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Vår sjögående flottas övningsproblem.
Till Kungl. örlogsmann asällskapet ingiven tävli ngsskrift av
l öjtnante rn a vid Kungl. Flotta n A. B. Boström och K. 111. Ostberg
och belönad med Sällskapets »Hedrande omnämnande>>.

I.

Allmäw. a synpunJ:.:ter beträffande en fl ottas
övnings pr o blem .

En ör·l ogs fl otta m åste vid krigstillfälle med fram:g ång kunna utföra de uppgiftet•, som högs ta krigsledningen å lägger densamma. Enär dessa u ppgifter i de flesb fall k01mma att bliv[!.
av den ar t, att fö•r deras lösande stl<id med fi enden s sjöstridskrafter m åste upptn,gas, bö·r a följaktligen flottan s övnringat· i
fredstid ständigt val'a indktade på att uppn å största möjliga
gtnd ::tY stridsdu glighet. Härav följ er även a tt vid uppställandet av flottans övnilltgsp·r ogram endast d e övningar, vilka di rekt av se uppnåendet av denna slridsdu giligh et, böra anses s•åsom primära samt ägnas den stör sta delen av den tillgängliga
övningstid en.
Vid uppdragandet av riktlinj ern a för en sjöglå end c flottas
öv111ingsprognun måste givetvis hän syn tagas till för val'je land
speciella förhålb ndcn såsom
landets p olitiska Clrienlering,
mililiirgcograof.isk a hi gc,
ekonomisoka resurser,
den flytande materielens omfflltning oc h indelning,
Tidskrift i Sjöväsendet.
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personalens, organisation och numerär,
utbildningens allmänna organisation,
organisation a v stations- och varvs tjänst ,
klimatologiska förhållanden,
den mest sannolika fientliga ·nottans samanansättning och
storlek.
1 vad mån dessa förhållanden inverka, och till vilken utstr~iclming de böra vara bestämmande för övningsprogramm en,
finnes b ehandlat hös [lera sj-ö militära författare. En sanlinlan fattning härav kan i stort sett s.ägas vara följande:
,
..
Ovnings progrmnmen börcr läg'gos så, att fldtcu: . z~ n der ~ or
lwn.den vGrcmcle omständigheter erhåller största mo]lzga sin elsberedskap och stricl'scl'uglighet mot den -mest scrnnolilw fiend en.

II.

Allmänna synpunl.:ter beträffande vår flottas
övnings problem.

Vårt lands utrikespolitik saknar för närvarande och h ar
'1l
'ln
i e"'ent!iu·
1
uneler det senaste sek l et 1· st ort sett sal·~n ·el t • vad
"
,...,
•
,..,
menin" betecknar med positiva politiska mål. Detta förh ålb
•
~
ff '
landc i förening med den skenbara minskning' 1 tryc,<. u t.r~n ,
som ovedersägligen uppstått efter världSikriget, har fullt folJ ~
riktint Jett frm111 till en beskärning av riksdagens anslag t11l
Jand~ts militära maktmedel - en beskii.rning, souL i högst a
rrrad rrått ut över marinen.
b
• .c
l , ll d
, t rår flo t
Som eill given .fö1jd av detta salu ör 1a an e mas e 'c
· ta i den närmaste framtiden räkna med såväl ringa nybyg~_nad
·
.. · ·
1 ., O.. sl·Jio·t vore <>ivetvis att en an dsom rmga ovnmgsans ag.
n ' b
<>
•
.
rinn· till det bättre härutinnan kunde åvägabringas, l synnerhet
so ~ flottan m ed vårt nuvarande militärgeografisim liige är ~et
bästa medlet föt' föi4hindrandet av anfall eller övergrepp fr~n
·
'l 1
o
J· · o'ä ller det emellertid
fr~immande nationer. T1 l c ess sa s , ei, b" ·
1 · 1 1111 o-iver oss skapa det
.
att med de r esurser, s.o1n nat IO'lei
· b'
•• ,
t>

1

bästa möjliga.
Vad än försvarets fiender i vårt land såga, hör man dem
dock ytterst sällan yttra sig nedsättande om halten av det a r-
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]Jet e, som flottans miin i alla gtadcr nedlägga på vapn ets· för];. ovra n. Hedan detta är ett bevis för att vi åtminstone i viss
mån lyck ats vinna nationens aktning. Att denna aktninn' för
arbetspres t~tionerna inonu elen sven:ska florttan ej enelast ii; tillfinn a ndes m om det egna landets gränser visa även ett flertal
u t ta l ~mclen i utländska tidningar och facktids,l;.rifter.
Såsom
e~empel härå må fö;Ijan~e, hämtat ur Brasseys Naval and Shippw g Annual 1924, atergwas. »Althoug1h the Navy is organised
~·01: coastd:fence cluties it is in a state o1f high efficiency anCl
Js m praclls·e a seagtc in.g: force >> . Vi kunna således i månPt och
..
myc l<et l;.anna
oss Sltolta över att v~i l hava fö'l·valtat vårtb ringa
pun d.
En återblick på övningarna inom vår flotta under d c' senast~ åren lämnar, vad för'st de stratogiska ÖYningarna beträffar mtryck av, att vi nu frångått elen 1-:ustlinjestrategi, solm
und er det senaste århundradet tiUämpats ·- en strategi, som
end ast varit till direkt skada för flottan - samt övergått till
vad man kan kalla för peDp endikelstrategi. En närmare förkl aring ö'v er ordets andemening torde här ej behöva göras.
Beträffande övriga övningar, vi lka mera direkt heröra den rena st ridstjtinsten, kan man som a ll mänt omdöme fastslå , att
de hu vudsakligen varit inriktade på att lösa vissa problem av
tekn isk-taktisk natur, vilka uppkommit genom sjös.t ridsmedlens snabba utvecklng under och efter v~irldskriget. Otvivelaldigt hava vi åven under de senaste åren lärt oss att v:~il behärska våra nuvarande fartygstyper oeh deras stridsmedel. Vi
hava så att siiga kommit i takt med materielen sam{ dennas
t:kti ska handh ~wan d c, och försäksstadiet iir :-,,[tledes i_i,v ervunnet.
1:n ytterligare utveckling; kan nu alltså ~iga rum, en utvecklm g, som kan läggas eftet bredare linj er, och SIOUU ur stridssynpunkt kan taga sikte på än mera verklighetstrogna förhållan den . En så'd an utveckling nödvändig'g!Ör emellertid en vis~
om liiggning av de hittills tillämpade övningspr'o grammen och
de diiri upptagna övn ingarnas k araktär.

-
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gronskning av nuvaran de övnings program
och öuningskarQ lktär.

