna s, a tt
man undgick att anskaffa rörligt flankeringsartilleri av två
olika slag.
I intimt samband med anorclnanclcl av inloppens art iller iförsvar står frågan om stridsbelysningens ordnande. L iksom
förul torde strålkastarna i detta fall komma alt anYiind as
dels som bcvakni.ngslj n s, dels som s ö kl j u s. Dc för heYakningslju s avsedda strålkastarna måste uppstiilla·s med hänsyn till det lätta a rtill erie ts användning och komma cliirför
i allmänhet aH givas en flankerande uppställning, under det
alt de st rålkastare, som skola tjiinstgöra som sökljus, mas le
givas en frontal uppställning samt äga slörsta möjliga lj usstyrka för all redan på större avstånd kunna upptäcka fartyg som nalkas inloppet. Dessa sistnämnda strå lkastare giyas
därför num er a genomgående speglar m ed en diameter av 150
cm., ja, ibland ända upp till 210 cm. Yad som emellertid särskilt är att bemärka bclräflandc ifrågavarande strålkastare är
deras uppställningssäl l. B edan under rysk-j apanska kriget
framträdde vid striderna om Port Arthur olägenhclcrna aY a tt
de å sjöfronten uppställd a strålkastarna hade fas l uppställ ning.
Då det för japanerna var noga bekanl, på vill<a platser de
olika strålkastarna voro uppställda, kunde d e nattetid med
tillhjälp av elen ryska stridsbelysningen lätt orientera sig då
de utförde sina spärrförsök. Likaså blir det givetvis Jiittarc
att med artillerield sönderskjuta strålkastarna om de fa sllasa s
till vissa platser.
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Vid Dard a n ell erna återigen voro strålkastarna till över.. ande del rörliga. Vid de minsvepningsföret ag, som. av dc
det stora anfallet
l~< ·ade för e togos därstädes kort tid före
va_
.
.
,
al rer
ot ku stforten , visade det sig ytterst svart att med arilllcneld
~;ån . fartygen åtkomma s trå ll<astarna, till följd av deras fö~·
undandraga srg
·
· så sätt
ma, ga att hastigt växla plats och på
beskjutningen.
Man kan därför med stöd av vunna erfarenheter fastslå,
att strålkastarna böra göras rörliga eller åtminstone flyttbara ,
vilket lättast åstadkommes genom en automobilisering på så
sätt, att motorn kan användas som drivkraft såväl för fordonets förflyttning som för strålkastar ens dynamo . Dylika rörli ga strålkastare m ed ända upp till 150 cm. diam eter å spegeln,
avsedda för kustfästningarnas sjöfronter anska ll'acles under
världskriget i flera av de krigförande länderna.
I detta sammanhang torde det vara skäl beröra en fråga,
som, vad vårt vidkommande beträffar, ingalunda saknar betydelse. Under världskriget anordnades i den dalmatiska
skärgå rd en, i den ålä ndska ögruppen samt på finska och
ryska östersjökusten ett omfattande kustförsvar av provisorisk natur. Helt säkert komma vid krigstillfälle även i vårt
land starl<.a krav att resas på att anordna fast försvar vid
vissa nu oskyddade inlopp och i vissa skärgårdsområden . Det
torde därför vara av betydelse att redan i fredstid vidtaga sådana åtgärder, att tillfälliga sp~irrar hastigt kunna anordnas.
För den skull är det i hög grad önskvärt, att i händelse av
lllobili sering ti llfälliga mineringsavd elningar, bestående av rörligt artilleri, min- och strålkastarmaterie l samt bevakningsfartyg jämte erforderlig personal, organiseras för att vid behov
hastigt kunna disponeras för anorclnandct av elylika spärrar.

B.

Strandj'örsvarel.

Det h ar vid olika tillfälle n framh å llits, alt en landstigning i syfte att bemäktiga sig en kuststräcka med säkerhet
icke komme atl riktas mot sjöfronten utan mot del av kusten
litanför fästningsartill eriets skottviddsgräns, varefter genom
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a nfall mot fästningens landfront ett försök kan förv ä nb s i
avsikt att hctvinga fästningen. Detta antagande, som Ii ][
synes förefaller högst sannolikt, torde icke vara fullt ri k tint
..,.
Ett rätt belysande exempel återfinnes i operationerna lllo t
Dardancllerna under ,;ärldskrigct. Här hade dc allierade ti ll
sitt förfoga n de en landsligningsslyrka, som räknade om kring
60,000 man, under det att på turkisk sida funnos betyd ligt
större truppstyrkor, ehuru dock desamma voro fördel ade på
cll jämförelsevis vidsträckt område dels lill själva Ga!lipolihalvöns skydd, dels i europeiska Turkiet, dels även på asiatiska sidan av sunden. Vare sig landstigningen u t förd es på
sjä lva Gallipolihalvöns kust, d. v. s. på själva fäst ninge ns
sjöfront eller ulanför densamma på asiatiska eller europ eiska
sidan, kunde den anfallande pårälma, att dc turkiska tru pper, som voro i stånd atl redan vid landstigningspu nkt en
möta anfallet, skulle vara betydligt underlägsna den lan dsalta
styrkan. Däremot kunde med säkerhet förutses, att omfattande befästningsanordningar voro vidtagna på fästni ngen s
~.jöfront, vadan en landstigning därstädes skulle stöta p{t lietydligt starkare motstånd än i de båda andra fallen. Eme llertid är det tydligt, alt ju längre ett dylikt anfall dro;..\e ut
på liden, desto större styrkor skulle den försvarande nliva
i stånd att sammandraga till den hotade punkten. Det
var därför av allra största vikt, att anfallet ifråga skynd sam mast möjligt slutfördes. En landstigning ulanför fästni nge n
skulle även i så måtto verka ogynnsamt på slyrkcförlu"tllandena för den anfallande, att icke obetydliga stridskrafter
måste avses dels att trygga landstigningsplatsen, dels för a ll
förhindra anfall inifrån landel mot flanken p::l den framträngande styrkan. Det Yar därför nödvändigt all i förn·arande fall, rlå styrkan var begränsad, söka n::l ett re sultat
hastigast möjligt samt undvika långa förbindelselinjer mellan
den :cnfallande styrkan och landstigningspunkten. Det fann s
Yäl därför näppeligen något annat val för general Hamilton
än att insätta stöten mot den befästadc sjöfronten. San m a
omständigheter, som i delta fall föranledde, all an fall et liklades mot sjöfronten, kunna även framdeles tänkas förel iggn,
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v d enna a nl edning är det av vikt att icke förbise behovet
och
a
·· ·
H ur b··or d a" f··orv ett väl ordnat försvar mot dy 1·1 lw f oretag.
il
·et mot dylika företag ordnas?
c ya l
Går man blott ett tjugotal år tillbaka i tiden, så finner
att dc olika försvarsanstalternas försvar mot landsatta
]11311 ,
stridskrafter, åtminstone vad sådana bclräfrar, som voro av
någon större betydelse, uteslutand e var baserat på elt självfö rsvar. Försvarsmedlen sammanfördes därför i stora verk,
·\'ilka gjordes stormfria medelst gravar eller andra stormhinder, flankerade med lätta pj~iser. l'lu mera äro förhållandena väsentligen ändrade. För att skydda baLLm·ierna mot
fartygselden spridas desamma i terrängen, och särskilt anmärkningsvärt är, att det svåra artilleriet, vare sig det utgöres
av flack banepjäser eller kastpjäser, av skäl, som närmare beröras här nedan, drages tillhaka från stranden. Av denna
anl edning måste man frångå den gamla självförsvarsprincipen och i stället övergå till ett system, likarlat med det som
turkarna tillämpade vid Dardanellerna och tyskarna i Flandern, nämligen atl möta eventuella landsligningsföretag vid
själva stranden och alltså grunda försvarsanstalternas skydel
på ett effektivt strandförsvar, Laserat i huvudsak på de rörliga stridskrafterna. Det kan j u lyckas, som om erforderlig
trygghet allt fortfarande kunde vinnas genom att göra verken
stormfria, men dels ställer detla sig mycket dyrt, dels måste
de till stranden framskjulna mätstationcrna, vilka äro ett
absolut livsvillkor för llet svåra artilleriet och därmed för
fästningen i dess helhet, tryggas mot överrumplingsföretag,
och städse bör ihågkommas, att elt mot dylika anfall skyddat
batteri är utan värde, om mätstationerna tagas och därigenom
batteriels eldledning omöjliggöres. Man eftersträvar därför
numer a att bereda försvarsanstalterna erforderlig trygghet
11lot landstigningsföretag genom att försvara sjöfrontens
stränder medelst till buds st-ående medel.
Under det att vid inloppsförsvaret dc taktiska spörslllålen i stort sett slutgiltigt behandlats vid dettas utbyggande
1'idsk1·itt i Sjöväsendet.
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och utför andel av försvaret li ll öve rvägande gr a d blir en te kn isk fråga, måste tryggandel av sjöfronte n s strän der st iids ..
aYpassas efter d e l lakliska lägel. Liman von Sand ers h L'~
rättar, alt då han önrlog IJefälel över Dardanellerför waret
voro de tiligiingliga rörliga s l riclskrafle r na jämntjock t fi ircle ladc längs st ränderna, under det alt reserver n a voro hii.,···t
,.,., ·
obetydl iga. Han vidtog då den förändringen i trupp ern as
gruppering, alt enelast svaga beYakningsavdelninga r ba rlämnades yicl slr~inderna, medan deras huvuddel drogs ti llsammans i en allmän reserv, vilken förlades till vis sa ce ntrala punkter på GallipolihalYön och på asiatiska sidan . Det
måsle särskilt framhållas, atl denna Liman von Sanders grup pering ick e får uppställas såsom ett allmängiltigt exempel
på huru slrand försvaret bör ordnas. Gäller det försYar d :w
en sjöfront, belägen vid öppna havet, svävar elen försv ara nde
i dc allra flesta fall i okunnighet om fiendens val av an fall spunkt ända in i sista ögonblicket. Del är därför i dylika
fall näppeligen möjligt alt hinna i s[t god lid i n sätta befin tliga rcserYer, all dessa hinna ingripa i striden, innan lan ds ligningen kommil till ulförande. A andra siclan ~ir det av hetydelse, att störs ta möjliga motstån d beredes fienden unde r
själva transporl en av landstigningsstyrkan från tran spor långarna till slranclen, enär utsilderna att lyckas avsla en
landstigning äro gynnsammast i detta moment. \'ad oya n
sagts talar för en gruppering av starlut sixi d skrafter Yid
själ va stranden.
Ligger skärgård framför sjöfronten sUi.lla sig förh ålla ndena väsentligen olika. Redan på ett jämförelsevis tidigt st aditun kan man här med största sannol ikhet ungefärligen bestämma, på vilken del av sjöfr onten som landstigninge n ~ir
avsedd att bringas till utförande samt i enlighet härm ed anbefalla dc omgr upperingar av de rörliga stridskrafterna , solll
betingas av det taktiska läget. . Det kan nämligen föru tses,
att, om en fientlig sjöstyrka intränger i den framför en kus tfästning belägna skärgår den, avses meci största sannoli kh eL
ett a n fall mot den del av sjöfront en, som är belägen nii r-
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Att sj öa st el en led, genom vilken framträngandel sker.
styrkan uneler eld en från kustfästningens svåra artilleri simlic
vedervåga en förflyttning längs sjöfronten är i högsta grad
osannolikt. Ett framträngande av sjöstridskrafter genom
en skärgård konuner clbirjämte, om det överhuvud taget vedervågas, alt gå myckcl långsamt på grund av faran för ubåtar
och minor. Den försvarande blir därigenom i lillfälle att i
tid gruppera erforderliga styrkor till den hotade punkten.
En skä r gård framför kustfästningens sjöfr ont underlättar
därför i hög grad strandförsvaret och gör det möjligt
för den försvarande att med jämförel sevis begränsad e maklmed el fö r hindra en fientlig landstigning. Det omed elbara skyddet av stranden kan nämligen överlåtas på sYaga bevakningsavdelningar, enär dc i reserv hållna rörliga stridskrafterna
kunna beräknas bliva i god tid insatta på en hotad punkt.
Huruvida huvuddelen av s tridskrafterna skola grupperas till
strandens omedelbara försYar eller hå llas i reserv, är såltmd a
i mångt och mycket heroende på de lokala förhållandena.
Gru pperingen av stridskrafterna sammanhänger även med
befintli ghe ten och efTcktiviteten av fästningens svåra artilleri.
Den gruppering av trupperna på Gallipolihalvön, som genomfördes av Liman von Sanders, får kanske ses mot bakgru n den
av det för h å llandet, all det svåra turkiska artilleriet icke var
i stånd att laga dc fartyg uneler eld, som uppträdde utanför
nämnd a h a lvö. Av bemälde generals berättelse över det turIdska kriget framgår tydligt, huru svårt det var för landstridslu·afler alt i hingelen hålla sig kvar på stränderna, för
den h ä n de lse dessa u t sällas för en häftig eld från svårt och
medelsvår t fartygsartilleri. Först när de dragit sig tillbaka
utom r äckhåll för detta artilleri, voro trupperna i stånd
verkli gt etrcklivt motstånd. Ä ven om sålunda starka stridskrafter varit insatta til l strändern as försYar, hade säkerligen
fartygsa rt i ll eriet va ri t i stånd att lrygga landstigningen, och
ltnder sådana omständigheter hade det näppeligen varit klokt
att r ed a n från början insätta huvudstridskrafterna i striden.
bärför var det måhända lämp ligt alt i detta särskilda fa ll
]11•
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använda huvudstrid skrafterna för de motanfall, som in sa llcs
mol de allier ades trupper, då dessa framträngt utanför det
område, som av fartygsartil leriet kunde hållas under Ycr ksam eld.
Det är därför knappast möjligt att angiva någon allmii ngiltig regel för cle principer, som böra vara grundlägga nde för
stridskrafte rnas gruppering för strandförsv aret Dessa viix la
nämligen allt efter omständigh eterna, och vad som i ena
fallet iir fördelaktigt , !\an vara olägligt i elt ann a t.
Av erfarenhele rna från Dardancllc rna och Flandernkusten all döma hör detta strandförsv ar ordnas på i stor t
sett följande sätt.