De framst eg i »fighting efficiency >> , som vår flotta uppn i'tlt
n·encm d e senaste årens, övningar, inn ebär dock icke, att d es~.~
~~ vning. ar h elt kritiklöst kunna g10dtaga.s sås,om de nu för O\s
mest lämtpliga .
Den ledande grundtunik en vid bedrivande t av vår fl otta -.;
övningm· bör, sås·o m förut framhållits, vara deni, att med h ~·
fintliga fartyg och med s'å:clana fart yg, som inom. snar fran: tl d
komma att ing'å i flottan , uppnå srtörsta möjliga grad av strl{lsclua·li ()'het mto t den m es t sannolika fienden . Denna princip b ii r
b b
.
..
ej blott tilli:i'mpa.s vid de sttrate:giska spe1b0l'den iland utan a \'\'Il
på Östers,j öns vatten .
Oveders•iigligen. hava vi att .söka vår sannolikast e fie nde i
österled. Så h ar det uneler de s-e naste århundrade na varit ,
och så kanuner det att m ed största sannolikhet förbliva ii:wn
under den närmaste framtiden. I händelse av ett kt•ig ko m mer således vår flottas operationsb as att bliva den sven sk<~
öste 1~sjökusten med ·k rigshamnar na Karlskrona och ?t~ckh oln~
såsom fl y,gelpunkter , och k omma våra operationshn.1e_r ~-tl I
huvudsak g'å i ostlig riktnåntg. Id:e desto mindre stndsuv:1 s
flottan merendels antingen uneler fö·t'flyttning från en svemk
hamn till en annan eHer, vilket är än vanligare, inom det eg n: l
t crritOTialva ttnct. Dc rätta operationsli njerna bliva på clctl ~l
sätt bortoperera de elle1' rätlarc sagt vridna 90 gra~c~·, och de\.
iir fara vtirt, att perpendikel strategien härigenom CJ mkonml!' 1.
i det allmänna m edvetandet: n äg on sund nationell s]östrall:f/ 1
J:cm härigenom ej bliva twclition. Blott ett fåtal sven:s:ka SJ!l officcrarc torde under de senaste åren under stridsövning lwva ang' jort Finska Vikens mynning eller någ.on av ran~stat~ ·;·
nas ku~tcr. Detta förhållande får ej ibagatellisera.s,. Bnstan c c
kiinncclom om de far-vatten, där vi en gång kunna bliva hu ng,
o
na att upptaga
kamp, far
eJ• ·f"'ore r·JnDias. V'Je1m'C får e·l. h cl kr
den m oralis-k a b etydelse n av att personalen får sliippa c\ l': l
egna kusten ur sikte underskatta s . Ett kryssnnd c hlott i C~ 11 · 1
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yatten s.kapar ej elen framåtanda hos besättninga rna, vilken ,
0111 den fi1111:es, utgör -e n av fl o ttans viktigaste tillgångar.
En annan anmärkn ing, smn kan riktas mot nuvarande
övn ingsplanläg gning, är den, att suso1n regel alltför kort tid
anslås fö•r varje övnings gcn1omföranide. I eU flertal sjömilitä ra tidskrifter st o:cl föregående år att läsa ett uttalande av en
cngels,k S jöofficcr rörande övningarna i den ryska flottan , i
vilket han bl. a. ironis,l d yttrar: att elen ryska flottan i allmänhet enelast g'år ut på 3 dagars ÖIVningar för att s~cdan återvända
j hamn.
Vid läsandel av detta elen engelske sjöofficeren s yttra nde gjorde man ofrivilligt elen rcflektio111en, a tt vål'Ct övningar
i allmiinh et pågå under än kortare perio:cler. (Undet· flera av
sin a övningar har' dock elen samlade ryska -flottan hunnit att
öva omedelbart ulaniför v.åra egna kuster.) Uneler de senaste
åren har det enelast i y tte·r st stillsy111ta fall inträffat. at t vår flotla hållit sjön mer än 2 dygn för stridsövning ars bedrivande .
Alla våra s-törre tillämpning, s,ö vnjngar utspelas i allmänhet inom vida ll11indre tid. In.o m veckans få öv11ings,clagar -~ det är
ju en oskrive111 lag illlom. vår flotta att fredag, lörd ag och söndag skall tillbringas i ha;mn - skall icke endast en utan vanligen ett flertal övningar inrymmas.
Den mångfald ÖIVningnt av olika slag, vilka med nuvarande system intrtingas tmder tillämpningS iperioclens korta tid,
~amt det ständiga ombyte aN styrkefötrde lning uneler dessa övnin gar gör även , att planlä.gg1iingen ofta no-g blir mindre till fredsställand e. Dels blir ticlen för kna:pp och dels måste stundcm i stabstjänst oövad personal a1wändas. Detta inverkar
även menli gt på övningmnas utförande, ty man kan n~iprpeli
gen begära, att den pers·onal, som strax före ankarlättnin g får
hes•k ed orm, vilken styrka han skall tillhöra, eller vilken funktion han skall fylla, skall få någ10t större intr'esse för Ö'v ningen
eller kunna stätta sig in i denna i tillräckligt hög grad.
Sommarö-v ningarna Hi:mna ett t otalintryck av ett ständigt
jäkt och en ständig hets; övningarna följa slag i slag på varandra utan att li:Umna tillr·äcklig tid för vare sig ordentlig planlä ggning eller kritik Det synes, som om man strävade efter
1
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att till Ynrje pris uppn :'t toppunkte n inom alla Oll1lrftclen. Ht•sultatel kan bliva ett sik julande över m~ålet - den gi·a ch·i\,1
stegring, som varje sund utbildnin g må ~ te baseras pa , far t' j
åsidosiitta s.
Som en huvud~lnmilrkning kan ~iven anf'ii ras, att brty gl'll
i flera fall övas i uppgifter, sc m dc uneler ett krig aldr ig ku nna
komma a tt fylla. Ett exempel hiirå utgör Clas Fleming. 1 r.
sprunglige n byggt säsom minifartyg har det und er de sen a~t~·
åren .först stigit till minkryssa re och sedan till spaningsk ryss:tre, och detta tl·o ts dess fart tir sådan, alt det ej ens för nagon
Jiingre t id k a n medfiil.ia huntclsty rkan u neler k ri gsm ii-, -;i g
marsc hfart och trots det, att dess artiller i endast tir jiimfö rk1rl
med moderna jagares. Det enda giltiga skä let för en ely lik :~n
vändni ng av detta .fartyg iir, alt de tsamma i elen niirm <t'>l '. '
framtiden avses ersii ttas m ed denJ planerade hangarkry ss nn•n.
Bör man clO'ck icke i så fall taga steget fullt ut och v id stri d,övnringarn a låta Clas F lem in g uppträda sm11 h angar'k ryssa re
och icke sås'o m nu s'k er, b\ta den gå i pal' med den iin mn
lörftldrad e och ii.n syagare krys~ saren Psilande r . Måhiinda d oc k
det riktigaste tillYiigagi'tngssii lt et vore att låta C l a~ Flem in g l'iir hliva minfartyg samt att låta Psilandcr tji.insg,öra såsom su rrDgal för hangarkry ssaren.
Det k onstanta användan det av låga farl er under stricl si'•l·ning~una synes bl. a. hava lett till uppkomst en av ett fl erl ~t i
stridsgrup peringar och ma,t sch.grupp crin gar, vilka i kr ig sti d
m ed s lörsta sannolikh et ej komma att begagnas. Sålunda tllrdc en marschgru ppering, i vill<en såvä l SYerig ~skeppen s ~; m
Svea och tränglfnrty g en ingå, i krigsflicl bliva en ytterst siil lsynt företcels.e. D et kan stal'l{t i,ft'ågas,i ittas, om man u n dl' r
sådana omstiinidig!hcter bör ägna någon större del av iiYni ngstiden för i.i-vande av dessa grupperin gar.
Den H'tga fart, s01m huvudsty rkan unel e r förflyttnin g i fr ethtid Yanligen håll er, g ör, alt våra toqJedlbåt ar och vcdettb ftl:ll'
i gott Yiider n[tglorlund a kunna mat'kera de kommand e m insY epning'slfa rly gens uppgifter. Detta i.i.r g'intvis en fördel med
1
hiinsyn till befiilspers onalens övande. Fr[lgan iit dod , c1 ll
1

-
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man ännu k an h elt fråndöma torpedbåt arn a allt stridsvärd e
och utesl utande använda dem såsom öYn ingsplattf ormar.
Faktum i.i.r, att de ännu under gynnsanum a vi.icler leksförbål Ja nden kunn a förflytta sig med tämli gen hög fart - un der
el en tid av året, då lätta fartyg på grund av isförhålla nden överhu vudtagel kunna komma att upptriida i Östersjön iir sjöhi.i.vningen under nw1· är11 80 % av tiden ytterst ringa - att de fortfarand e kunna s1kjuta to1·ped och att de sålunda ännu alltj i.i mt
und er goda fö,r hållancl en kun11a användas Iför nattstrid och
detta med fördel. Under ett av dc strategisk a spel, som våren
1927 pågingo vid Sj·ökrigshö -gskobns a llmänna högre kurs,
hade t. ex. Blå befälhava re dispon erat s ina torp edlbålar som
en siirski ld nattgrupp baserad pa Farös•uncl. Yilken iyCI.-acl es
k omm a till anfall mot Röd huvuds tyr•k a och transp orlfl otta.
Det synes vara himpligt, att torpedbåt arna mer iin vad nu fir
fa llet i.i vas för det ii.ndamål, fö r vilk et de huntdsnkl ige'll iiro
byggd a, niiml igen nattslride n.
En vii! övad fioltas slörsta styrka är, att de gen erella bestämm elserna så indöllas, att de ingå i allmänna medvetan det
h os åtm.inston c olfficerspe rsonalen. Är så fö,r :hållandet, kan
flottans h ögs te befiilha vare med endas,t el t f åta l order föra
flottan efter sin vilja, och möjligheterna för mis,s tag bliva fiirr e.
Detta fordrar emellertid , att bestämme lserna e.i för varje år
eller e fter varje övning ändras - ett för hållande, sop1 hos oss
ofta olyckligtvis va r it fa llet. En officer, som blott för 2'n kort
tid varit borta ifrån tjänsten i elen sjäg.åencle fJoLLan , finner,
då han åter blir sjök'oil11mendemd elit, att hans gamla begrepp
helt måste i.indras. Önskan att ständigt hålla alla bestämme lser på t oppn ivå får e j drivas så långt, att det väsen tli ga i bestämmels erna frfu1s es - nämligen att de skola kunnas och
kunn a föl]os. Kontinuit eten i bcsliimmc lserna får ej h eller
brytas sönder för varje befi.ilssk.ifte inom n ågon av dc h ögre
posterna vid elen sjögå•e nde flottan .
Dc nu anförda principan märkning arna mot det nuvarand e
system et för fl ot tans ö•vandc kunna sammanfa ttas i :
l. Ovnings<fan·a ttnen hcstiimmn s onöd igt myck et m ed

-
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hänsyn till hanmbesök. Härigenom kommer i praktiken en
kustlinj estrategi att tillämpas.
2. Den tid, smn avses för va1~je 6vn~n~, är alltför begrä nsad för att full valuta a:v övningen sikall kunna erhållas. De lta
gtiller isynnerhet mera lwmplicerade övningar.
3. Fartyg örvas i uppgjrf ter, vilk a de under ett krig ej ktm na lösa, eller för vilk a de ej äro avsedda.
4. Allrmänt gällande order och bestämmelser bytas all tför ofta.

IV.

-

nolikh e t även ha till följd en sänknjng av flottans pers onals
anseend e och en därmed följande minskad rekrytering.
En annan utväg vore upprätlandet av ett särskilt srk orlförband, varigenom de opera tiv a enhderna kunde frigöras fr å n
all »skolinfektion >>. Sätt.et är tiBlalande, m en för en marin av
vår ringa srt orlek och m ed s.:'t små kadrar, iir metoden ej möjlig
att genomföra.
Det gives emellertid ett tredje .sätt, nämligen: införandet av
ett tvåårigt övningsprogram i ställ et för det nuvaraucle ettåriga.
Den för övningarnas planläggning disponibla namem skulle
hiirigenom bliva. större såväl vad tid s,om pengar beträffar.

Vi!ka större förändringar kunna för närvarande göras /i.i1·
höjan de av flottans övningsstandard och stridsduglighet.

Förvisso borttna nu lfll1.glirvnu mlissrförhållanden ytterst i
t\'ellne faktorer- bristande lid ooh bristande medel. Givelv is
m~'\sle dessa fundament först »förbättras,,, innan någ'on genom gripande förbättring kan ås.t adkommas beträffande övningsprogrammet.
En t a nke, wm: ofta höres uttalas, är att geno·m slop.andet
av skolorna eller genont en neds.k ärning på dessas omfattning
vinna tid åt den rena striclsljänstcn. Otvivelaktigt lägger för
närvarande skolorna en hämsko på stridstjänsten genrom stöl cl
av tid och genom persro nalens inriktande på p1·orblem, sron1 ej
iiro av den art, a tt d.e för flottans stridsduglighet äro vitala .
En nedskiirning av s!koltiden skul le ovedersägligen automatis'k l
betyda tidsvinst, vilken skulle kunna. ko~11r1na. stridsövning;arn a
till godo, m en den skulle även medlfärra. andra konsek\'ens.cr.
Sålunda torde bl. a.. en reducering av s.k olornas. omfattni n ~
medföra en siinkning av kunskap snivån h os flottans personal ,
och det kan tarkt ifrågasättas, om någoiJJ dylik reclucering
vore klok eller ens mö jlig i detta tidevarv och i vårt land , där
man inom alla samhällsklasser strävar efter att vinna ökad e
allmiinkunskaper, och där fordran på gedigna spccialkun s·k aper inom alla yrken för varje år alltmera srkärpes. En sänkning av elen allmänna kuns,J;.apsniv:'m kommer med största san -

347 -

V.

Jämförelse mellan ettårs- och tuåå rssystem .

En jtimför'Clsc mellan de bäg1ge syst ermen mås.te baseras p:\
de olika slag av övningrar, som höra ingå i en flottas övningsprogram , samt dessas mnfattning o:eh pi\: den tid, som nödvändigtvi s n'1åstc anslås till andra ändamål än övnin(:(ar. N edanstående schema kan härvid tjäna som. utgå111gsprunkt - oberoende om den inbördes ställningen mellan de olik a punkterna i:ir diskutabel, .eller om dessa delvis gripa in i varandra.
l.

Ouningar au primär betydelse:

strategisrka övningar vartill bl. a. även bör räkn as s.ådana
övningar, som avse rekognosceri ng av ankarplats.er, skyddet
av dessa ankarplatser samt trängprotblem överhuvudtaget;
taktiska övningar, vartill även bör räknas torped-, minsvepn ing s- och mineringsövningar ;
artilleriövningar;
övningar i förbinrdelsetjånst ;
skyddstjäns tövningar;
övningar i skärg1årdsna vigering.
2.

Övningar cw sekundär belyde/s e:

lanels tignings.övningar;
sjukvårdsövningar etc.