På de ställen av strändcma, där en landstignin g är miijlig, anordnas slonnhinde r utefter desamma. För fl ankcring av dessa anläggas infanterivä rn och kulsprutenä slcn ,
Yarjämtc på utskjutande uddar eller på andra platser, var ifrån stranden kan beslrykas, uppställes lält artilleri. Fiir
della ändamål kan lämpligen Lagas i anspråk artilleri av äldre
modell, Yilkct i detta fall torde vara tillfyllestgö rand e på
grund av dc jämförelsev is ringa skottvidder na. För besiittandc av infanterivä rnen avdelas i första hand lands torm,
Yilken på grund av sin begränsade förmåga av rörlighet lämpligen böra tagas i anspråk för dylika uppgifter. Till stöd fö r
densamma är del emellertid av behovet påkallat alt jänwiil i
mindre u isträckning tillföra strandförsv aret infanteri trupper
och kulsprutor, vilka sistnämnda med fördel kunna vara
lätta dylika. :\'å got tillbakadrag el i centrala ställninf.,nr
placeras därjämte medelsvårt artilleri för att i händelse av
fientlig land sättning av trupper kunna taga landsfignin gspunklerna under eld för att dymedelst försvåra ett for tsa tt
framtriinga nde mot befästninga rna. För sistnämnda ändamM tages i första hand i anspråk sådant kustfästnin ga rna
lilldelat, meclcls\"årl rörligt artilleri av äldre typ, som icke til ldelats fortskafl'nin gsmcclcl i sådan utsträcknin g alt d e t oJJehindrat kan förflyllas.
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Det rörliga artilleri, som icke på delta sätt fastlåses till
. sa bestämda uppställnin gsplatser, ävensom det fästningens
VIS
. fanteri, som ej tagits i anspråk för stralldförsv arcl, höra hålIn
Jas i reserv för att vid behov insättas Lill anfall i händelse
av en fientlig landstignin g. De tta medför, att ifrågavaran de
artilleri måste kunna hastigt förflyttas. För alt möjliggöra
detta h ar detta artilleri i allmänhet erhållit en fullständig
uppsättning med fordon, varjämte samtliga kanoner och vagnar gjorts fullt anspännda. Det har emellerlid visat sig
medföra icke obetydliga olägenheter för kustartiller iet att
handhava det stora antal hästar, som dessa batterier kräva,
och sär skilt torde det erbjuda avsevärda svårigheter att
transportera dessa batterier sjöleeles till följd av det stora
antal pråmar, som måste tagas i anspråk för hästarnas
tran sport, vartill kommer det tidsödande arbetet med deras
in- och urlastning. under världskrige t har emellertid det
rörliga artilleriet i stor utsträcknin g automobi lis erats och de
för detta ändamål anv~incla automobilty perna hava i så aysevärd m ån förbättrats, att fr ågan om det medelsvåra a rtilleri ets automobilis cring kan tagas under allvarligt övervägand e.
Såvi tt d et är bekant, har det varit möjligt atl kons!ruera traktorer, som, vad fram komlighet i terrängen hcträfTar, äro icl< e
oväsentligt överlägsna med hästar anspända kanonfordo n,
ehuru vissa svårigheter förefinnas för att så anordna dessa
traktorer, att de kunna tåla längre marscher å landsvägar.
Då ju kustfästnin garnas rörliga artilleri i huvudsak torde
fö rflyttas terränglede s, föreligger knappast något hinder för
att r edan nu fastslå, att en automobilis ering av ifrågavaran de
artilleri skulle medföra avsevärda fördelar. Sålunda ökas
fram komlighete n i terrängen, transporter sjöledes underlättas
därigenom att den erforderliga sjötranspor tmaterielen kan
väsentligen nedbringas, personalbeh ovet blir mindre, de årliga k ostnaderna nedbringas, och övningarna unelerlättas därigenom att utbildninge n i ridning m. m. bortfaller.
Även i ett annat avseende torde möjlighet förefinnas atl
göra de rörliga batterierna mera lättranspor tabla. För när-
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Yarande ingå ammuniti onsvagna r dels i plutonen och <Jl'J,.,. .l
stridsträn gen. Nu har det emellertid und er våridskrig et visat
sig lämpligt ait minska batteriern as stridsträn g och i sliillc t
sammanfö ra denna i förband direld understäl lda regements gheterna dir 1·h"t' t" ar
chefen, vare fter denne allt efler omständi
· ·
äro mest i behoy
som
batlerier,
de
er
ell
t
de
ammuniti onen till
med änn u
orde
t
ing
av densamm a. Enahanda förutsältn
större skäl kunna tillämpas vid kustfästn ingarna på grun d
av de r elativt små avstånd, som del här är fråga om, och sii rskilt med tanke därpå, att den lämpliga m etoden för am mun itionens transport erande är sjövägen . Det skulle därfö r vara
förmånlig t, om dc i s tridsträng en ingående ammunili on s\'agnarna överförde s till transportv äsendet för att allt efter bchoy
lagas i anspråk för ammuniti onstransp orter till hotad e delar
av front en. Det anlal fordon, som nu ingå i kustfästn ingarna s
rörliga batterier, skulle därigenom nedbringa s och än ytt erl igare und erlä tta batteriern as förflyttnin g sjöledes.
C.
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Fjärrförsu arct.

Inloppsfö rsvaret och strandför svaret må vara aldri g sa
väl ordnade, men kunna de fi entliga artillerifa rtygen tr ängn
l'ram och beskjuta inloppens försvarsa nstalter eller siriin derna längs sjöfrontcn , är det enda st en tidsfråga, n är de sal t
spärranor dningarn a ur spelet eller tvingat stranclför svarsaYrlelningar na att draga sig till baka. För a lt förhindra de tt a
erfordras svårt artilleri ävensom yttre mineringa r, som iiro
i stånd att tvinga fartygen att hålla sig på stort avstånd fr.t n
sjö front en.
Betydelse n av alt äga ett effektivt svårt artill eri fra mga r
med allra största tydligh et av de erfarenhe ter, som ku nna
hämtas från striderna vid Dardancll errra och Fland er n . I
den yttre befästnin gslinjen vid Dardanel lerna utgjordes hu vudhestyckni ngen av 4 st. 24 cm. kanoner av modellår omk ring
1890, vilket artilleri var uppställt med två pjäser på varder a
siclan av inloppet. Den mellersta befästnin gslinjen , dä r de n
viktigaste bestyckni ngen utgjordes av 4 st. 35 cm. kan one r
a\' modeHår omkrin g 1895, var be tydligt mera motstånds -
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flottans anfall mot elen y ttre befäst]·ra ftl.", . Den allierade
~in gsli njen blev en lättköpt framgång . Fartygen trängd e
1
några nämnv~irda förlust er in mol batteriern a
u t :l l1 att lida
och tvingad e desamma till tystnad efter a tt hava avlossat d e
sisla skotlen på enelast 600 a 700 111 . avstånd från befästAnfallet mot d en m ellersta benislnin gslin ·j en fick
. uama
·
nu1 "
däremot e lt h elt annal förlopp. Vid för sö k en aU framträng a
mot batteriern a bl ev dc allierad es flott a så illa tilltygad av
batterier nas el(l (i någon m å n även aY minor ), all el en samma
med förlu st av tre slagskepp samt m ed sju skadade, varav
två mycket svå rt, m åste dr aga sig tillbaka. Det anförda torde,
om något, visa betydelse n för en kustfästn ing av alt äga svårl
artill eri.
E rfarenhet erna fr å n striderna mellan dc engelsk a monitorer na och befästnin garna på Flandernk usten t a la även samm a språ k. De t blir för långt att ingå på en detaljerad r edogör else av dessa artillerist rider, vare de l nog sagt, att sedan
de en ge lska monitorer na vid anfallen år 1915, varvid beskjutavstånd av omkring 15,000 111. blivit
nin gen utfördes på
delvi s skadad e av artilleriel den och bortjagad e, utfördes alltid beskjutni ngen av Zcebriigg e och Ostende på stort avstånd .
Det svåra ar till eriets betydelse inskränke r sig cmellerlicl
ick e till dess uppgift att t rygga spärranor dningarna , utan
även såsom stöd för strandför svaret har det en viktig uppgift
att fylla. Det har förut framhå llits, vilka stora svårighete r, som
mötte de rörliga turkiska stridskraf t erna vid försvaret av Gallipolihalvön s stränder Lill följd av den häftiga fartygsclc len .
F lera gån ger framh ä ver Liman von Sanders i sitt arbete "Fiinf
.Jahre Ti'trkei", vilka yllerst stora olägenhet er denna besl<jutning vå llade det turkiska infanleric l. Huru a nnorlund a hade
säkerli gen ick e förhålland ena gestaltat sig, om svårt artilleri
ku nnat p å turkisk sida in sä ttas för beskjutni ng av de a llier ades fart yg och tvingat dem att h å lla sig på vederbörl igt
avstånd från stranden. Man jämförc blott förhålland ena p å
Flandernk ustcn, där en planerad landstign ing full ständigt
·ÖYergavs, sedan det blivit bekant, att ett batteri av svåraste

etl
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kaliher blivit så anlagt, att det kunde taga farvattn et f r'n ...
' 111 0]•
utsedda landstigningspunkten under eld.
striderna vid Dardanellerna och på Flandernku ste n Yis;r
emellertid icke blott b ehovet eller rättare sagt nödvä n di uJ 1 nt
n c en
av alt äga tillgång till svårt artilleri, utan även att cl ctsamlll}l
hör uppställas enligt helt nya metoder. Under det alt de t
svåra artilleriet vid Dardancllerna var uppställt u tes l u tanc]
0
m ed hänsyn till försvaret av själva inlopp e t samt uneler de n
förutsättningen, att den clirckla elden var huvudsaken, hade
däremot modernare synpunkter fått bliva bes tämm and e fö r
det svåra artilleriets verksamhet till Flandernkustens skYdel
Vad som först och främst faller i ögonen vid en und ersö kning
av hithörande förh å llanden på Flandernkusten, äro dc hiig st
be tydand e avstånd, på vilka artilleristriderna utkämp ades.
Medan man ännu vid tiden för krigsutbrottet betrakta de en
skottvidd av 10,000 m. som en högst avsevärd distans, mas tc
det svåra artilleriet under världskriget vara berett atl up plaga striden på 15,000, ja, ända till 30,000 m . avstånd, oc h del
ordinära stridsavståndet i en framtid får nog anses vara om kring 20,000 m. Det blir därför en tvingande n ödvändighe l
framdeles att söka på allt sätt öka skottvidderna vid Yår t
svåra artilleri samt aU vid nyanskatrning av dylika st rid smcdel välja största möjliga kaliber, som är förenlig m c<l en
något så när tillfredsställande eldhastighet och som vid artilleristrid på så stora avstånd som 20,000 m. sätter den försvarande i stånd att allvarligt skada även dc starkaste arlillerifartyg.
Den frågan uppställer sig då närm~st: Skola flack bancpjäser eller kastpjäser väljas '? Meningarna härom ha ya
förut varit mycket delade. Granskar man hithörand e fö rhMlanden måste till alt börj a med konstateras, alt skiljaktigheterna mellan svåra flackbanepjäser och kastpHiser num era i
hög grad utplånats. Sålunda uppställas desamma enligt ~ni' 
handa grunder, d. v. s. tillbakadragna från stranden, var för e
dc fortifikatoriska anordningarna bliva i stort sett cnaha nd n.
Vidare äro eldledningsmetoderna i övervägande grad lika r-
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belräfl'ar, hava de vid moderna
ild e oc I1 , va d eldrörens länud
~ .
..
..
.
t
bitser nått nära nog 30 kaiibers !angel, varforc dybkn han)1 9- LI
.
]
o
•
. ser kunna betraktas som korta kanoner. Slullnac en bestar 1
bil vqd sak däri, att vul
· Iwstp.Jascrna
···
so··1<er man a llt"d
1
er l1a' Il a
]l U •
l b_a nepJaser
. ..
(t
..
verkan mot fartygens ~äcl<, men VI. el fl ac'
e ·ers t raå de kortare av s tandcn verkan mot sidopansarct och envas p
.
.
..
dv.st på de stora avstånden verkan mot däcken. Vad som gor, all
fl ackbanepjäserna äro att föredraga framför kastpjäserna, äro
dels dera s större skottvidd, dels deras överlägsna ballistiska
e"enskaper, beroende i första hand på dc betydligt karlare
s~ .i u ttid erna. Dä remot kan man a lllid vid kastpjäserna p åräkn a, att projektilen vid lräff är i stånd att genomtränga
däckspansaret och verka mot fartygets inre delar, jämväl mot
dem , som äro av vital betydelse. Såsom av det följande
fr amgår kunna de svåra flackbane- och kastpjäserna i viss
mån a nses komplettera varandra. Flackbanepjäsens eld avser
verkan mot fartygets sidapansar och i första hand mot dc delar,
som täck a fartygets vitala dela r. Då emellertid detta pansar är
i hög grad motståndskraftigt, upphör projektilens förmåga alt
genomslå detsamma kanske r dan på 10,000 m. avstånd, men
ej h eller pansardäcken kunna till följd av den flacka kulbanan genomslås på närmast större avstånd, utan kanske först
när skottvidden uppgå r till 20,000 m. Här uppstår alltså etl
så att säga svaghctsmomen t, under vilket flackbanepjäsen
icke är i stånd atl verka medelst genomslagning utan endast
medelst sprängverkan. Vid kastpjäserna ställa sig förhållandena helt annorlunda. Här å syftas endast verkan mot
fartygsdäcken, och tör att på varje avstånd erhålla tillräckligt
stora n edslagsvinklar för all påräkna genomslagning av däcket, väljas laddningar av olika storlek. Vid moderna dylik ~1
pjäser k an man ända intill maximiskottvidden påräkna genomslagning av däcken. Förfogar man vid en kustfästning
enelast över sådana flackbanepjäser, vilka intill 10,00() m .
avstånd genomslå det primära vertikala pansaret och vilka
red an på 20,000 m. avstånd hava så stora nedslagsvinklar, all
genomträngning av däckspansaret kan påräknas, torde pii
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dc avstånd, som ligga mellan nämnda distanser, verkan 111 01
fartygens vitala delar ej erhållas. Funnes emell ertid ha ulJitser med 20,000 m. skottvidd, skulle jämväl på des sa mellanliggande avstånd erforderlig verkan kunna erhållas .
Av ovanstående framgår alltså, alt flackbanepjä sen och
kastpjäsen på ett lyckligt sätt komplettera varandra, varfiire
del ju ur denna synpunkl sett skulle vara önskvärt, alt lJa tl ericr av båda slagen stoclc till förfogande. Detta tord e eme llertid av ekonomiska skäl ej låta sig göra, åtminstone Yad
vårt land beträtfar. Man blir därför nödsakad att väl ja antingen den ena eller den andra typen, och därvid Lorde valet, om
tillgängliga medel därtill lämna tillgång, helt säkert falla p å
flackbanepjäserna till följ d av deras större skolt vidd och
bättre ballistiska egenskaper. Möjligen kan däremol fr am hållas haubitsernas mera tillfredsställande verkan på m ell anavstånden, men om reducerade laddningar anskallades i syft e
att öka nedslagsvinklarnas storlek på dessa avstånd, s kulle
flackbanepjäserna i detta avseende bliva fullt jämns tällda
med kastpjäserna. Vid valcl av pjässlag och kaliber fö r de l
svåra artilleriet bör därför eftersträvas att erhålla svåra fl ackhanepjäser av den största kaliber, som över huvud tagel iir
möjlig att använda. I allmänhet torde de slagskepp, som
blivit byggda und er vär ldskriget hava försetts med 38 cm .
kanoner, varav väl torde med tydlighet framgå, att d enn a
kaliber befunnits vara dc lämpligaste.