~

')

u.
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~

Ovriga j"örh ållanden:

materialöversyn;
rekreation (idrott, permission);
upplysningsverksamhet och propaganda;
skolor.
J3eträflfanld e de strateg'iska övningmna kunna dessa u lan
tvivel göras mera omfattande och mer verklighetstrogna Yid
tvåårssystem än vid ettår.ssystem, enär det då finnes, möjliglwt
att disponera en del av första årets övningsanslag und er d!'\
andra året. Härigenom skull e ~möjlighet kunnn erhållas :1\!
vartannat år bedriva en större krigsövning, där viktiga p roblem skulle kunna få sin lösning, och varvid personalen sku lk
få en känning av vad ett krig innebi.il'.
Vad de taktiska övningarna ang'å r iir tvåår:>svstcmct giYc'lvis även att föredraga. Det andra årets övning:a r k:unna direkt
bygg:a på det första årets resultat, varigenom ett högre slut resultat kan ernås, oc h rekrytstadiet passeras. Man kan lH·triiUande cles:sa övningar fastslå, att det n:uvarande ettårs,s ystemet ej giver tillräckligt g,cda r:es:ultat.
Arlifleritjänsten h ar uta n tvivel med nuvarande ettårssys te m givit goda resultat. Denna tjänst har odzså fö,r n ii rvarancle dc mes:t standardiserade ö:v ningarna samt har tack v:t n•
kontinuiteten hos befäls'P'ers,onalcn varit stadd i ett raskt fra mMskriclancle. (I praktiken hal' hehiä ~fande heHilspers1o1n al en
fl erårssystemet tillämpats). På gr,unlcl . av de tekniska hj ä lpmedlens utveck lin1g samt på g,t' uncl av flyg1vapnets inrangeran de
i fl ottorna har emellertid artillcritjänstenl för varje år hli Yit
alltmer lwmpliceracl, och det torde slankt kunna ifrågas~it t as,
huruvida ej ett följdriktigt tilhimpancle av tvåårs,s ystemet skulle taga bort en stor del av nuvarande .iii'kt - utan tvivel d ck r
nu en allmän s,t rävan att för varje år :erhålla bästa möjlig:t
triiffresultat, vilken strävan kon vara farlig genom att fordran
på stridsmiissighet eftersläppes - och mer tid sålunda kun n:t
iignas åt ur stridssynpunkt mera v'e rklighetshO'gna s~kjntnin g ar.
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Att övningarna i skyeldstjänst bliva mer efDektiva vid tvåårssystemet ii.r ställt u~om allt tvivel. (Å Sverigeskeppen ha
i.i ven de senaste år'en tvåflrskommencLering av skyddsofficerare
tillämpats) .
Med införande av två årss:ystemert tm·dc i.iven j"örbindelsetjönsten vinna. Denna tjänst ingriper ständigt i nlla övningar,
och ju m er samm.an:trö.ngcla övningnrna äro, desto .svårare får
förbinclels etji.ins.ten att arbeta oeh ut,v ecklas. Det lugn ÖYer
övningarna, sotm kan skapas vid ett tvåår:s,s ystem, medför givetvis ett lugn iiven i förbinrbl setiiinsten.
J3etriiffande övningJai· i skärgår ds navigering kan ingenting
speciellt vinnas genom infi:rancle av tvåårssystem , utom det
att större möjlig;het blit' tillfinnandes att förlägga dessa öv ningar till bnuplig tidpunk t. Samma torde f a Ilet ii ven va ra
vad övningw· av selwnc/'är betyde lse beh'i.irfar.
Vid tillii.mpmiclc av tvåärssystem t orde elen t otala tid, som
måste avs~es för materialöversyn, bliva någ;ot kortare än elen
vid ettårssys:temet , enri,r man i .förra fallet kan avse tillräcklig
t id för rationell varvsli:ggnin~ uneler varje period, vilket är mcra e1kcnomiskt oc.h mindre tidsödande ~in ständiga småre:para tioner. Vad de ö,v rig"a punkterna angår torde eltttrssystemel
och tvåårssystemet vara varandra i stort sett likvärdiga.
En smnmanfabtning av det ovan anfö·r'da giver S'å som reSit lltat följande:
l. Vad övningar av pi'imär betydelse beträffar iir tvåårssystem et givet fördel aktigare ii111 ettårssystemet

2. Vad övningar av seku ndär 11\atur angår iir tvåårssyst emet n ågot överliigset ettårssystemJet.
3. Frånsett materialövcrsynen , i vilket h änseende tv1årss,y stemet iir fördelaktigare än ettårssystemet, torde vad under "övriga förh:\llanclen >> upptagna punkter betriiJfar, de bii.g g'e systemen vara varandra likvi.trdi1ga.
Detla giv er som resultat, aH den slutliga toppnivån av
flott ans stridsduglighet blir högre Yicl tvåårssystem iin Yicl ett -

-

å rssystem. Huru fallet kommer att gestalta sig vad krig.s:b eredskapen beträffar kommer senare att behandlas .

Kan nu tvåårssyst emet införas i vår flQtta ? Ett grundvillkor är, att anslag från det första å r.ct få fonderas till det
a nd ra, varigen011n tyng>dpun kten av de stridsmäs siga övnin garmt kunna förläggas till detta. För c1en händelse tvåårs sy stemet mediför uppenbar a fördelar fö·r flottan , torde dock denn a
sak ej vara omöjlig att grenormd riva.
Ett konsekven t tillämpan de av tYåårssysi lemet medför Yidare, att pers.onale n i stö·rsta utsträck111ing måste erhålla två :\rskomme nder'ing, coh att undantag f,rån denna regel endast i
undantag:srfall får tillåtas. (Redan nu kvarstå .ett flertal h efattningsh m·::ne i två eller fler'a år å samma skepp. Mä11ldi gt
n,og iir emell ertid det ej fallet m ed en del :w de högsta befatt ningsha Yarnc, såsom t. •ex. chefer å Sverigeskepp, divisim1 Scb efer för jngardjvis·i on sa1111t flio.ttiljche rf för jaktflottil j). T yYärr kuunn hos oss större personals kiftningar under tvåårs perioden icke unldvikas., dels på gnmcl av dcn r korta viirnpliktsliclen, och dels på grund av stamperso nalens kommend erin g
till skol or. Vad de v~irnpliktiga angår sjö,k ommendeT as. des sa
dock för närvarand e i huvuclsa.k enrclast till a;kterh::mdsrbefallningar, och deras tjänst är av den art, att elen relati,rt snabbt
kan in lärns, uneler förutsättn ing att befälet och förh::tn:cls:folke t
grundligt kunna sina åli gganden . Beträ.f~fancle den officerspe rsona l, Yilken på grund av kommend ering till skolor ej kan tv å{trskom:mencl eras å fartyg, s!läller sig giYetvis saken annorlun k ala å de viktigare poster da. N å g ra personalb yten i större S>
Ha t or•de dock ej behöva ifrågakom ma, och då dessutmn s.k olorna påg å enelast uneler vintermlån aclerna, kunna vederbörande liimpligen .endas.t b etrakta s/k olan såsom ett tillfälligt av bro tt i den ordinarie sjötjäns.t en.
Ett niirmare ing.åencle på dessa nödväneli ga villkor för
tvåårssyst emets genon1>förande - rätt att fondera överblivn a
medel av övning sanslagen samt tYåårskom menclerin g av per1
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- visar, att kons ekven erna härav bliva så måw'a
sonalen
o
och sa stora, att de ej utan vidare kunna åsidosätta rs. Kan
emell ertid en i:i nclring mediföra ökad kampkraf t hos ,-år flotta
så m :Jste därigenom uppkomm nnde svårighete r så vitt möj ~
·
ligt övervinna s .
För att närmare slk ärs:kåda hur ett t våårssyste m skull e
stii.lla sig, s•k all här neda111 i korta drag upps.kisser~s n~'lgra riktlinj er för ett övn ingspregr am baserat på detta system.
~

VI.