Dc stora avstånd, på vilka artilleristriderna mellan k ustfästningar och fartyg numera utkämpas, hava medfört en full ständig omläggning i principerna för det svåra artill eriet s
placering. Att använda sig av direkt riktning kan end.ts l
komma i fråga, då det gä ller eldgivning på helt korta avsland,
d. v. s. för det fall, aU fientliga artillerifartyg söka for cera
ett inlopp. Dylika företag äro numera, åtminstone vad var a
förhållanden heträiTar, ytterst osannolika till följd av våra
hamnars smala inlopp och kunna därför lämnas åsido. \' i
behöva därför icke taga hänsyn till elylika fall och kun na ~il
Junda utgå ifrån, att del svåra artilleriet endast komm er ·tH
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aas i anspråk för eldgiYning på stora aYstånd.

1

För den

~a·~dl k an eldgivningen haseras uteslutande på indirekt rikt-

~~~

" och unel er sådana förhållanden är det likgiltigt med
.
. ..
. l . .. l
yn till cldlcdnmgen,
om pJaserna s t a" VH
SJava s.ran d en
1
~ ~: ~ 0111 d e givas ett i förhållande till denna tillbakadraget
e · o·c vilket medför den bestämda fönlelen, att pjäserna hliva
l
a ~n,dre
utsatla
för den fienlliga elden, varigenom dc forlinll
·
'
fiJ;.atoriska anordningarna kunna i avsevärd mån insl<ränkas.
Vi se också, hurusom tyskarna på Flandernkusten gi\'it a lla
sina svåra batterier ett så tillbakadraget läge, att d e endast
];.uncle använda sig av indirekt eld.
~'fan är sålunda ej längre hiinvisacl till att låla risken
för a rt illerifartygs forcering bliva utslagsgivande för det svåra
artilleriels placering och allts{t uppställa detsamma omedelbart intill inloppet, utan böt~ dess plats väljas med tanke på
att få största möjliga del av farvallnet framför sjöfronten
inom det svåra artilleriets verksamhetsområde, varigenom
icke blott försvarsanordningarna vid inloppen erhålla skydd
mot fientlig beskjutning, ulan jämväl strandförsvaret erhåller
ett l<raftigt stöd och skyddsföremålet beredes största mö j liga
trygghet mot bombardemang. Jämväl ur en annan synpunkt
är det fördelaktigt, att del svåra a rtilleriet sprides utefler sjöfr onten. I del föregående har framhållits, alt en framtida
bl ockad torde så anordnas, att minspärrar ullä ggas ulanför
l'ästningen på så långt avstånd från densamma, all det svåra
artilleriet ej kan nå de arlill c rifarlyg, som äro framsända för
att skydd a spärrarnas bevakning. Är nu det svåra arlilleriel
i fästning en koncentrerat till en punkt inom densamma, underl ätlas en elylik blockad därigenom att spärrarna få mindre
längd, men har däremot clel svåra arti lleriet mera fördelals
utefter sjöfronten, måste spärrarna utsträckas betydligtlängre
i sida för att artillerifartygen skola kunna upp ehålla sig
ulanför d et svåra artilleriets verkningsområde. Även ur
denna synpunkt är d et alltså fördelaktigt, att det svåra artilleriet sprides utefler sjöfronten. Det svåra artilleriet bör därför
icke b lolt dragas tillbaka från stranden utan även spridas
nll1o•
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längs hela sjöfron ten. Självfallet får denna sats ej d rh as sa
långt, att antalet pj~iscr per bat teri understig er det, som iii·
nödvändigt för erhållande av en tillfredsställ ande elcllcdni nat>·
Dctla antal kan vad flackbanepjäser beträlfar sällas till lY:1
samt vid kastpjäser till fyra . Att jänwäl minska sistn~i mn da
antal till två låter sig ej lämpligen göra. Vid kastpjä ser 11 [ 1
måste nämligen för erhållande av tillförlitliga obsena tion er
skjutas med salvor om minst lvå skolt, under det a tt vid
flackbanep j äserna korrektionerna kunna grundas på erh all na
uppgifter från ett enda nedslag. Beräknas laddning och ri kl··
ning av en svår pjäs draga en tid av l min., kan således. om
endast två pjäser finnas i batteriet, ett skolt avlossas va r 30.
sekund vid flackbanepjäserna, medan kastpj~iserna enda st
kunna skjuta en salva om två skott varje minut. Detta sistnämnda är högst olägligt, emedan fartygens möjligheter att
genom gir eller fartföränd r ing minska träfTsannolikh etl'n i
hög grad ökas.
Mycket mera finnes a tt anföra bcträiTancl e del SYara
artilleriet, men jag insl<ränker mig till att beröra ytterl iga re
endast en omständighet, som för ÖYrigl torde vara värd all
särskill uppmärksammas. Vid tiden för krigsutbrottet ha de
det svenska lwstartilleriets eldgivni.ngsmctode r nått en hög
grad av fullkomni n g. Knappast något land torde hava ku nnat uppvisa modernare principer för ledningen av sjöfronlsartillerict, och vad det tyska kustartilleriet betrMlar, tord e del
skjulförfarancle, som kom till användning å F landernfro nte n
under krigets första år, inga lunda haYa överträflat del, som
kort dessförinnan lwmmil lill användning i vårt land. l 'nd er
dc första striderna mellan kustfäslningar och fartyg visa <k
sig dc tyska eldledningsmetode rna väl fylla måtlel, m en s{l
hörjade dc engelska monitorerna att betjäna sig av k on stgjord dimma för att erhålla skyeld mot det tyska svåra arti lleriet. Att döma av amir al Bacons beskrivning i "Dowr
Patrol'' över förfaringssättet vid monitorernas användnin g a\·
konstgjord dimma i syfte att dö lja sig mot beskjut ning fr an
strandhatterierna, synes röken hava bildats av smärre fartyg.
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. . lade en d imbank mellan monitorerna och kusten. I
,·d 1,a
o
•
•
, rdd av denna dimbank ankrade fartygen och avgavo mclis],)
·
··
H eld mot hamnan 1··aggmngarna
1·
ec b rugge
oc l1 O s t·enel e.
~e;:·ots h ä r av lycka~cs de tyska battcrier~1a ~kjula in sig mot
s1g tillbaka. Det har
moil l. Lor crna och lvmga dem all draga
<
rcl·et aissals på vilka skjutmetoder, som därvid be111) '
~
a•IJ1 ats. Det sannolika är emellertid, att de i lant6
o' o
kriget utexperimenterade lj uclmätningsappara tcrna därvid
kommit till användning. Förhållandet är nämligen, att ett
far tyg fr ån en plats bakom en dimbank näpp eligen kan tänkas med utsikt till framgång beskjuta en kustfästning eller
skydelsföremål utan alt vara förankrat. Uneler sådana omständigheter er b j u der det inga större svårigheter att med tillhjälp av ljudmätningsappar ater fixera fartygels läge och däreft er taga del uneler eld. l\1ecl hjälp av observationer från
flygare kan seelermera elden regleras och farlygen horljagas.
Särskilt i dylika fall torde flygarna bliva i tillfälle att göra en
betydande insats med aYseende på sjöfrontsartilleriet. Allt
nog, det torde bliva nödvändigt att på så sätt fullständiga det
svår a sjöfrontsartilleriets skjulmcloder, att eldgivning mot
far tyg, dolda av en dimbank, kan ui.föras, och härvid gäller
det i första hand att tilldela delta artilleri särskilt utbi ldade flygare ävensom alt närmare ui.röna lämpliga ljudmätningsapparater såsom. elt komplement till redan nu befintliga eldledningsanordn ingar.
I intiml samband med dessa anordningar slå lämpligt anordnade telefonförbindelser mellan mälstalianer och skjutbordsrum. Hittills har man så gott som uteslutande använt
sig av trådförhindelse, men under de allra senaste åren har
den trådlösa telefonien så utvecklats, att det på allvar bör
upptagas till diskussion, huruvida icke denna bör få ersätta
nu brukliga telefonanordningar . Härigenom skulle avsevärda
för delar vinnas. Till att börja med skulle en ej oväsentlig
kostnadsbesparing ernås icke blott därigenom, att de dryga
anläggningskostnad erna för telefonväsendet kunde nedbringas,
Utan även i så måtto, att de årliga underhållskostnad erna av
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telefonförbindelser na, vi lka ä ro rätt så avsevänb, bortl'ii llo
Men även i ell annat avseende skulle en dylik åtgärd vara til;
stor fördel. .Jag har i det föregående vid ett par Li llfiille n
fr amhållit, alt krigsläget ofta kräYer, att fasla batterie r l'ii rflyttas tili en annan plats inom en fästning ell er oc ksa li lL
en annan fästning eller plats utanför densamma. Orcl n:m dc t
av e ldl ed ning sa nordningarna på den nya platsen och ic ke
minst telefonförbindels erna komma därvid att bliva rätl lid södande. Had e man däremot till sitt förfogande tråeliösa te lefoner, skulle en ej ringa lättnad erhållas i dessa arbete n. Yidare är det in ga lunda uteslulcl , alt en mälstations p ersona l
blir bortdriven av fartygscld. Då ju mätstationerna iiro en
nödvänd ig betingelse för att deL svåra artilleriet skall kunna
avgiva eld och sålunda äro av en fullständigt vital betyddse
för fästningens försy a r, hör i elylikt läge en ny mät station
om ede lbart uppr~iltas i den förras närh et, och självfalll'l underlättas detta i ej ovi.iscntlig mi'ln, om trådlös telefoni finne s
att tillgå. Yisserligcn ä r väl elen trådlösa tclefonicn ä nnu ej
slutgiltigt utcxpcrimenlcrad, men frAgan torde höra al lde les
särskilt uppm~irksammas. Även om emellertid det ick e nu
skulle lå ta sig göra att hasera telefonförbindelser na m ell an
mätstationer och batteri på lrådlös telefoni, är det nödviindig t
att så ordna mätstalionerna, att del vid sidan av dc ständ igt
bemannade mätstationerna finnes etl visst antal i resen·, so m
vid behov kan t agas i ansprål<. Betydelsen av att p a ett
tillfyllestgörande sätt orclna det svå r a artilleriets eldledni ng
kan icke nog starkt understrykas.
I det föregående har framhållits, hurusom del är a\ betydelse all disponera medelsvårt fjärrstridsartilleri för att
hindra lätta sjöstridskrafter all nalkas fästning ens sjö fro nt,
vilket är särskilt önsl<värt med hänsyn till blockacl faran.
I detta sammanhang bör erinras därom, att detta arti lleri i
stor utsträckning kan tagas i anspråk för aft medelst grana tverkan understödja det svåra fjärrstriclsartilleric t. Till ski llnad från det senare är det icke lämpligt att draga d elt a artilleri tillbaka från stranden, utan torde det fastmer a ya ra
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.. ,·· ndigt att i analogi med tyskarnas förfaringssätt vid
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fö rdelas på elt större antal i terrängen spndda verk med p.] aserna uppställda på storl inbördes avstånd och med ka_non?latserna så anordnad e att de sammansmälta med den knnghggancle
terrängen. Att på sådant sätt sprida batterierna utefter sjöfr onten är äYcn av skäl , som a nförts beträtTande det svåra
artill eriet, direkt ägnal att bereda egna lätta sjöstridskrafter
ökad op erationsfriheL Emellertid är det icke alltid möjligt
att på de tta s~i.ll dölja pjäserna i terrängen, och i dylika fall
blir det för vinnande av erforderligt skydel nödvändigt att
vidtaga omfallancle fortifikatoriska åtgärder.
El d ledningen vid detta medelsvåra artilleri måste även
i viss utsträckning baseras på mätstationer, ehuru dock med
hänsy n till batteriernas uppgift den direkta riktningen i. hu vudsak torde komma till användning.
I det föregåend e har jag framhålli l, hurusom inloppsförsvaret måste förfoga över strå! kastar e för såväl bevakning
som sölming. Likaså måste det medelsvåra fjärrstridsartilleri et h ava strålkastare av slörsta diameter till sitt förfogande
för sö kning och ril<lning. Självfallet måste desamma spridas
utefter sjöfr onten i samma u tsträckni.ng som näm.nda artilleri för atl kunna heljäna detsamma p å ett tillfyllestgörande
sätt. Vad som i det föregående framhållits beträiiande strålkastarnes rörlighet gäller jämväl dessa strålkastare, ehuru
lllöj li gen i ännu högre grad.
I samband m ed fjärrslridsarlillerie t torde det vara
lämpli gt att beröra ammunitionsfrågan . Världskriget har
även på detta område m edfört betydelsefulla förändringar .

-
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Vad som fö r st och främst träder i ögonen, är den oerhiirda
förbr ukni ng av ammunition jämväl vid kustbatterierna, son1
kanunit till synes under världskr iget, men då detta är en
omst ändighet, som i minst lika hög grad berör även allt annat
artilleri, så torde denna fråga icke här böra särskilt up ptagas
till behandling. Enahanda är förhållandet med avseend e på
användningen av gasprojektiler. I ett särskilt avseende h ar
emellertid u tvecklingen av ammunitionen blivit av en as läende betydelse för kustfästningarnas artilleri och dä rYi<l i
främsta r u mmet för fj ärrstridsartilleriet. J ag syftar hiirvid
på de långspetsade projektilerna förmedelst vill<a en hiig sl
betydande skottviddsökning kan ernås.
En i hög grad välbehövlig skottviddsökning kan såltmc!a
vinnas u lan en dyrbar anskaiTning av nya mera långskjutande
pjäser, och våra medelsvåra och svåra kanoner av äldre typ
kunna faktiskt vinna betydligt i stridsvärde genom införande av långspetsade projektiler.
Till f j ärrförsvaret måste även hänföras yttre mineringar. Dessa hava i stort sett samma uppgift som del svå ra
ar tilleriet nämligen ·att hålla de fientliga artillerifartygen på
största möjliga avstånd från sjöstranden. Dylika mineringar
komma till en vidstrilekt användning särskilt på Flandernkusten, m en i vad mån dessa fyllt sin uppgift, framgår ej fu llt
tydligt av hittills ofienlliggjorda berättelser över världskrige t.