Förslag till riktlinjer för två'årigt övningspr ogram
ausett att tillampers vid svenska fl ottan .

Följande nntaganrelcn hava därvid gjorts :
Det utrikespol itisrka läget är detsamma , s·om för nii.rvarand e är rådande.
2. Flottan äger elen s.torlek, srm n angivits i 1927 års riksdagsbeslu t (intill förs.ta femårsper iodens avslutand e ).
l.

Flottans organ:isati on b~b ehålles i oförLindra t skick.
4. • In ga mdikala fö.rän:ch-in gar vidtagas beträffand e skolornas omfattnin g och tiden för srkolO'rn:a.
5. Övningsan slagen utgå m ed ungCiftir s~mm a b elopp som
för närvanmd e, m en knnJ överskro tt från ett år fonderas ( till
näs ta.
6. TYåårs'k olJ11mencl cring::ll· införas å stridsfarty gen i
största möjliga uts•triicknring för all stamperso nal. (Undantag
må @Öras uneler h ös tens yt'k es.s kolor).
3.

7.

V~irnrpliktssystemet iir enligt 1925 års riksdagsb .~s lut.

Sont riittesnLi•r e vid förslag:ets uppgöran de 'har tagits det ,
s:om vid alla ö.vningar bör Yara det Jundanten tn la - tag allling
grundligt från bör,icm Gch arbeta logiskt m ed en effektiv arbetstakt mot målet, i detta fall en [11llt stridsbere dd flotta.
Tyngdpun kten av övningarn a har liksom ihen nu iir fa llet
lagts till sommarm ånaderna , euiir man med de ho s oss råelande klim ntis.ka för·h:11lanrd ena d{t biist kan utnyttja tiden . Med
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hänsyn hiirtill har även skolorganisationen förutsatts vara a \·passad så, att personal,e n under sommarmånaderna praktisk t
taget är befriad från all S1k oltjiinst.
Tvåårsper1ioden har uppdelats i fyra huvudperioder om
c:a S·c·x månader vardera.
A. Första huvudperioden umfaUcmde tiden 15 oktober--25 april.
Tvåårsperioden avses taga sin början omkring den 15 o\kl!ob er, vid vilken tid de stora persona iskiftning,n rna skola ii ga
ru:m.
Under periodens första hälft, d. v. s. tiden intill slutet av
februari, bön1. om möjligt alla reparationsarbeten och förän dringsarbeten utföras. Denna tid blir alltså huvudsakligen ei t
m a teri a löversynsperiocl. B2trii.iffande övningar under ,c]enn a
del av den fö.rsta huvudperioden bör följande gälla:
1. Övningar under gång bedt·ivas, för de större fartygen
uneler en kortare period i december samt för de Hitta fartygen
under ett a Lvå dygn i veckan, så länge ej is lägger hinder i
vägen härför. Övningarna under gång höra i första hand a Yse a:tt skapa s.j övana hos besättningarna s:amt att inö,va vin terrutin.
2. Befiil och föt•handstfolk skall under denna tid grundligt sätta sig in i alla sina åligganden samt liira sig den materiel, som iit' dem under:stiillcl.
3. De värnpliktig1a hava t. n. m. s.] utet av januari stridsutbildnin g samt arbeten. Efter elen 1. februari vidtager rekry tutbildning med de nyinryckta.
4. strateg iska och taktiska spel böra i störs ta utstr~ick 
ning anordnas.. I spelen böra högre befälhavare med staber,
förbindelsie officerare samt föi'bindelsepel1SCl1'al i Yiktigare b efattning deltaga . Om möjligt böra spelen behandla den kom mande sommarens strategislk a och taktiska Ö•vning·a r, fö r vilka
riktlinjer i g1cd tid böra vara utal'betade i marinstaben.
5. Teoretisk utbilcl111ing samt undervisning· i materielkännedom bör pågå för officerare och undero1fficetare. Noggrann a
s.pecialkurser böra anordnas icke blott sttsom nu iir fallet för
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blivand e ubåtsoffic,e rare utan även för de officerare, vilka under tvåårsperi'old en avses utbildas till artilleri-, torped- elJ.er
(Härigenom erhålla
111 intjän:st samt till förb~ndelseoflficerare.
ett fl ertal .suballernotfficerare e tt intellektuellt al'bete, vilket
u tes! u tand e är till fr1o mma för varpnet).
6. De nyblivna fänrikarna böra geno mgå allmiin fänrHdnrrs , Yi lkeni hiUvudisakligen bör vara anlagd på prakt1is1k
tjänst.
7. Idrott och gymnastik bör förelwmma (oib ligatorisk för
all pers onal under 35 år). Såväl idrotten som gymnastiken
bör under denna tid fö·r läg:gas i land.
Under den senare delen av den första huvudperioclen, d .
v. s. från slutet av februari till den 25 april , avslutas ovannämnd a sko lo1' och kurser. Unclerivisningen i dessa hör hava
bedrivits slå, att varje befa.Uningshavare oeh varje elev grundligt h ar inlärt a llt det, sonl' berör hans område i tjänsten omhord, samt så att någ:on teoretisk undervisning under våren
och sommaren 'ej skall behöva ifdigakomnm.
D enna del ruv huvudpetinden bör även avs1es för den grundläggand e. stridsutbildninglen å fartyg~en.
Genom att föriiigiga den teoret-isll m utbildning, som nu äger
rum uneler vårskolorna till den sti llaligg ande perioden under
vintern , böl' tiden för v:års,k olorna avsevärt kunna nedhi'ing:as,
samtidigt som den teor:e tiska utbildningen hör bliva mer effektiv genom tillgång på bättre lokaler iland. Dennn skoltid
torde ej heller bliva till något förfång för fartygstjii.nsten, enii.r
denn a under varvs- coh översynstiderna i alla fall delvis lig1ger nere.
B. Andra huvudperioden omfattande tiden 25 april-15
O]('tob er.
Den n a huvudperiod kan ur övningssynpunkt up1p delas i
fyra avs111itt omfattande följande tider: 25 april-l juni, 1 juni-slutet av jlllni, slutet a'v juni- 15 augu.s~:i, 15 augusti- 15
oktober.
Under det första av.snittet böra övningarna omfatta följande:
1
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För pansars:k epp övninga r f a rtygs.vis.. Ön1inga rna
höra i första hand avse nog1grann detaljutb ildning i strid~
tjänst samt allmän ske:ppstj äns't. Tid bö·r även under detta
avsnitt ägnas å t landstign in,gsö vninga.r, sjukvård söYning ar l'te.
l.

2. A de liitta fartyger11 samt å ubåtarna s'lwlurtbildning :tY
eleverna samt ,fartyg·stj änst .i den utsträck ning, s'k ol orna till ata .
3. F6r flygdivis i onen förbered ande stridsövn ingar samt
gång såsonl' m å l m . m. åt de större fartygen .
Under denna tid böra samtliga fartyg förlä~gas till Stockholms skärgård samt där framlfö,r allt till Hårs.fjär den, Ya n•s t
<'le största möjlig1h cterna för skolors bedrivan de finnas . Dl'!
förnäms ta s,kLilet för förlägigandert: av torpcds.k olan till Kalmarsund - liinrpligt djUJp för bärgand et av torpeder - tord e numera nära neg h elt hava f6rsvunn it. För ubåtarna är diir jämte farvattnen uta111fö•r Stockho lms skärgård i alla avs ~·r·n 
den hältre iin Kalmnrs und och siirskilt gäller detta dc stii rrc
ub åtarna.
Denna ccnlralis.cring nv vårskolo rna till Hårsfjär den k ommer även att förutom tidsvinst m edföra ekonomi ska fö·r dclar
på grund av kortat·e transpor tvägar etc.
Slutligcn kan HBK gen1om denna centralis ering utöva de t
direkta överinse endet Ö·V CL' skoJ.orna , vilket förh:'\.llnnde u t:: n
tvivel torde bliv a av stm nytta för utbildJ11ingen.
Det andra avsn ittet inom den na huvudpe riod bör läggas
·s åsom en ren tillåmtpn ing,s.pcriod !för elevema i skolförb and en.
D et rena stko.Jarbctet hör nlllså innan dess vara avslutat, och
iivninga r av stridsJ111äs.s.ig" karakhir kunna nu t:1g1a sin bör j:w.
Ä ven under denna period to.rclc dcrt vara av s.tort \rärdc att ]LIva förbande n sambele till stockh a lms skår•gård , en~ir h~iri gt'
nom större möjli~het finnes att ko mbinera dc olika förb and<'ns
övninga r med varandra . Und er visiSa tider måhänd a det ii vl'n
vore Eimpl>igt att basera de Iiilta för,bandc n på Fårösun d, ':.~~
rig cncm än större komhina tionsmöj lig'hetcr och iin större m o.Jlighcter för att giYa ÖYninga rna en slr"idsmi1ss·~~ l~arakti1r sk ulle förefinna s.

Följande förslag å en sådan kombine rad Ö·v ning må såsom exempel ~:mfö.ras.
))Pansnr skeppen utlöpa ur StockhoJ ms skärgåt'd genom
vis.s led, vilken på förhand meddela ts ACUA. Ub. verkställ a
omedelb art efte1.· pa111sar'skerppens utlöpande torpedan fall mot
dessa. Efter uh-anfall ens slut verkstäl la pansarsk eppen ar·tiLleriskjut ningar samt ,giå clätelftcr ne!d med kaws mot Kopparstenarne . På vägen vet'kställ a jagarna (baserad e på Fårösun d)
torp·edanrfall. UndeT natten utföra torpedbå tarna, iivc111 baserade på Fårösun d, nattunifa ll mot pansarsk eppen. Under pnnsarskcpp ens åtet'gång i dngninge n förnya j~11gare och u-båtar
sina anfall. (Flyg:clivision en kan även tänkas begagna pansarsk eppen som målfarty, g) . >>
Ovniuga rna kunna naturligit vis varieras, inom vida gränser, huvudsa ken är, att den dyrbm~a gån~iden till fullo nyttjas. För att än ytterliga re ekonomi ser•a med denna, böra såsom regel pansars.k eppen5 g1ång•dagar läggas växelvis'. Detta
medför även, att pansarskeppens fat•tygst jänst kan pågå m era
ostört. De dagar, ullider vilka pansarsk eppen ej äro und er
gång, kunna lämpl:igen depåfart yg'en anJVändas sås,om m ålfart yg.
Genom denna kombina tion av dc olika fartygen s och förband ens s.k o1öv11iilllgar erhålles en bättre ekonom isering, och
4
blir övnin~Siprincipen analog med sättet fCi<r artillcrip et sonalens
lor.
o
k
essr
k
yrJ
utbildan de und er höstens
Av ek e namiska s1käl böra farter•na under denna tid å dc
s törre fartygen enelast i undantag sfall uppdrivas i högre gmd.
Undet detta a'v snitt bönl äv en landstign ingsövni ngar etc.,
d . v. s. ö·vtliingar a:v icke prim~r betydelse aV'slutas, så att jcJ,e
tid för des.sa b ehö,v er avses uneler dc11 tr'c dje och viktigast e delen av denna huvudpe riod, nämligen tid en slutet av juni- 15
a ugusti. Förs1t undet• detta [lJVSnitt kan man nämlige n säga, :1lt
flottnns övande såsom flolita tager s,i n bö·r.ian.
Ovninga rna bö.ra nu göras så verldig'!hetstrog11a slOm m öj·Iigt, och av detta skäl lwn det starkt ifr'å gasältns, huruvida
111an ick e h~i.rund e r hör di 9poncra fartyg elli si\ , att de uneler
Tidskrift i Sjöväsend et.

25
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lii.ngre perioder uppdelas i en Blå och en Röd styrka, . vilka
operera mot varandra efter direktiv, som av CMS utfärdat s.
Genom ett sådant födaringssätt k om m er givetvis ick e HB K
att under h ela den:na ö'vningstid få samtliga stridsfartyg undl'r
sitt direkta befäl. Övningar med samtliga fartyg såsom en
styrk a kunna emell e'liid med fördel Higgas till periodens ~t·
nare del.
En någorlunda konstant indelning i Blå och Rö'd medför
påfallande stora fÖI'delar. Staberna äiiO konstanta OCh b eh iiva ej imprroviseras. Genom att de resp. fartygen få tid all
sätta sig in i sina uppgifter kunna stö·r re fordringar uppställ as.
vilket givetvis sikapar större intresse och .giver bättre prestationer i utbyte. Genont att under en längre tid hava en Röd
opererand e flotta erhålles självfallet även viktiga lärdom a r,
huru en sådan under verkliga förhållanden kon1mer att han dla . Säkerligen är det av stor betydelse alt på detta sätt få fra m
>>t:i endens tankar», viJilw annars endast sporadiskt komma ti ll
synes på spelbordell! i land .
Juli månad bör under denna tid användas 'f ör övandet av
i första hand de Blå och Röda förbanden var för sig. D ii runder hör tid ägnas åt besök i oli·ka srvenska hanmar i och fö r
propaganda och upplysn ring'sver'l~samhet. Månad en bör a Yslutas med en helst veckolång. krigsövning. mellan dc bägge
styrkorna. Denna övning bör vara lag'cl så, att ·en verklig:hetstrogen bi ld av ett visst krigsfall enhåll es - givetvis bör största
möjliga antal övningsmoment häru nder ing:å såsom bevakning,
minering, minsvepning etc .
Från srl u t et av juli tills mitten av a,ug,us.ti bö·r ticlen ägnas
å t grup:perin gsövni ngar, större artilleriskjutningar samt idrottstä'vlingar m ed hela den samlade flottan. Härmed äro det förs ta
årets tillämpningsövningar till ända, och hö·stslk jutskolan vidtager. Denna tid blir såsom även nu iii' fallet en ren skolperiod samt en periad, varunder tid kan ä:gnas åt föi'SÖk och utredningar av teknislk-taktisk natur. De nö1dvändiga omflyttningarna av personalen böra dock g.öras1 så, att vid krigstillHilie den omedel'bart kan återgå till sina gamla fartyg.