DeL förefaller dock, som om dc engelska fartygen utanför
nämnda kust icke låtit sig i nämnvärd mån avskräckas av
deras tillvaro. Denna omständighet får väl i första hand
tillskrivas elen svårighet, som fak ti skt förefinnes med avseende på dessa mineringars flankering och vilket i sin tu r möjliggjord c swpningsfartygens verksamhet. Härtill kom under
slutet av kriget användningen av paravaner, som i hög grad
underlättade artillerifartygens rörelsefrihet. Det synes därför
av krigserfarenheterna att döma som om det vore väl optimis·
tiskt att hysa allt fö1· stora förhoppningar på de oflankerade
minspärrningarnas förmåga a l t hM la fart ygen borta från
kusten.

D.

671-

Fortifikatoriska anordningar.

Före värld skrige t u ppställdes artilleripjäserna i allmän]let antin gen i torn eller å öppen vallgång och sammanfördes ofta i fort ell er andra större försvarsve r k, vilka såvitt
JUöjligt gj ordes fullt stormfria. Kostnaderna för de fortifikatoriska anordningarna voro givetvis betydande. Sedan numera världskrigets historia blivit mera l<äncl, måste man på
drund av de erfarenhctsrön, som därunder blivit gjorda, i
"'mångt och mycket moderera sin uppfattning i denna fråga.
Det har som bevis på nödvändigheten av alt allt fortfarande
giva ku stpjäserna ett omfattande fortifikatoriskt skydel anförts exempel från striderna vid Dardanellerna, varvid särskilt fr amhållits, att den lätthet, med vilken kustpjäserna försattes u r stridbart skick, tyder på behovet av starkt fortifikatoriskt skydd. Detta påstående är knappast hållbart. Man
måste betänka, att på grund av det svåra turkiska artilleriets
Tinga skottvidd och i de flesta fall ringa pansarbrytande för måga k unde den allierade flottan utföra besl<jutningen av
befästningsanläggningarna på delvis mycket ringa avstånd .
Hade turkarna i stället förfogat över ett modernt artilleri
skulle säkerligen fartygen blivit nödsakade att hålla sig på
ett betydande avstånd från batlcr icrna, och i dylikt fall hade
säkerligen icke eldverkan blivit av så besvärande art, som nu
blev fallet. Därjämte måste ihågkommas, att även det svåra
a rtilleriet vid Dardanellerna var uppställt i stora, från framför liggande farvatten lätt skönjbara verk, vilket var i hög grad
ägnat att underlätta fartygseldens reglerande.
Vid Flandernkusten däremot fanns ett svårt artilleri med
stor skottvidd, vilket därjämte på grund av sitt tillbakadragna läge var väl skyddat för fartygselden. Det lyckades
hell er aldrig för engelska monitorerna att tysta de tyska batter ier na. Jämför man dessa fall, är det icke svårt att finna,
hurusom en kustfästning säkrast skyddas mot artillcrianfall,
orn den utrustas med ett modernt svårt artilleri, fördelat på
.ett fle r tal från stranden väl tillbakadragna verk. Dc forti1'idslwift i Sjoväsendet.
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fikatariska anord ningarna kunna d ärvid göras ytterst enkla
varigenom den avsevär da för delen vinn es att desto störr e ko st:
nader kunna nedläggas på fästningens artillcristiska utrus tning.
Utgår man därifrån , att sjö frontspjäs erna fra mdl'!c s
komma att fördelas på ett stort antal längs fronten sprield a
verk, så följer härav med naturnödvändighet, att des sa rö rsvarsanstalters skydd mot landstigna s trielskrafter icke kan
baseras på varje verks stormfriheL Detta är nämligen reda n
av kostnadshänsyn otänkbart och för övrigt näppeligen påkallat av militära hänsyn, vi lket torde framgå av va d som
förut blivit framhållet i samband med strandförsvaret Det ta
måste därför göras så diektivt, att det kan fullt trygga
de bakomvarande försvarsanstalterna. Det ovan sagda ut esluter emellertid icke, att åtgär der vidtagas u n der den for tifikatoriska rustningen i syfte att göra de olika verken i mtgon
mån stormfria.
Nödvändigheten av alt på detta sätt fördela artilleriet på
ett flertal mindre verk är emellertid icke uteslutande fram tvin gad av önskan att bereda detsamma trygghet mot far tyg selden. En ny faktor av betydelse har tillkommit unde r
världskriget. J ag syftar h ärvid på flygvapnet. Ä ven ri ske n
av luftanfall tvingar den försvarande att frångå de för ut
brukliga s tora st ormfria forten , vilka u tgöra ett utmärkt må l
för flygarnas bomber. Under det nu avslutade världskriget
har vid flerfaldiga tillfällen visal sig, hur svår t det
är atl
med
flygbomber
träfia
den ringa
m ålyta,
som ett mindre batteri er b j u der. Ä ven i andra avseende n
k u nna åtgärder vidtagas till försvårande av elylika företag.
Sålunda böra försvarsanstalt erna omsorgsfullt maskera s, vilket först och fr ämst bör bestå i plantering av skog ru n tomkring samt på batterierna ävensom längs efter alla vägförbindelser. Likaså är det av största betydelse, att a ll a sandp lan er
på batterierna besås och p lanteras, enär dylika öppna platse r
äro lätt skönjbara och ägnade att underlätta de fientli ga nygm·nas spaning.
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Med det tillbakadragna och väl maskerade läge, som batterierna i en fr amtid torde erhålla, kan det fortifikatoriska
sl<yddet i avsevärd mån inskränkas. Sålunda torde det h ädanefter i s tort sett vara tillfyllest att bereda ammunition och
eldledningsanordningar skyeld mot beskjutning och luftanfall,
under det att logement, kök,' förbandsplatser, expeditioner m. m .
]{unna fö rl äggas till baracker i försvarsanstalternas närhet.
Då beskj utning från fartyg ävensom luftanfall äro företag av
hastigt övergående nat ur, är det nämligen tillfyllest aU anordna m indre beredskapsrum, i vilka personalen under elen
korta tid rymd, anfallet pågår, kan söka betäckning. Simile
barackbyggnaderna bliva förstörda, erbjuder det inga oöverstigliga svårigheter att hastigt återuppföra desamma.
Till vad nu sist anförts måste dock fogas den reservationen, att i de fall, då terrängförhållanden och batteriers uppgift nödvändiggöra, att desamma givas ett mera utsatt läge,
blir det allt fortfarande nödvändigt vidtaga högst omfattande
fortifikat oriska åtgärder.
E.

Tekniska hjälpmedel.

Redan i det föregående har jag berört frågan om st ridsbelysnin gen, eldledningsanordni ngarna m. m . Emellertid hava
under värld skriget tilkommit vissa nya slag av elylika hjälpmedel, vilka äro av stor betydelse för det fasta kustförsvaret.
Ett under k r iget nytill k ommet tekniskt hjälpmedel, som
får en synnerligen vidsträckt användning, icke minst i kriget
till sjös s och vid st rider mellan kustfästningar och fartyg, äro
de s. k . r ökbi lclnings- eller climbilclningsapparaterna, förmedelst vilka den konstgj orda elinunan åstadkommes. I det
för egåen de har framhållits, hurusom den anfallande för att
skyelda sig m ot kustbatteriernas eld kan insvepa fartygen i
konstgjord dimma, men även den försvarande, i detta fall
kustfästni n garna, kan med förde l bet j än a sig av densamma.
Sålunda omtalar amiral Bacon i sitt arbete Dover Patrol,
hurusom det var nödvändigt, då monitorerna skulle beskjuta
Flancler nkusten, att elden öppnades överraskande, enär i an-
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nat fall de tyska kustförsvarskrafterna hunno insvepa hel
lms t en 1· d"unma, vangenom
·
inskjutningen omöjliggj ordesa
Detta visar m ed önskvärd tydlighet, vilken betydelse ell lll~
nyttjande av konstgjord dimma kan hava vid skyddandet av
kustfästningar gentemot fientlig beskjutning. Detta giil lcr
särskil t det m edelsvåra fjärrstridsartilleriet samt i viss m ån
även de till inloppstörsvaret hörande försvarsanorclnin garna.
Ävenså torde insändande av spärrfartyg kunna försvår as genom att utlägga en dimbank framför spärranordningarna i
syfte alt försv år a dessa fartygs navigering och bringa dem ur
kursen. Härvid bör emellertid bemärkas, att, för den händel se
dimbanken lägges för nära spärrförsvarsanorclningarna , spiirrskyclclsartillerict s eld blir i hög grad för svårad, vilket icke
minsl med hänsyn till eventuella kontramineringsförsök och
forceringsföretag kan medföra oberäkneliga följder. På grund
av dimbildningsapparaternas stora prisbillighet kunna dc anskafras i så stort antal, att en stor del av sjöfronten vid Jwhoy
kan insvepas i konstgjord dimma.
stridsbelysningens slora bc lyclelsc har jämväl med a ll
tydligh et ådagalagts vid såväl Dardanell erna som Flanclcrn.
Frågan om dens::nnma har berörts i annat sammanhang, men
del torde även vara på sin plals att framhålla, hurusom <le nsamma numera i viss mån kompletteras av lysprojeklil crnn .
Dessa äro i så måtto att föredraga framför strålkastarna, at t
de icl\e röja de egna försvarsanstallcrnas läge, varjämte de möjliggöra farvattnets eiTektiva belysning på hiig st
betydande avstånd från befästningarna. Även detta h fd pmedel har förd elen av att vara prisbilligt, i det alt det endast
gäller en pro j ektilanskaiTning. Det torde icke vara nö dvändigt att för delta ändamål anskaiia särskilda arli lkripj~iscr, utan kunna redan bcfinlliga tagas i anspråk härför .

Y.

Luftförsvaret.

Av de uneler världskrigel tillkomna eller särskilt uLwcklacle nya slriclsmcdlen torde inlet hava tilldragit sig en såda n
enaslående uppmärksamheL som flygvapn et. Även vid J;:us l-
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fästnin garna har detta ta gi ls i anspråk i betydande omfattning.
L uftförsvar els uppgifter vid kustfästningarnas försvar
torde fram d e les bliva
att avvärj a anfall från fientliga luftstridskrafter;
att genom anfall mot fientliga sj öslriclskrartcr samverka
med fästningarnas övriga försvarsmedel;
att u tföra spaning; samt
att biträda vid eldledningen av det sYå ra och i vissa fall
även d et m edelsvåra artilleriets eld.
Med avseende på luftförsvarets uppgift att av v ~ir j a luflanfall torde i detta sammanhang ick e m ycket vara att säga,
då ju detta försvar må ste ordnas en li gt i stort sett enahanda
principer, som då det gäller trygganclct av varje annan ort
mot anfall från luften . Det tord e endast böra framhållas,
att de på sjöfronten uppslällcla lälla kanonerna och strålkastarna i slor utsträckning jämväl kunna tagas i anspråk
för detta ändamål. :Med hänsyn vidare till kusto rterna s fö r
luftanfall ytterst utsatta läge samt örlogsbas ernas stor a sårbarhet för: dylika an fa ll måste detta J uflförsvar göras betydligt m era cfiektivt än vad i allmänhet iir fallcl med andra
platser av mi litä r belydc!se. De ä ro i clella avseende fullt jämförbara med orter, som äro belägna intill själva strid slinj en
under armens operationer.
Flyganfa ll mot fartyg har under världskriget kommit till
utförande i stor utsträckning. Verkan härav har emellertid
varit högst begriinsad, och som exempel härpå kan anför as,
att under dc engelska sjöstridskrafternas operationer mot
Flanclernku slcn blev endast vid eLI enda tillfälle clt engelskl
fartyg t rä ii at av en flygbomb . Försök med skjutning a v torped fr ån fl ygplan utfördes även vid cll par Lillfällen av dc
tyska luftslriclskrafterna . Ehuru dessa anfall åtminstone vid
ett till fälle krönles med framgång, kan dock u Lan tvekan pås t~ s, att rc sullatel långt i fr ån motsvarade förväntningarna .
v.~sserligen hira dessa torp edplan hava i väsentlig mån förhattrats cfler krigets slul, men del får nog helraktas som

-
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ytterst tvivelakti gt, huruvida dc ens n ä rm elsevisnå lten saclan
f ullkomnin g, att de kunna bl iva av något verkli gt vär dt' Yid
försvaret av kustfästn ingar.
För spaningst jänsten vid kustfästn ingarna tordl' flyg_
yapnet bliva aY fullständi gt ovärderli g nytta. Sål und a har
fö r svaret av fästninga rna i ej oväsentlig m ån und eri iiH a ls
dä ri genom, att den strategisk a spaningen medelst anl itande
av fl ygvapnet numera kan gö r as mycket efi cktiv. F lygbåtarnas stora hastighet gör det möj ligt aU under dage r
avpatrulle r a ett högst betydande vattenom råde uta n för fiis lningcn, varigenom varj e fientligt a nnalkand e k an, om det ske r
under dager, bliva i god tid inrapport er a t, varvid även m ed
lätthet torde k unna angi vas, vilka slag av fartyg, som fi end en
förfogar över ävensom deras a nta l. Sä rskilt i ett fall ii.r betydelsen av den stratcgisl<a flygspani ngen iögon fal lan de.
Riktas exempelv is ett landstign ingsföreta g mot fä stningen, är
det önskvärt att kunna omedelba rt gruppera största m öjliga
del av de rörliga stridskraf terna till den hotade punkl en fö r
att kunna tillbakasl å anfallet. Detta är självfalle t ick e m öjligt, om man kan befara dylika företag även mot ann an
d el av fästninge n. Emellerti d l<a n medelst strategisk fl ygspanin g fa rvattnet på betydande avstånd från fästn ingen
överglicka s, va ri genom genast kan kon sta teras, om y t terligare
sjöstridsk rafter nalk as. Kunna inga dylika iakttagas in om
visst angivet område, blir det icke svårt att u träkn a, n är ti digast en ny landsättn ing av trupper l<a n äga rum. På så säll
hlir den forsvaran de hetydligl mera obu nd en i sitt han d lin gssätt, än vad fall e t varit förut.
Genom den taktiska fl ygspanin gen blir kommend an te n
satt i tillfälle att inhämta n oggr anna upp lysningar angac ndc
fiendens förehavan de. Så länge det är d ager, finnes de l n äppeligen någon möjlighet för fa rtygen att undandra ga sig spaningen. En given följd av detta ä r, att fientliga förelag
hädanefte r så vitt möjligt bringas till utförande und er lll örker, 1ncn icke ens då blir det möjligt för fartygen att fullständigt undandra ga sig insyn från flygare.