-
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C. Tredje huvudperioden omfattande tiden 15 oktober
-25 april.
Efter höstskolomas slut åter'g'år personalen i största möjliga utsträckning till sina gamla fartyg och å terinträder i sina
för ra befattningar. Den för·sta delen av perioden till omkring
mi tten a v november bör avses för matet'lj_a]översyn, rekrytutbildning samt såso m permissionsperiod. I bö1'ja~1 av novcmber böra i stort sett samma skol or påbörjas s.o m under mots va.
ran dc tid föregående år, ehnrilt dessas omfattning, särskilt vad
office rarnas specialutbildnin g beträffar, i flera fall avsevärt
kan minskas. Tiden från milten av no,v ember till mitten av
december hör avses för gångperiod för al la fartyg. Krigsmässiga övningar böra härunder äga rum (.ekonomiska skäl komma givetvis att tvinga mwändandet av låga farter) , varvid
Karl skronaanlelningen lämpligen bör operera mot Stockholmsavdelningcn, ftlminstone uneler en kortare tid av gångperioden.
Un der denna tid bör HBK vara embark,erad å något av stridsfmt ygen. Gångperioden bör framför allt a,vse ub;önandet av
de olika fartygens möjlighetel' att uthärda ett vintersjötågs
strap atser.
Under den övriga delen av elen tredje huvudperioden bö.r a
övn ingar hedrivas på ungefär samma sätt son1 under motsvaran de tid av den f6rsta 1iled den s1ldllnacl, att de stl'ategiska och
taktisk a spelen böra göras mera komplicerade, samt att övnin garna under gång· med de smäne fartygen böra givas mera stridsmiiss,ig karaktär. Fördelaktigt vore, om de lätta förban dens gångtider ä.ven kunde utnyttjas fö1' utrönandel av
vi ssa »förhållanden » i Östersjön , såsom handelstrafik och handelsvägar, uppgörandet av kustförtoningar etc.
D. F j är de huvudperioden om fattande tiden 25 april- 15
oktober.
Denna huvudperiod bör lämpligen uppdelas i fem avsnitt
enligt följande:
Det första cch det andra avsnittet höTa pågå und et samma t ider som mols,varanclc avsnitt under den andta huvudp eri oden, och böra samma övningar i stort sett bedrivas. Prin-
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cipiellt bör'a dock dessa övningar vara en fortsatt utv ecklin g
och en diteld fortsättning' av det föregående årets.
Tredje avsnittet bö'r omfatta juli ma nad, under vilken lid
den operativa flottans' alla fartyg böra ö,vas tillsammans u n de r
så stridsmä,s siga förhå llanden som mö,jlig'i. U n der denna lid
bör äv,en ett kortc·ue besök i utlän!cLs'k hamn för·etagas, sam t dc
större artilleris!l<jutning'a rna gå av stapeln.
Det rfjäi'de avsnittet omfattande första hälften av aug usti
månad bör ägnas åt en sto1r krigsövnin~; under ledningi av CMS.
Till denna krigsö,v ning bör största mö·j liga antal fartyg rustas,
för vilket ändam:ål extra anslag bör äskas. Av största vikt ii r,
att denna kr'igs:ö vning• g:öres så krigsmlässlig s.o ml mojligt, oell
böra fartygen åtminstone und,er övningens viktigare mom en t
få använda krigs.må'S!si,g,a farter. Övning:en bör vara en sla gs
toppunkt på tV'åårsperiodens övningar, Imid er vilken ieke blot!
materi el och personal tiUfälligtvis övas utan ä ven verk l igen
prövas under verkliga krigsmiis siga förhållanden .
Som avslutning på krigsörvn~nrgen bör fl:ottrevy äga ru m.
Därefter vicltag1er höstens yrkesskolor, vilka till sin k arak tär äro lika föreg'åenJde års. För att en11ellertid kontinuiteten
i fartygstjiinsrten ej helt skall förloras vid de stora p erson als•kiftningarl1ia vid över.gången till den nya tvåårsperioden , b ör ~1
en del av omrl wmrmenderi111g,a rna r'edan äga rum vid tiden fii r
höstskolornas bö1·jan.

VII.
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Jämför els e mellan ett års- 0ch tvålårssystem beträlfon r! c
krigsb ered'skopen.

Hittills har endast tvåårsprogrammets överlägsenh et Ö\ er
ettårsprogrmnmet vad uppnåendet av stör sta möjliga str idsd uglighet b etr'iiffai' behandlats. En .fa'ktor, som i detta samm an hang emellertid ej får förbis es , iir vilk en g.r ad av krig'sib er cd skap uneler förlo1ppet av resp. programs perioder, flottan k omm er att besitta. Krig;s:beredsl;.apen i1r h er oende på en mångfnl d
faktorer, och skulle en här i detalj gående bedömning av den -

den sjögående
53 mma komma att ligig a utanför iinmets ram flottan s övning.sproiblem. I detta sammanhang har därf6r endast kr~gsibe redskapen vad de r:usrtad'e förbanden angå1' blivit
föremål för behandling'. Detta b edömande av endast de rustade förband ens. krigsberedskap tord e även i vis.s m:å n vara berättigat, enär det är dessa förband, v·i lka i händelse av ett
la1g sutbrott k 1omma att göra den fö rsta och den st örsta insatsen .
För överskådJighekns skull har jämförelsen utförts grafi Sikt. Kurvorna få dock ej tolkas efter sina matematiska värden, utan få endast uppfattas såsom relationsilinj er , vilkas lutnjnrg och läge i fö11h ållande till varandra utgöra ett mått pa
elen gjorda jämfä:relsen.
1

s tuelie av kurvorna.
För erhålland e av en tydlig bild hava de olika tidpunkterna vid ettå rs- och tvåårssystem et fått sammanfalla, ·ehuru
så ej i verkligheten är förhållandet. Detta torde dock ej vara
av någon betydels'e vid denna grova jämfö,r els.e.