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Tillgån g på flyghålar blir även häclaneflc r en n ödvändig
be ti ngelse för ledningen av det svåra och i vissa fall av det medclsvå ra fjärrstrid sarti ll eriets eld. I de l föregåend e har vid
fler a t illfällen framhållit s, hurusom man för framtiden får taga
med i räkningen , all dc fi entliga fartygen Yid u tförande aY
artill erianfall komma a lt dölja sig bakom l<Onstgjor d dimma.
Vi sserligen kan heslämnin gen av fartygens läge ulföras medelst Jjudm ätningsap para t er, men för utförande av nedslagsobservatio ner måsle flygvapne t anlitas. Möjligen är det
vi ssa fall tillfyll est att a nvända sig ay fjätterball ong.
Av d et ovan sagda framgår alltså, att en kustfästn ing i
fr amtida k r ig måst e förfoga över en flygavdcln ing, luftvärnsa rtill eri, !u ftvärnsslr ålkastare m. m. för att kunna fy !i a sin
up pgi ft. Det är in galunda tillfyllest att vissa luft stridskraf ter
vid behov ställas till förfogand e, utan fastmera måste de från
först a början vara av delade till fästning en sam t sammanf örda
uneler en enh etlig ledning.
Erfarenhe lern a från v~i rld s k riget giv a n äm ligen vid handen, att samtliga till luftförsva ret h ö rand e stridsmed el måste
Yara sammanfö rda till etl förband under kommend anten s
befäl. Det tord e vara tillfyllest att hänvisa till de stora ri sk er
för våclab cskj ulnin g, som måste uppstå vid avvärjand ct av
luftbomba rdem ang, fö r elen händelse luftvärnsa rtilleriets eld
ledes av en befälhava re och flygarna av en a nnan. Det är
nämligen hart när omöjligt för lu ftvärnsart illeriet att undvika beskjutni ng av egna flygfarkos ter, om dessa oberoende
.av artilleri e ls eld u ppsänclas till motanfa Il.

YJ.

Kustfästningars sjöstyrko r.

Vid d e för elag mot kustfäsln ingar, vilka kommit till utförand e unel er världskrig et, baserade sig i a llm änhet större
: ll er mindre sjöstyrko r på respeklive fästninga r. Även om de
Icke vor o dir eld ti lldelacle fästninga rna ifråga, tvingades dc
d ock i d e fl esta fall genom omständi gheternas makt alt i viss
li tsträckni ng spela samma roll som sjöstyrko r, tilldelade fäs tningarna i fråga.

-
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De fartygstyper, vilka kunna tänkas ingå i kustfäsl ni nu,
"''
sjöstyrka utgöras av :
slagskepp och kryssare av äldre typ, ävensom monitorer
och fartyg av liknande typ (artillcrifartyg );
övervattens torpedfartyg;
ubåtar;
minutläggare; samt
motortorped hå tar.
Av dessa fartygslyper torde artillerifartygen vara ay
jämförelsevis mindre betydelse, försåvitt fästningen ic kL· iir
belägen i skärgård, i vilket fall de kunna understöd ja det
fa<;la kustförsvaret vid flankering av spärrar samt me<h erk a
vid försvaret av vissa terrängavskärningar i land. Yidarc
kunna dc stödja torpedfartygens operationer i skärgardet1
samt försvåra fienUiga torpedfartygs framträngande genom
densamma. Vid Flandern kusten komma, av lätt insedda ~k ii!,
inga artillerifartyg till användning för elylika ändamå l oe h
vid Darclanellcrna endast i begränsad skala, men i Adrat1ska
havet däremot använde sig såvicil italienska som österrikiskn
krigsledningen utav dylika fartyg vid försvaret av skärgårdsområdena. Sålunda lälo italienarna anordna etl slags monitorer, bestående av stora, pråmliknande fartyg, bestyckade me d
vardera en svår kanon, vilka togas i anspråk vid för svaret
av lagunerna och sumpområdet vid och norr om Venedig ; och
likaså använde sig österrikarna av äldre artillerifartyg för
skyddet av dalmaliska skärgården. Några påtagliga bev is i
övrigt för artillerifarlygens värde vid lokalförsvaret lnvfl
krigserfarenheterna över huvud taget icke lämnal. Vill man
därför bedöma dessa fartygs insats vid lokalförsvaret iir Jet
alltså med säkerhet nödvändigt att särskilja försvar et av
sådana kustfästningar, som ligga vid öppen kusl, och dyllka
belägna i skärgård. I förra fallet torde arti llerifartygens insats bliva av ringa betydelse, under det att dc i skärgårdar
kunna bliva av en viss betydelse för försvaret.
Däremot torde andra i lokaleskadrarna ingående far l:- g ~
typer bliva av bclydligt större värde för fästningarna s l'iir-
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. särskilt vid försvårandel av blockad och landstignings5va l ,
företag.
Såsom förut framhållits, torde den nutida form en av
)Jl ockad i väsentliga avseenden skilja sig från vad som förut
varit brukligt. Är inlopp et smalt och trångt, söker fienden
säkerli gen att täppa till detsamma genom att sänka elt eller
annat fartyg. Lyckas ej detta eller är inloppet för brett, försökes eventuellt anordnandet av en blockad medelst min- och
nä tspärrar. Företag av förstnämnt slag kunna endast förhindr as av de fasta försvars::morclningarna, men i del senare
fallet kan så endast ske intill en viss gräns. Inom det vattenområde, som behärskas av det svåra artilleriet, vars skottvidel torde praktiskt taget kan ru1slås till högst 30,000 m .,
torde det vara ogörligt al t anordna dylika min- och nätspärrar. Utanför delta område däremot kunna kustförsvarsanordningarna endast i helt begrbinsad utsträckning medverka
vid tryggandel av sjöstridskrafternas rörelsefrihet. Här är
det i stället de rörliga stridskrafterna och i första hand torpedfartygen , som få ingripa. Det torde i detla samman han g
vara av intresse alt erinra därom, att de tyska torpedfartyg,
vilka baserade sig på Oslcnde och Zecbri.1gge ända till några
mån ader före krigets slut voro i slånd att bereda de tyska
ubåtarna tryggad genomfart genom de engelska min- och nätspärrarna.
I det föregående har framhållits, hurusom utvecklingen
av ubåtsförsvaret om också icke 0111öjliggjort, så dock i hög
grad ökat dc svårigheter, som äro förbundna med landstigningsförelag. I denna omsländighct torde få sökas u-båtarnas
största betyd else med hänsyn till kustHistningarnas försvar.
Att däremot tänka sig ubåtarna som ett vapen mol bombarder ande artillerifartyg torde vara etl överskattande av deras
lllöj lighcter, men i så måtto äro de även i detta avseende av
betydelse, att de anfallande fartygen tvingas vidtaga omfattande försiktighetsmått med ty åtfölj ande svårigheter att
kunna manövrera under eldgivningen. Vid Flandernkusten
exempelvis visade det sig icke möjligt för de tyska ubåtarna
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att anfalla de engelska artiller ifartyg, som vid upprepa de ti llfällen besköto de tyska ubåtsbaserna på Flandernkuslen, lilt
fö ljd av elen omsorgsfulla bevakning, som var anordn ad fö r
att skydda sistnämnda fartyg mot ubåtsanfalL Ej heller lyckades ubåtarna alt vid Dardanellerna förhindra dc en gl'!ska
artillerifartygens beskjutning av dc turkiska ställningarna på
Gallipolihalvön.

Av vad sålunda anförts torde framgå, att det fast a lut sl försvaret hädanefter måste anpassas efter i viss mån ändrade
principer. Framförallt måste en mera så att säga oiT<•ns iv
anda komma till uttryck vid kustfästningarnas anläggande
och försvar. Gäller det att skydda en flottans operationsba s,
måste sjöfronten skjutas fram så mycket som möjligt, hii lst
till själva havsbandet, så att fästningen blir i stånd ti ll a lt
på ett verksamt sätt understödja de rörli ga sjöstrid skrafternas
operationer, varjämte de fortifikatori ska anordningarna mas le
göras mindre kostsamma, så aH erforderliga med el bliva ti llgängliga för alt tillgodose fästningarnas krav på cfi'eldi va
stridsmedel, i första hand modernt svårt artilleri. Den sy npunkten måste ständigt bliva en ledstjärna vid det fast a kus tförsvarets ordnande, att ett i fortifikatoriskt avseende aldrig
så starkt försvar intet förmår, om artilleriet är kraftlöst , men
att däremot en i artilleristiskt hänseende väl utrustad lw slfästning i de flesta fall torde väl fylla sin uppgift, äve n om
det fortifikatoriska skyddet är anordnat efter helt enkla gru nder. Ävenså bör städse ihågkommas, att fästningarnas st rid smedel aldrig få anses som något, vilket är under alla för u tsättningar orubbligt för enat med en viss fästning. Tvärtom
~ir det nödvändigt att utgå därifrån, att allt efter del sti·alegiska läget måste vissa fästningar förstärkas på dc a ndras
bekostnad.
Men icke nog härmed, även många kustorter, vilka i fred stid sakna fast försvar, måste vid ett krigsutbrott hasti gt }Jefästas och äYen av denna anledning blir det nödvändi g t alt i
viss utsträclming taga kustfästningarnas materiel i anspra k
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nva upJJgiflcr. För alt så skall kunna ske ulan alltför cl es Sa .;
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Några synpunkter i fråga om sjöofficerares

utbildning.
I september-häftet av Tidskrift i Sjöväsendet har k apte n
H. En ell framfört "Några synpunkter på utbildning för sji)ofi'iccrarc". Bl and de uttalad e synpunkterna finnas fö r vis , 0
en del, som äro värda beaktande, hela planen synes mig ii n-dock vara väl teoretisk och grundad måhända på allt för lite n
prak ti sk erfarenhet. Rent tekniskt sett synes mig därjii mtc
framställningen va ra mindre lyckad ända därhän, att sam manhanget i en del punkter äventyras. Här n edan må ytt e rliga r e framhållas några allmänna synpunkter i den akt ull la
frågan.
Författaren i september-häftet ställer sig undrande iiwr
att krigsberedskapen und er mobiliseringstid en kunn at halb
så pass väl ihop Lrols saknad av klar a ulbildningsbestii nm elscr. I denna punk t ligger, synes det mig, ett av de slör -.,t a
missgreppen i hela framställningen. Idealet fö r uthild n i 1g
av så väl officerare som övriga grader ligger v~il j u st däri , :1 t t
utbildningen kan ske ombord farl yg s- eller förbandsYis . E n
så lagd utbildning ger direkt det resultat som eftcr slriiva s,
då all u tbildning, var den än sker, m ås te ha som mål atL
personalen av alla grader göres förtrogen med sjökrigsm a tcrielcns handhavande och bästa utnyttjande vid olika tillfäll en.
Sjöförsvarets uppgift är att till sjöss komm a rikets fien de r
till livs. Att under den gångna mobiliseringsperioden en d ·l
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s](olor fingo stå tillbaka skulle m åhända ur r en organisationssynpunkt kunna vara en olägenhet, men vederbörande
]lar förvisso ur de fl esta synpunkler haft större valuta av
den långa tjän stgöringen ombord än av krigsstudier på skol]Jänken. Und er mobiliseringsp eriodens senare del uppnå dde
också vår flotta en sådan utbildnin gsgrad, som säkerligen
siwile ha möjliggjort clt framgång srikt utnyttj ande även av
elen då befintli ga gamla materielen, en utbildningsgrad som
uteslutande kan uppnås genom trägen tjänst ombord.
Ur r en organisationssynpunkt kunna med rätta en del
anmärkningar framställ as mot vårt nuvarande utbildningsprogram för officerare, d et sakn as såväl plan som bestämmelser för utbildningen. Artikelförfattaren i septemberhäftet
har enligt mitt förmenande framlagt ett mindre lyckat uthildningsförslag i det han föreslår utbildning på clt senare
stadium. Vore det icke måhända klokare att gå det onda till
roten och ordna en noggrann och planmässig utbildning för
elen unge oJiiceren. Det är för fram ticlen lättar e att bygga
på en god grund än på en mindre god sådan. De huvudsakligaste olägenheterna, som vid låda vår ofl'iccrsntbildning
för närvarande, äro att sölw däri, atl dc unga ofl'icerarne icke
införsättas i elen sjömilitiira tjänsten på tillfreclssti.illandc sä lt.
Den korla utbildningsliden i sjökrigsskolan medgiver icke
tillräcklig militär utbildning. Även om en återgång till en
längre utbildningsLid i sjökrigsskolan skulle kunna tänkas,
skulle olägenheterna ändock icke kunna undvikas. För den
fortsatta, erforderliga mililiira utbildningen återstår då såsom
en naturlig fortsätlningsp eriod den 2-åriga fänrikstidcn.
Denna tid hör utnyttjas ulcslu tand e för vederbörandes u lbildning, som lämpligen bör uppdelas i
l. Allmän militär utbildning och
2. Förberedande specialutbildning.
Den a llmänmilitära utbildningens huvudändam.ål skall
vara att utveckla r enl milibr uppfattning och kunskap, alltså
ntgöra en allmän orientering i dc flesla avseenden för den
blivande ofriccrcn. Uneler den för allmän utbildning avsedda
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tiden bör därjämte en lämpligt utformad psyka-ped agogi sk
kurs inryn1mas.
Omedelbart efter den allmänmilitära utbildningsperio den
följer elen förberedande specia lutbildningen, då sam tl iga
tjänstegrenar skola beröras. Utbildningspragramme L u nde r
första utbildningsperioden el. v. s. fänriksåren skull e i st ora
drag bliva ungefär nedanstående.
2 år
' / to~~

1

/2

~--~

' /•

~-~

Allmän Förberedan- 'l'illämpmilitärut- de specialövn .
bildning utbildn . vid kustfl.
skjutskola

1

/s

~------·~

'/-• ~-~

1

/ •~-"JJ.• j 10

Instruktörstjlin~tgöring

Spec .
skjutskola

Förb .
Ori entevid
sp.ecia.l nt- ri ng i
rekrytskola bildnm g gn is tombord
vid t or- m'in -. u'bp edskola tj än st

l

De under ovannämnda kurser vunna resultaten skola
efter utbildningsperiodens slut läggas till grund för betyg oc h
omdömen med ledning av v ilka fastställes den slutliga o rdningsföljden bland dc till officerare med fullmakt utnämnda
fänrikarne. Otillfredsställande resu ltat äventyrar beford r an .
En enligt ovanstående utbildad fänrik. bibringas kun skape r
som utgöra en god grund för vidareutbildning. Efter p ~l. så
sätt genomgångna fänriksår äger vederbörande att söka fo r tsatt utbildning för viss tjänstegren och bör då kommentlera s
Lill dylik för genomgående av eldlednings-, torped-, mi n-,
gnist- eller ubåts-kurs. Därefter kan nuvarande program fö r
högskoleutbildning i stort sett följ as.
Författaren i septemberhäftet föreslår därefter ett fl ertal
skolor för specialoU'icerare, d . v. s. alla, då tidigare framhållits att specialisering skall vara obligatorisk, med upp gi ft
att "frigöra dem från en trängre specialistuppfattning samt
vidga deras blick på sjöYapnets allmänna karaktär och detsammas användande i stort". A v sammanhanget framg år att
denna kurs siwlie vara avseeld för sekonder och fartygs chefer
på större fartyg.
Hela detta tänkesätt synes mig tyda på en viss ow tsk ap
om övningarnes nuvarande planering och utförande . s~l,·iil

~

rtill eriofficer å t. ex. pansarbåt som chefer å torped- och
en a

ub-för band och fartyg hava för visso just genom sin tjänstdörin g fått blick för sjövapnet s allmänna karaktär. Detta
~. en ovillkorlig förutsättning för alt han skall lyckas i utal
för andet av sina uppdrag. Därjämte gives av vederbörande
)lögre förbandschefer i form av kritik en överskådlig bild av
övningar nes planläggning och utförande. Det är alltså j u st
till sjö ss i utövandet av sin tjänst, icke vid skrivbordet eller
i ]äroru mmet, som officeren erhåller den bästa frigörelsen
från en trång uppfattning.
Det kan också bestämt dragas i tvivelsmål om i en liten
marin en allmänmilitärutbildning med avgivande av omdömen för äldre sjöofficerare vore lämplig eller av behovet påkallad. Mig synes ett elylikt förslag böra hänföras till den
kategori av skrivbordsicleer, som icke böra upptagas till
diskussion.
De h är ovan framlagda synpunkten1a äro på grund av
bristande tid ofullständiga, dc äro huvudsakligen avsedela att
utgöra en protest mot och en komplettering av en del synpunkter, som bringats till o!Tentlighet av elen ovannämnde
ärade för fattaren i septemberhäftet
H . JVI. Fylgia i november.

c.

E . Måhlen.
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Ut på redden!
Erfarenhelen från såväl våra egaa övningar som frå n
världskrige t ger vid handen, aU den artilleriofficer, som ej
förfogar över modern eldledningsmat eriel, har stora sv[tri ghetcr att övervinna med avseende på m ålangivning. Dessa
svårigheter kunna emellertid till en viss grad komp enseras
genom övning, och det ligger således stor vikt på aU eldle dningspersonal och riktare utsättas för metodiskt stegrad lräning, avseende att i möjligaste mån förebygga dc missförstånd, som el j est säkerligen under strid mot förband av fien tliga fartyg skola förekomma.
Våra stridssl<j utningar med p j iisernas egen ammu ni li on
utgöra ingen övning i ovannämnda avseende. Brist p å må lmateriel och hänsyn till nödig säkerhet mot vådabeskjutning
av hogser- och markerfartyg gör nämligen a lt dessa övni ngar
måsle läggas så, att missförstånd vid målangivningen iiro i
det närmaste uteslutna.
Särskilda eldledningsövningar (blindövningar med eller
ulan tändpat roner, förberedande stridssl<ju Lning med tu bkanon) äro således nödväneliga och även i gällande instru ktioner
föreskrivna. För att dc sparsam t tillmätta gångtimmarna
skola kunna utnyttjas på bästa sätt är det emellertid av vild
alt fartygen förläggas så, att eldledningsövningar kun na bedrivas även stillaliggande.
I dclla avseende fyller vinterförläggning vid m obiliseringskajen endast mycket små anspråk. I bäsla fall har man
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' dorlunda fri utsikt åt ena sidan; i andra får man vara nöJ'd
n at>
}{anonerna kunna svängas runt klara för grannfartygen.
0111
Om fartygen i stället förlad es till ankars å r edden, skulle
avsevärt bättre möjligheter för eldlednie.gsövningar yppa sig.
Blindövningar skulle kunna utföras i vissa bäringar och skjutning med liten tubkanon i viss a riktningar.
Häremot kan möjligen invändas, att vissa av rekrytskoJans övningar fordra kommunikation med land per landgång.
Den tidsförlu st, varav dessa övningar skulle lida, om fartygen
förlades på redden, skulle emell ertid enligt min åsikt mer än
väl uppvägas redan av d en ökade övning i båttjänst, allmän
sjömanskap och örlogsrutin, som skulle bli följden .
Det ligger icke inom område t för denna uppsats att utreda den ekonomiska sidan av saken. Det synes dock, som
.om de svårigheter, som i detta avseende eventuellt skulle
uppstå, borde vara överkomliga.
E. Ternberg.

Tidskrift i Sjöväsendet.
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Kungl. örlogsmannasällskapets tävlingsämnen för år 1922.
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Slwlle den försegl ade sedeln, vilken åtföl jer skrift, som
blivit prisbelönt eller erhållil hedrande omnämnand e, enelas t
inn ehålla valspråk, Lillkänna givcs dctla under första hälften
av november månad i "Post- och inrikes Tidningar" med anhållan, att författar en ville till Sällskapet uppgiva namn och
adr ess.
Såvid a förfallaren ay inlämnad tävlingsskr ifl icke tillkännagiver motsatt önskan, förbehåller sig Kungl. örlogsmannasälls kapet rättighet att i sin lidskrift oiTentliggör a densamma.
Karl skrona i november 1921.

1.
2.
3.
4.
5.

G.

Vilka erfarenhete r Jämnar världskrige t i fråga om Yå r
flottas strategiska och taktiska uppträdand e?
Vilka erfarenhete r lämnar världskrige t i fråga om Yar sjökrigsmateri el?
Behovet av svårt artilleri, fast och rörligt, för del fas la
kuslförsvar et enligt erfarenh eterna från världskrige t.
Vilka erfarenhete r lämnar Yärlclskrige t i fr åga om lu flstridskrafte rnas användning i sjökriget?
Huru böra våra fartyg konstrueras , för att verkningar na
av skador i undervalten skroppen skola bliva möj liga st
obelydliga '?
FriLL val av ämne inom området fcr örlogsm::mn as iillsk a-

pets verksamheL
Tävlingssk rift bör, åtfö ljd av förseglad sedel, upplagan de
författarens namn och adress eilcr ock ett valspråk, vara ingiven till Kungl. örlogsmann asällskapet s sekreterare , Karl skrona, senast den l näslkomma nde september.
Finner Sällskapet inlämnad tävlingsskr ift förtj iin l a,·
pris, tilldelas författaren Sällskapets medalj i sil ver. Skullc
inlämnad skrift anses vara av synnerligen utmärkt förtj iin sl,
kan Sällskapet besluta att tilldela författaren samma m eda lj
i guld.
Tävlingsskr ift, som icke kan belönas med pris men Jik\"ii l
anses förtjänt av Sällskapets erkännande , erhåller på hö gtidsdagen hedrande omnämnan de.

Sekre l eraren.
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Rättelse och tillägg.
Meddelande från främmande mariner.
Tillhör uppsatsen "Svar till kommendörkapten C. L eche"
l O:e häftet.
Sid. 594, under rubrik svängning styrbord hän, står:
l o.
NW =
2 °, ska Il vara : NW =
"Deviation and the Deuiascope" av Charles H. Brown,
Glasgow 1918. Begreppet "Gaussin E1oror" definieras h är på
följande sätt: "När ett fartyg under en längre tid styr samma
kurs upptager fartygsjärnet en dosis :inducerad magnetism.
Någon ändring av deviationen uppträder härigenom ick e på
den styrda kursen, utan förmärkes sådan först då kursen ä n dras och når deviationsändringen sitt maximum, ifall den nya
kursen ligger i rät vinkel till den förutvarande."
Den ursprungliga betydelsen av det Ganssinska fele t
medtages icke i definitionen.
Alex. Tlwre.

+

+

De förnämsta flottornas dislokation.
England.
(Omkring den 1 oktober 1921.)
i\tlantcri"lottan.
H. B.: Amiral Madclen, Flaggskepp: Queen Elizabeth.
1:a slagskeppseslmdern: E. C.: Viceamiral Nicholsson , flaggskepp:
Barham. 1 :a divisionen: D. C.: Viceamiral Nicholsson, B a r 11 a m , Vali ant, Malaya, \Varspite. 2 :a elivision en: D. C. Konteramimi Bentinck,
R e v c n g e, Resolution , Rami! lies, Royal Oak.
t:a slanln·yssarecslmderon: K C.: Konteramimi Cowan, flaggsl;:epp:
Hood. I-I o o el, Repuls e, 'riger.
t:a lätta kryssaredivisionen: 11. C. : Konteramiral Fergusson, D e !Il i,
Dun edni, Danae, Dauntlcss, Dragon.
2:a lätla l<l'yssarcdivisionen: D. C.: Konteramiral Nicl1ol sson, C ur a c a o, Carysfort, Calcclon, Corclelia, Castor.
Janareför•handen: Chef: Konteramiral I-Ioclges, C o v e n t r j", G flottiljer jagare it 1 flottillal cacl er oc!J 8 jagare (på två divisioner).
U-håtsförhand en: Chef: Konteramimi Sin clair, I n c o n s t a n t , .3
flo t tiljer U-båtar it 7 bålar, clepåfa rt~• g.
Flygdepåfat·lyu: Argus.
MinHiuuare: Princess ?.'largare l.
Scagoiny Gunnery Ship: Orion.
Heservflollan.
II. B.: Viceamiral Pllillimore, flaggsk epp Co nqu eror.
Den~npol'lsdivi sio n cn: G l o r i o u s, Dartmout11 , Phaeton, 2 fl ottill alcaclers , 15 jagare, 1 depåfar-tyg.
PorllandsdivisioJJen : 11 U-JJ1'ttar, 10 patrullb åt ar.
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l'or,lsmoulhsdi\"isione n: C o n q u c r o r, ~l onarc l1, Royal :-;OY1'1'!·i;tn.
l'l otC o u r a g c o u s, Ga latca, HoYalist, flygclepåfartygct Yindi cliYe,
Lillalcacle r s, 16 jaga r e. i tleptfartyg.
l~ 1.' i n, Birminglwm, Cleopatra, Uml::tunl<'d, \\e y_
~ot·cd i\"i sio n e n :
·
moutlt, 1 flottillaleaclcr JR jagar·c. l clepi\farLyg.
Hosylhdi\'isioncn: L i o n , New-Zcalanll, Princess Ho;·al, fln~tl''[ •<t
far,Lyg Fmious, 5 1--ll åLar·.
:'\amn med spiir·r·ad stil lwlcckna flaggskepp. I Y<ll',jr ijl'log ,;l t;ru rn
lllöYa~ befäl öYer clärsli'Hic~ l;cfinlliga örlogsfartyg aY en konLcrar nir·aJ.
som har si n flagg blåsand e på flaggskeppet. Samll iga 5 konlcl'am ir.ii< T
slå und el' befiU aY II. B. för l'r'"CrYflottan, Yiceamiralcn i P orLsm n~tl lr.
1-nd e r sitt clirckta hcfLU !rar· drnn c e nelast flottf'laggskPpp cL Conq ll• l'n r.

z

:\led e ! ha vsfloll an .
II. B.: Am i•·al el c Ho beck, flaggskepp: Iron Duk f'.
lo :c slausl>eppseslmder·n: E. C.: r\miral clc Ro b ec k, T r o n Il' ''' P.
King Gco •·ge V. B c n IJ o\\", i\jax. D. C.: Konteram iral \YeiJIJ. I rl' sr·n
i :\Ialta mecl 3/5 lJ csätLnin ga r·: Empcror of Imlia, Ccnturion.
3:c Hitla J;r•yssarcdh·isionc n : n. C. : Konteramiral ' I'JTWil.i t L, L el t'd i f f, Ceres, Caracloc, CaJJ·pso, Conconl, Cen taur .
.la!JaPefiit·han d: J. clul)bcll' lott i lj om 2 flottilla leaclers ocl1 Hi j a~.11·e
m ccl 1 jagare j reserv i Malla, 1 clc päfart)g.
Fly(ldepiHar·l Y!J: Pegasus.
1\anonhålar: 7 sL. (llli.n<Y 2 i Hölla llaYct ) .
nonaul'lotliljen: :3 flocll;anoniJalm·, G motorbftlar .

Ulom landsslal.io nm ·.
o~lindien.

~:e

hitta l"•yssar•cdil'i s ionen : D. C. oc l1 K

C.: Viceamiral 'l'oll li ll .

::: o u L11 a m p Lo n, Carolinc, Conrlts.
Kanonbi\lar: Ct·ocus, Espicg lc , CYclamen (för· P c r· siska viken ).
Oljef<ll'IHJ: Hapiclol.
Flod l•anonhåla•·: Bmmble. Br·itomal't ( i Persiska YiJ;:cn ) .
J yacl1 t.
Hin a.
5:P liilla l•ryssa•·edi\·isionl'll: ]l. C. och E. c.: \"ic ca miral v u n,
J f a w k i n s, Car·lislc, Coloml10, Curl C\Y. C:J.i t· o.
U- hiHsfiir·han d: 1 flotli l.i om 12 L-båtar.
l)epål'at·ly!J: Ambrosc, 'l' i Lan i a, l\Iarazion.
Yangscfloltiljen: Flotti ljcl lcf: En konteramiral, Blucbcll, l!'oxg· I•JI C,
Uoll:ynock, ~lagnolia .
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.\l'l'ili<l .

6:C Jälla i>l'yssaPedh·isionen:

n. c. ocll E. C.: \"jceamiral Gooclenough.

L 0 ''" e s t o f t. DulJlin.
J{anon hi'd ar : 11\Yarf, T Il i:;Lit•.
"ot·danwril•a oclt Y esl indien ( ulan lliYisionsinclclning ) : K C· \"iLe a miral Pat enl1 am, H a l e i g l r, CakuLla, Constancc, CamlH·iau.
J{anon hål:u· : Yalerian, \Vi stru:ia .
.\u s lr·alis lm fJollan : H. B. Konteramiral Dumar·esq. Australia (skolfartYg rncu r ed u ceracl !JesJ.tLn ing ). :\l c IJJ o u t' n c ( rcrln<·. bes.) , Brishane,
sycln ey, l~ n cou n lcr, Aclelaicl e, PiOD CL' I\ Ps~·cJrc.
.Jan are : 1 flottilla lcacl e r , 3 jagare.
U-hålat•: 6 n-håtar aY J-l;lass, J !lrpi'tfartyg.
!\a non b:'\! a t·: Ger an i u m , l\! a l IO\Y, Margu et·i Le. ProtccLor. lna.
:'l;ysc liind sl>a diyisionen : D. C. : Capla in .\ clams. 1\ lll'Ol'a.

J<t gtm ': 2 st.
U -b å la:·: 2 sl.

Frankrike.
( Oml;xing d e n .l oktolJ<'l' 1()21 )
i\lcdcl ha,·spsl•adern.
H. B.: \"iccamiral salaCt n, flaggsl;cpp: Brclag n r.
1 :a cli Yisioncn: B r e La g n r, France. 2 :a diYisionrn: P a r i s, J ea n
Bar t. n. C.: Konteramiral Le \"aYassc ur. slagskepp e n l'roYcnce oc ll
L ol'raine ii.ro umler reparation i 'J'o ulon. 2 jagat'CcliYisioner it G fart J·g.
Syris l>a d h ·ision cn (kust en ft•ån Rl1oclu s till Eg·yplen). S L r a s s]) u e g; n. C.: Konteramiral G mncl-Cicmcn L; J sac!Jt, 5 avisr:JfarLyg .
Lc van t iska divisionen (Sva rta 11 avet, :\lat·marasj ö n, Egeiska Il avet,
eeckl anels söclra oc!1 ösLm kuster ). \V a l cl e c k-H o u s s c a 11; D . C.:
Konteramiral Dumesnil; l~dgar Quin c l, !1 jagare av 5 :e cliYisionen. l~ enes l
Hen a n ocl1 2 jagare j reserv i Toulon .
Yid bcllOY samarlJcla Sy riska ocl1 LeYantiska cJjyisioncena.
"ot·d esl•ml cm ( i reserv i Cllerbourg mccl reducerade lJesältningar ) .
V o l La i r c; E. C. : Konteamiral Le Qucrrc. ConclorreL. Diclerol. 3 djYision cr torp edilåtar :i. 6 farty g. 20 ( c :a ) aYisofartyg .
Allanlis l> n flynande clil·isione n (öYC!'Ya k ar fiskeL Yicl Ncwfou ncllancl
och l slancl samt JJeyakar kusten aY ~l.arocko orll Afrika , i .\ tlanlen oclt
In cliska Oceanen ) . Jul('S ~1icllcl c L, Gy n cclon, C\[etz , Antares, Vill e cl"fs.
Cassiop6e, Hcgulus .
SUIIahavscslmdern: ~[o n t c a lm, E. C. Ett antal kanonhålar oclr
llvisofaelyg.
S l<j ut skolan i l\ledclha\·et !'ii r· :w l iller· i : Courbet.
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Japan.
(Y id sl utet av Yåren 1921. )

1 :a flottan.

1 :a
2 :a
1 :a
1 :a

skade m: G clreaclnongllts, flaggskepp: Naga lo.
cskacle rn: ? hitta krJ·ssarc (i reserv ).
torpecleskallcrn: 'l'atsutil och 2 flott il jer jagar·c.
U-lJåtseskadcrn: 2 flott il jer U-båtilr.
2:a flotfm1.

3 :e cskaclem: 7 il 8 s lagkryssarc .
4 :e eskadern (4 ?) lätta kryssare.
2 :a torpccleskaclcm: 'l'rnr·yu ocl1 3 flottiljer jilgare.
3:c flottan.
K. B.: Viceamiral Oguri.
3 :e eskaelern: 11 slagskepp .
3 :e torpecleskaclern: 'rsclm sc h irrm och 2 flottiljer jilgcu·c.

-
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Stilla hm·s flottan.
I-I. B.: Amiral E. W. Ebct·lc, Flaggskepp, New-Mexico.
Slao s ~> cp p ss t yrlmn, Ct1ef: Viccamirrtl \\'. R. Sllocmaker, Flaggskepp:
New-Y ode 1 : a c s k a el e r n: 7 :c elivisio nen: N c w-Y o r k, '!'exas, Okla-

110ma, Nevada. 8 :o elivisionen : N c w-i\[ c x i c o, Idall o Missisippi, Pcnn~ylvani a, Arizona, 'l'cnncsscc. I St ill a ll avsflo ttiln skola även ingå Galirornia ocll Mary lamt så snart de s lutat s in a provturer.
Jagat·cs tyrlm, FöriJanclscher: Konteramiral G. H. Burragc: 1 kryssaee (C ilarleston ), 111 jagaec, ind elning angi Yos icke, men styrkan Ilat'
varit indelad i 2 f lottilj er om res p. 3 od1 2 eskad rar a 3 elivisioner a G
jagare (6 :e eskildem av 2:a flottilj en räknacle llock 7 clivisionee, YilCh1n
hela antalet elivisioner i jagarcsl;,Tlwn uppg ick till 19 division er. Av
6 :e eskade rn s elivisioner Yoro 3 uneler uppsättn ing oclt ej fu lltaliga ).
Lul'lst l"idsJ,rafter: 1 m inf ar t~·g, J. clcpåfartJ·g.
l\'1in crinnssty•'lm (Bas i Hawai ) : 1 clepå filrt}"g, 11 minfaetyg.
TI·iin[J: 1 kryssare (Frederick ), 1 sjukYåeclsfaet~yg, 10 teansportfill'tyg.
U-båtsföl'lmnd : 1 clepi:lfart;,-g, !l u-IJåtar.
Asiatiska flottan.
H. B.: Amiral .T . Strauss, Flaggskepp: IIU!'On, Bas : Filippinema.

Amerikas Förenta Stater.

1 kryssare (Huron ), !l kanonbåtar, 25 jagare.
:\'l incl"i nn ssl.yrl;a: 6 minl'art~·g.
T••iinn: G transportfart~·g.

(September 1921. )
J\tlantislm floUan.
H. B.: Am iral H. P. Jones, Flaggsl;:epp: \YJ·oming.
Sla!JS I> eppsstyrlmn, Vice am iral .J. D. i\Ic Donald.
2: a s l a g s k e p p s c s k a el e r n, Konteramiral C. F . Hugh es l<• r
övning av sjökadetterna) : C o n n e c t i c u t, Kansas, Minnesota. 3 :•' LliYisioncn, D. C. (ilven för 6 :c cliv isioncn) Konteramiral A. II. Scalcs: \\' ' um i n g, Arkansas, U tall ( till f. clctaclleracl til! Europa ), Floricla. G:e lliY isioncn: D c l a w a r e, Nort11. Dakota, Soutll Carolina, Michigan.
Janm'eslyrlmn, Förbanclscilc[ Konteramiral A. IL Ho!Jcrtson: 1 L r·: ,Silre (R o c h c s t e r ), 12'' jagilre, ind elning angiyes icke, men Ilar r .rut
Yill'it i 3 :nc flottilj er om resp. <\, 3 ocl1 2 eskadrar it 3 d iYisionrt· it l till
6 jagare.
Luflstrids l;,'after: 1 jagare, 2 minfartj"g.
i\linerin!JSslyrlm: G jagare, 13 minfartJ·g.
Trän !J: 1 kryssare (ColumiJia), J. sjukvårclsfart}g, 2 koltrans por tfartyg, 2 oljctransportfartyg, lt kansportfartyg (föt' förred etc.), J. Yal'il l.
U-biHst'örband: 1 elcp faetyg, ltlt U-båtar.
Eslmdcr för speciell ljiinst (i Panamakanalzon en och Cc n tt·a Lun•'rika). E. C. : Konteramiral C. N. i\Jorgan. Bas: Coco Solo viLl Col" n: (i.
kanonbåtar, 1 yacht, 1 clcpåfilrtJ·g för u-båtar, 12 u-IJ, tae.

Sj iist t'i!lsl> •·aftct·
Em·opeisl>a fat•\·allen.
BcfälhaYarc: Viceamiral Nib lack, Flilggskepp: U tall.
slagskepp (Ctah tillf. ) , 1 kryssare (St. Louis ), 12 jagare i div.
eur opeiska hamnar.

Personalorganisati on.
(Intill mitten ay september miinael 1021. )

England.
N. M. H. , juni 8 1921.
Amiralite tet.
En bok som i England väckt et t oerhört uppsecmlc är den n!·ligcn
Utkomna Filson "\Vitl1 Ur c Dattlc Ct·uiscr s". Den innel1, llcr bl. a. en
clet skarpa angrepp på amiralitetels organisat ion. Inom sjöoft'icerskrets<Jt'
anses i allmänhet att anmäl'lmingamil äro vill grunclaelc ocl1 att amirali-
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LeLcL är en fö t'iJO r g föt' lions enat ism ocll slentr·ian in om flott an. liLan
döljer ej llellet· a t L clc dYila elementen inom amit·alitetet äro mc,; t t'<'a kLioniim oc l1 l1ämmaml c för tltVe!'kli ngen.

ire 'I'el. , sep L. 2 1H21.
.
. . ..

Vnl\anser na

För

att

UlOin

o

1\at·en.
s]o nlans_

Fts taclkomma ök acl Wlsleömning till flottfUl föreslas att
;i.wn m· nation ell synpunkt YOl' C clcLta

. .., i'art"~ e n oftm·c utomlanrls.
sJ\.! C1. _ o..
. J .....,

L e T em ps, jun i 2'• 1021.

at t r cJ, ommencl era.

Omo •'!Janisation aY am iralilefeL
Amiralitetet skall lläclanefter besLå av offieeeare som crltitl l i t S]Jeciell utlJilclning till sta!JstjiinsL.
Amiralitetet ståt· häLlan e ft e r undct· " Prcm: cr L orll cl1i ef nf C\aval
,;Laff" mecl "clepuL:· c!Jicf . o f l\a1·at slaff'' och "assistant r·lli cf or '\:tvat
staff" som unll eeanle lningscll efcr. Umlcr dcputy cl1ief lycla nnll<Tt'iitt.elseväsenCiet, opcrationsavclelningcn, strategisim stuclicanl elning cn oc lr
kustförsvaret. Ass istent chief ltar lJefiil et övct· cle tekniska avcluln ingarna
' artiller·i , Lor·p eclcr oc l1 fl:·gväsencleL).

.\. N. G., juli 9 1921.
Of!'iccrsld\ren.
Befor·dringama tl"n 1 juli omfa tta: 10 commanders till cap i1n itb,
20 lieutcnant- conunantlcrs tilJ commanclers. 1\ledeliilcleen i grfui< 'n vid
lJe forclran vEu': fö t' commanders ~-8 år, för licuLenant-commanr\('r :)-r; ar.
Hamps!Jire Tel., juli J:i 1921.
Jloyal '\an1l Hesct'\·e,
Officerare tilll1örancle denna resen· , som fullgjort 12 månad er' allmi1n tjänst och cUit•efter undergått en examen vie! Fort BlocUwuse Por Ls ..
moutl1 eftet· en två månaders kurs llärstilcl cs, kunna kommencler'b 1•a et\
[tr till unclrrvatlensLjän st. D e två månaderna virl Fort Blocli llous e r•il,nas
såsom ekvivalenta mccl s1wcialkursen vie! al'tilloriskjutskolan.
Efter il e sex första månadernas tjiinst vie: umlervattensvapn l'l in.c dves till amiralitetet rapport övct· l1uru nu utLn.gna officerare lälll jliL si~·
för· fortsaLt utbilclning. I l1änclclse av bristande lämpliglwt åtcrgt! d•· till
a Il män t j än st.
De som tillfrcclsställancle genomgått sin utbildning vid unclet'Yattcnsvapnet, kvars Lå i sådan Ljänst ft·ån 21-32 års ålcler oci1 bilda 'F irst
rescn·e of 'l'!Jircl otl'icers of Submarines''.
Efter 32 år,; alciCt' övngå clessa officerare till " Auxiliat') l'atrol
:=::.ervice' ' .
F~ n insändare i H am ps l t ire Telegrapl1 före s lår att utstr~lck a tlcs,;a
Ciirmåner äYon till ol'ficerarne i "Royal Naval Volunteer n.eservo ".
Jiampsl1irc 'l'cl., juli 22 1921.
Underofficerare,
r~n n y yrkesgren ''Submarin e rletector" IB.r inföets.
ay specialister för använclanclc av lyssnarcapparater.

J_
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Den ulgu rcs

J[amps l1i 1·e '!' el. , juli 8 J92l.
J{ri[J Siivnin!J :n' i Slilla Oreancn.
Gemensamma J'r igsöYni n gar komma aL L anorclnas uneler insLumlancle
y in ter m ecl OsLincliska, Kina- o d1 Australiska esl,aclrarna i :-;t; Ila l ravet.

'I'!le National Daily (amerikansk ), juni 2 1921.
En !J els k fl olla lill Sli lla lta,·ct '?
Vie! bt·ittisk a imperiets konferens i Lomlon i juni Lonle ft·ågan om
u\sänclancl c av en e ngelsk flo tta till S tilla l1awt komrna att avgöras .
.\ustralien, N)"a Zealaml oclt Canacla anses knmma att förorda att åtminston e on fl otta av 2 :a rangen uppt·ät1.as i St illa Ilavet ocl1 stationeras
i Singap ore.
Med a n ledn in g l1il1'av ocil i anslutning l1äeLill a n ses d eL troligt aLL
Förenta s t a t er na komma a t t föt"CLaga en nJ·a fönleJni n g aY sina slagskepp.
Trolig en komm e r man clocl;: ej , si:l som förc:t rJktcsvis påståtts, atL
skap a en e ncla stor flotta, uLan planen blir att försLärka Stilla lmvsflottan
mecl alla n J IJ)'ggda farL:·g. Tenesscc L. ex. slz ickacles ge n as t efter proYturen t ill SL illa llaY et octt Ca li fomia od1 1\ fary!aml Lor·clc även kornrna aLL
eli tb eorcl ras.
A. N. G., juli ~ J821.
All anterl'loll.an ptt li'lll!J l'esa '!
:\Ian för eslår att Atlantcl'flottan uLsäncl es till S~·damcr ika (Dnenos
Ayres och R io clc Jane ir o) för att Yisa flaggen . Någon eng elsk SJ'Ciam crikansk station exist erar ej lilngr e.

A. X G., juli 2 1921.
Und e•'" usel .
I unclc l'i1uset r e pres c nL c:·as flatlan aY ick e mindt· c ~1n 18 offic e rare.
A. N. G., jul i 9 1\J21.

Hem is k lwmmil t i'.
En li gt Navy List ltat' tillsaLLs en Cl!Cmical \\'m•farc Committ6, som
har att utf öra försöl' med giftiga gaser.

ll ampshirc Tel. , juli 29 1921.
Antiuassl<ola .
F. el. kryssaren Boaclicca Ljiinstgör som a nLi gasskola.

N.

~I.
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R., au g . .17 1021.

criJ, an sl' At·my ancl i'\aYJ' Journal, maj 28 1921.
personulst.yt·l;a.
n en 23 m aj i ae b eslocl flottans oc l1 mar ininfantcei c Ls personal av
·J
offi ce r are oc/1 1H,074. man.
596
J., Av fl ot tans 143,396 n um mer en li gt stat vo t·o 23,724 vakanta; av ma·ets 27.400 n u mm er enligt stat v oro 5,9'•2 vakan La.
rininfan t el'l
_\tll

Å r·s l<o st nad c r· för• fari.Yff ·

1. Slagskepp ay Hoyal SoYerc ignlj.lassen
lO:l . ~ GO ~~1. Slagkeyssaee
5:lJ.[J:iO ~~ .
:L Lält ki'}SSarc•
Hi0 ,100 ~1. Jagare av \ V-k lassen ..... .... ........ .
4D ,O/;, 1..
1. U-åt av L-k lassen ....... .. ........... .
2G,2Jr-, ·~Häri ingå aYlöningae, fötTåcl, peoviant, ammun ition oe lt n"t' ltL tla
repaealio ner.

)l.

fl., au g.-sept. 1\121.
I slu tet aY juni Yo r o av flottan 28,300 platser vakanta.

N.

~L

Förenta staterna.
Amerikansk Tidning, juni 1021.
Sti ll a havs tl ottan.
Amieal Roclman , II. B. ö\·er Slill ahavsflottan , som
akti\·a sjötjänst, uttryckte Yicl s itt avskeclstag·ancle fn n
ås ikter angåencle Still a havet. Föeenta Stateena måste
hasee v ill clctla hav och framföe all t fö t'stäeka si n flotta,
allt Yad det förmår och Amerilms llanclelssjöfe_,,t måste
effekt iYt.

Japan.
nu aYsln l" ;; in
sin flot l<t .; ina
bygga u l -in a
ty Japan l" b lnt·
ku nna -;k' tlrl n'

Svenska pressen, jun i 2 1. 1921.
Enl igt telegram från \Vasll ington mcclcl elas numera offi r ir ltl <1 ll
samtliga stoea faelyg komma a tt förläggas till Sli ll a haYct.
N. M. R., au g.- sept. 1!J2l.
Alla m etl olja clriY na slagskepp skola tilll1öea Stilla haysfl rd la n.
Indelningen i Al lan tel'- oclt St illahavs fl ottan kommet' att bib cll älJ n,;.
N. ;\L R. , juli 6 1921.
Det råeler nu ej lilngre något tviYcl om sJt Föeen ta Slatern' !w
för avsikt att s å s m å n i n g o m koncen leera hela s in flolt a i -;l illa
havet. Baser och clockoe vie! SLilla haYet äro llnn11 ej i såclant sl' it- att
cle ku nna räcka Lill för h ela amel'ikanskn flottan och överfly t tning en mCts lc
däeför ske grath·is .
~Ian har clärför börjat aLt et·säLla cle uldrc rartygen metl n ~ ar·e.
F . n . f in nes vid Stilla havet enelast 5 clockor, som kunna tart a in cl c
senaste slagskeppen, m en enelas t 3 av dessa äro tillräckligt sLom f l'ot ' ,-lae·kryssarn e. Omkring· midsommar 1!J2 't !toppas man aLL Stilla llay,; fl,,[ lan
skall hava uppnått en st"J•rka av 12 slagskepp och 1, slagke~· s sar• all'1
-y ngre än 7 år eft er stapelavlöpningen .

H. , aug. 31 1021.
J(ri0 S ÖVIl in Olll'.
Sto ra japanska kr igsövningar med flottan företagas i septcml)er i
ar. 1. ocl1 2. flottorna mecl baser resp. i Yokosuka oell Kurc oper era mot
varanel r a, men även 3. flo LLan med ])as i SasclJo skall cl c!Laga.
Omkring 40 fartyg utom torped- oclt lljälpfart;,·g äeo rustade . Av
dessa äro 12 st. clreaclnoughts oc /1 slagkryssarc, dc öHiga några älclrc
slagslw pp ocl1 lätta k t'"J·ssare.
övnin gaena leelas av Amiral 'rocll inai feån slagsl;:epp et Nagato.
I b örj an av sepLeml1er samlas 1. och 2. fioLtorna i Saiki Bay i
Bungo Steait (mellan Kiushu och Shikoku ) fö t' att und c e c :a en vecka
öva takti k m. m.
Omkri ng elen 12 september uppdelas styrkan i 2 flottor, den ena
föres tällancle en japacsk flotta, el en anclra en "fi entlig" sL;,-rka, som skall
försök a in tränga i Japan ska sjön genom Korea orl1 'J'susbima sunclen.
Cl1 efen för mar in staben, amiral Sllimamura, lwmm cr antagligen alt
vara embarkerad pEt Nagato.
Avs ikten är att utröna om japanska flottan itr tillruckligt s tark för
att samti d igt kunna skyelda Stillallavslmslen ocl1 !lindra en f iende att
intränga i J apans!( a sj ön .

Frankrike.
Le Tem ps, sept. 2 1921.
i\'lat•in ens över s tyrelse.
Utgående från en inom cle fl esta maeiner v:mli[; för eteelse vid krigsUtbrottet, bristen på organisation ocl1 ' 'iil,en brist speci ellt kom Lill sJ·nes
inom f ranska flottan, ]) eklagar tidningen att hittill s sil. litet gjorts för

-

700-

a tt \·J cl;a ini resseL J'ör· d en sjöm ililiir·a ulbilclningcn. I m ot~al s li!J \'·
J'ör·lrii.llandct är Yid armön, där o!T ice r ar·n c sys tem atiskt tränas i <llll'lir ·;ta
l.r1cllt J1änsecnde. gcnomgt e l cYe rn~ Yili s,jökr· igs li ögskol an si nn kup~:~
alltfö r· !rasLigt - d c !r a enel ast sex ir sjn månader· på sig för· dr·n lllh ilt]~
ning d c l1öra JJesitta för· att JJliYa led are tl\' ett stort föL'JJand far· t) ~·.
Anlald liirarc iir för litet, sjökri gs!JögsJ;olan lwr· t. <' .\.. ''llrht:;t
lYcnnc militiim liir·ar·c. Le Temps l1oppas JTI)·cket aY de J;ur·se,·. '"li J nu
att d c iintligcn sko la kunn a J'ramlJr'in i"·a r·iL' \' L' l'.
sn fl.rt skola öpp nas. som llli\·it Yii.l förselida m ecl Ycle n skaplig lJa ll ast.
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'fcJ11[lS, aug. 17 1!J2J.
I Journal o!Tieicl. f'ör nug. 1::> !rar l'LL dek,·et pull li cerats angåend e
·iati on av mark !'ör· tl ppför~mk a\' hygg·nallcL' rr,r· sjökr igsskolan.
,
. ..
.
c:-.:pt OJl '
wo,OOO frc s anY JSas 1or ii nc!Rmål et.
Le 'l'ern ps hoppas att llyf'·gnar! cL'na ,;kola llliYa snar·t utförda.

r.,e

Le 'L'emp s, j u l i 2G J 921.

Pcrsonill cn.
Specialgrenam a iJiaml mr\nskatrc t :;kola rl!nurganisel'a; ; till hiiLtl'C
öYerensstämm else med dc Yilr'nplikligas )'J'];cn i det ciY il a li\· et.

\ · .. juli Jfi 1!121.
Sj iilo·i!JSirii!Jskolan.

I en l edande artikel pilp ckHr' Cllr·. P. le Hol.l aLl. r\nlal••L in lr·ii <J,.,_
suk;:tnde till dl'nna skola na\'lJru l r· l \·ilr·it i s,j unJ; anclc ocl1 rek olllllll ·ndl'l'al'
en del ;'\t,!.!·änlcr f ur att !r öja intresset för· d ens amma JJ!ancl rrfT ir·r·,·:n·n a.
Bland annal f'öJ·f'slib att tJnclerhiLla anskaffanliet av hoslii.Llrr i i' <IJ·o, "riJ
att crsiHLo. Ll1•n jun·. ~om ilccliirncr cl c intrii.tlcssökan flcs arlJctcn . lilr·rl <'n
YCrklig intriirll'srxame n.

N. M. H .. juni 1:> 102J.
~j öl;J'i!Jss l;olan.

~\r 1!>19 Rn l ogos GG kadetter nelt tU' l!l~O :Jil st. I ar Il ar an!" '' 1 ]JeRliimts till 80. Till detta antal platser finnas c :a 170 ansöknin.c:·a,·. \ ilkct
r\ntal an;.; cs Ya r·n m)·et;:et !ilet. Omkr in g 300 llr'ul;ar Ya,·a det Ynnli !-''l.
C\Jan f'ÖJ'Ilt'rlar inom fmnska fiolLan d et engelska s)·stemcl. :l ll l !J•Jlmuntra r· t·kr·)·te r·ingen f! Cnon L att lliC'Ll l'lnttan lJcsök<t kust;.;tätlo•r·n ;l.

L r Temps. au c;·. J :3 J H21.
Lt· T em1rs lwppas <tlL nrct;.; sYa,c;·a sif'f'r•:t endf\st iir· lillfälli g •ll'IJ nll
maLrrialcl ~l;all Yba sig gott ot:IJ molsYarand e tle stoL'f\ f'onlrin.c:·:u·. """l
ntllrL Cl'U slätlas p:i lil'IOgsjll'l'SOlla ien.
l~l e \·crna l t :J l' ii r
DiiJ'r·fl rr· l; r i tisPras skolans nuYarande program.
;.;mit J;unskap c r· i mat ematik. Cllan llu gått in för <tilL för· myrk <'l Jllii.Ll'rialkänncdom. Den Yf'tenskapliga unllr'rYisn ingen ii. r· rliircmot "l illt't·r·tl:<sLällatlllc. Sko lnn suknar ~lt\'äl snmli ngar· som lahon<torium .
C\Jan 11ar numer<\ iiH•n flir·rslagit att slopa tillämpning:-;k tll'"' 11 J•H
.Jeanne tl'Arr· s:hom Y<H'a LHlr· alltf(ie dJTilae (!len koslacle ~:a 2il,lll lll J' r'l';
pe1· elc\' oclr ;u· förr kriget ). oclt i stället ubLt'iil'ka kursen til l J,.,. ;u·
Lnetl aYhl'ott fiir· korLar·c sjöc'xpeclitione t·.
l ' nrleJ'\·isningcn i li'Yanrlc 'P r'[Lk lll<1ste 11Lökas - rlrt an l al til'l'i r·o•r':l i'C
som kan rngL•lska iir o tillriil'kligt och dt' som kunna t~·ska äro liij lid f;r.
Om någ1·a ;h· J'innes snnnolikt rj en r nd a sjöoJ'J'icrr· som kan L\·sk :t.
Slutligcn päpckas bello\·ct tl\' en h)·ggnall föt' '.iökrigsskolan .

)L H., au g.-sept. J !l2l.
Disciplinen.
Stora ]Jobj OY ikoegani;;alion cr

bland

mansl;a pet ILaYll llppliickts

i

Toulon.

Italien.
Y. , juni 11 J'J21.

Omol'flilnisa lion a1' e n clrl hiiur·c post er.
Stati onslJefä iii a\·arcn i \'cn edig· ILar förflytlats till l' ola oc l1 skall
Yara v i cearnir'Hl.
Pola jii.mnställes i admini,;LI'aliYL lliins<'o'nllc med Tarento Ol'h Spczzia.
Sjökrigsriittcn i Yenr 'Lli::;· öYcrflyllas till. Pola.
V en edi g 11lir· t• n 2. kl. sta tion lin eler ])ofäl av en konl era m i raL
Stati on rn i Br·inrlisi inlieagc,;. 11Jrstiides kYtu·star enelast en cl1cl'
för ku stföesYarct av konteramirals elir't' rapi l ainf' tir • Yai~sl'art's rang. Han
äe clir·ekt UIHi crs liillcl marin minislcrn.
Stat i onen i i\ncona indrafjf'S .

Grekland .
Le 'J' r·mps aug. 7 1921.
l<' . r! . cngcbJ;a mar·inaltnl'IL0n i ~Locklrolin ol'll PrLr og racl. nuYaranrlo •
konter arnin<l A. Smith, har utniimnls t ill r·l1et' för den engchka mu.rinkommi s,; ionr·n. som skall Mganiscra elen ,!.!Tekiska flottan.
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Använda förkortninga r:
A T.
A

N. G.

n. 'r. r. s.
I. M.

J. d. 'r. T.
J. R. A.
J. R. s. I.
K. M.
K. 'r.
K. V. A. H. ('r.)

= Artilleritidskrift.

= Army

and Navy Gazette.

= Tidskrift for Sevresen (Dansk).
= Illustrerad Militärrevy.
= Jallrbucll der drahtlosen Telegraphie und Telep!Jon ie.
= Journal of the Ro~·al Artillery.
= Journal of the Ro·yal United Service Instituti on .
= Kommersiella Meddelanden.
= Svensk Kustarlilleritidsk rift.
= Kungl. Krigsvetenskapsa kademiens Handlingar (Ticlslu·ift).

L. l\I. F.
l\1. el. L. F.
M. N.
M. R.
M. S.

M. 'l'.
N.
N.
N.
N.

N.
P.
R.
R.
S.
S.
S.

E.
M. R.

l\I.
T.

T. f. S.
U. S. N. I.
A.
M.
A.

G.
L. 'l'.

s. u.
T.
'l'.
'l'.
T.
U.
V.
Y.

F.
H.

l\1.
T.
S. G.
F.

= La l\Iarine Frangaise.
= Moniteur de la Flotte.
= Militärnyheter.
= Marine Runclschau.
= 'rhe military surgeon.
= Svensk Militär Tidskrift.
= 'l'lle navy (engelsk).

= 'l'ile

naval ancl mililary record.

= The national marine.
= Nautisk tidskrift.
= Norsk tidskrift for Sjevresen.
= ProeecUngs of the United States

= Revue

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=

d'artillerie.
Revue maritime.
Scientific American.
Scanclinavian Shipping Gazette.
Svensk Lots- och Fyrtidning.
Svensk Utrikeshandel.
'l'iclskrift i Fortifikationen.
Ticlskrift i militär hälsovärcl.
'l'iclskrift för maskinister.
Teknisk Tidskrift.
United Service Gazette.
Vår Flotta.
Le Yacht.

Naval Institute.