Ettårskur van.
Under tiden från a 1 till c1, rekrytsik oleperioden , är kl1igsbereds.lwpen i sa:lda stigande med en momentan n edgån1g vid
b1, vid vilken tid personallbyten (emibarkering av stamrekryter)
äga rum . Vid över:g ången till de lätta fö1~band ens yrkesskak
period, punkt c 1, stiger 'k utvan has,t.igt på grund av tillkomsten
av nyrustade fartyg. Stig~1ingen unde r petioiden s.k er sedan
i ett jämt t empo fö·r att under tillämpningsperioden, d 1~e1 ,
nå sitt maximum . Vid övergå11ge11! till höstens yrkesskolo,r faller kurvan åter hastigt n ed beroend'e på personalbyten och avnustning av fartyg. Efter en liten steg'rling' under yrkesskoLorna sjunker kurvan vid tiden för dess as slrut och det nya övning sårets början till s'i tt ursprung>liga värde. Samma kurva
genomlöpes di.irefter uneler nästa år.
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Tvåå~·skLirvan.
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Under rekryts.kole-, yrkesskole- och tillämpningsperiod ern a första året följer i stort sett tv åårskurvan e tt~trs. kurvan ,
ehuru densam1na på grund av n ågo t ökad skolomfattning under vintermånaderna må a nses k omma något efter. U n der
h öst ens yrkess.ko~or torde dock kurvorna kunna anses samm antfn lla. I punkt a 2 stiger tvåårskurvan hastigt i motsa ts
till ettå rskurvan , enär pe rs,onalen nu i stor utsträckning å terg:år till sina förutvarand e poster ombord. Enär emell ertid
med största sanno likhet denna å tergå ng till förutvarand e befa ttn ingar ombord ej tot'de k onsekvent kunn a genomföras, och
enä r en del fartyg avrusta, kan ej kurvan omedelbart uppn å
deiJI gamla toppunkten vid e1 . Under det andra året löper därefter i stort sett tvåårskurvan parallellt m ed ettå rs'k urvan, ehuru elen har ett avsevärt högre värde. Den dterdrag!g ning, som
blev fallet undler elen fö·r sta vintern, behöver ej unde r det andra året förefinnas, enär nu skolornas omfattnin~ minskats.
Dä,r emot torde under tillän11pningsp erioden det andra å ret tv åå rsk urvan ha en avsevärt ·kraftigare stigning äu ettå l'skurvan
på grund a v de mera stridsmäss.i gt bedrivna övningarna.
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En jämförelse m ellan kurvorn a giver vid handen ett t ydli gt högre medelvärde av krigsberedskapen under ett tvåårs system än under ett ettårssystem. Den m est ideella kurvan vore
g,ivetvis en rät lind e, d . v. s. krigsbeteds kapen skulle alltid vara hka hög, m en m ed bibehällande av nuvarande skolsystem
och m ed den rin ga materiel och den fåtaliga personal , som vi
i:igfl, kan ·e n så·dan önskekurva aldrig åstad k omm as .
Visserligen blir krigsberedskap en vid tiJN:impande av tv[\ årssystem endast någorlunda hög under det a ndra å ret, ett förh ållande som är en stor nackdel, m en för den händels,e f6rh ållan dena komma a tt kråva ett insä ttande av flottan såsom m akt·
mede l under den tid, kri gsberedskapen är låg, finnes alltic
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möjlighet att gen om k omm enderingsåtgä rder å tergå till nä rmast
föregående toppnivå.
Som resulta t a:v ovan gjorda jämföi·e]ser m ellan ettårs- och
tvåårssystem framstår ovedersiiglig:en det senares överlägsen het. Kan e tt tvåårssyst em genon1drivas, komm er sä'k erligen
el et lugn och den metodi sk a utveckling, srom m åste förefinn a ,
vid flottan s utbildning för kdget, att erh å llas, och större m öjlig:h eter yppas för att dana vår flotta till en sjögående sådan
och ej till en JmstfloUa.
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Flygvapnets inflytande på sjöstrategien.
Föredrag, h ållet inför Royal United Service In stitution av commandcr
A. F. E. Palliscr, R. N . övers. ur Journ al of the Ro yal
United Ser vice Institution ·a v G. Hm.

Då man skal l taga itu m ed probl e•m et a tt bedöma flygv a pnets inverkan på sjö-strategi en , v:me det miåJhän'da ur vetenskapli g synpun k t dktigas.t att i tur och ordn ing undersöil w kri gets
grundsatser , sådana de g:emenlig:en godtagits, och clärelf ter
gran sk a flygv apne ts inflytand e på var och en av dem . Men
den m eteden syn es mig aJl~för abstrakt i detta sammanhang,
i all synnerh et som relativt lit en krig,s•er farenhet står oss till
buds rörande användningcJIJ a v flygstt'iclskrafter till sjöss för
a tt vi därav skola kunna draga n åg ra säkra slutsatser. Jag b egrä nsar mig clärfö·r till problem els m era k onkreta sida och b etraktar alltså allenast den in verkull de olik a grenarna a v sjökrigföring en r öna av flygvapnet. Jag skall härvid sök a behandla sjöstrategien i allm~nh ct oa h icke särskilt elen brittis,k a.
D enna fråg:as räcl~ vidd h a r gans1k a bestämda gränser.
Flygvapn ets inflytande är nämligen h elt be1·oen de av dess uttry~k smedel eller med andra ord av den s tå ndpunkt vapnets
ege n utv eckling innehar. Jag tillåter mig h ~ir att h åll a mjg till
fl ygvapn et sådant det f ör n~irva ra nde är. Varj e öoverrask a nde
förändring i fram ticl en av dess egen sk ~per måste m edföra e n
för nyad undersökning av pl'otb lemet, men det sy n es å andra
sicla n kn app ast troli gt, alt den framtida utvecklingen J~ om m er

-
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ntt uppvi sa n~'\.g r a dy lika öve rr nsika n dc drag uta n tvii r t om ga
gra dvis m ed ji1mn a framsteg så väl vn. d b eträffa r på litligh et o1·h
rö rlighet som offen sivkraft Och m eda n utvec klingen inoill
fl ygvapn et g[lr sin gill a gång, utveckl as likaledes nw tm edlt•n
m ot detsamma.
Av nu brukliga slag av fly gfa rtyg ä r d et fvra, S'Om Yi ht·höva taga i b etraktande, n ~imlig en :
T yn gre än !u/ten .
1. S[Janin gsflygplan en , viH~a s huvudändam å l ~ir att Yerks tälla cc h inrapportera ia kttagelse r om fienden. Dylika p la n
kunn a antin gen vara la ndflygplan ell er sjö.fl ygplan och k u n na
var a baserade på vare s.i g fa st sta ti on å kusten ell er han garfartyg ell er a nnat större fartyg . För n~irvarand e h a de vanligen en akti onsradie <W hög'St 200 distansminuter. En d el större
oc h krafti ga, på kusten b aserade fl ygb å tar kunn a dock ko m m a
11pp till omkring 300 di s.t::m smintuter s aktionsradi e. Alla sp:tllingsflygpl a n hava det ~ge m e nsamt , a tt ehuru dc h a va goda d"fen siva egenskaper, ktmn1a de likväl ick e med sä k erh et m ob Ut
e tt angrepp av stridsflygplan , om de ej uppträda i sa mlad styrk a. E nsamma äro de till spillogivn a. Spanin gs fl ygplanen iil\ l
vä sentli gen ett dagsvapen , i mörker iir deras anv ä ndbarh et ti ll
sjöss hö gs t p roble ma tisk .
2. B omb- eller torpedifygplcm en s upp,gift är givetvis at t
nnfalla fi end en meclelSit n edkastande a v bonub er eller avsk jut::md e a v torpeder. Dessa flygplan, sotn hava ·en a ktionsradie
om l 00 i:t 300 distan sminuter, äro s,vagt b est yck a de i öv rig l.
Dc kunn a antingen basoras p å ku st0n cUer på h a n garfartyg.
3 . S tri dsflyg'planen sk 01la m ed s1in höga fart och offensi vkraft sök a tilltv'il11g'a sig lokalt h e rravälde i luften för a tt dymedelst unel erlätta för öv ri ga fl yg1planstyper a tt fuHg<ö ra sina
ope ra ti oner. Stridsfl ygpl an en s god a strids,egen sk a per hava erh eten, deras aktion sradie ön•rn~\ tts på b ek ostnad a v uth ållig>
sk ri cl er h eller i a llm~i nh e t ick e 100 d ista nsminuter. Si stn äm n da
förh å ll a nd e m ås te tillmiitas den a ll ra stö rsta vikt, nii r det giil-
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ler att m ed stri ds plan st ödj a fl ygp la n av annat slag, en iir de
sistniinmcla n öclviincligtv] s, bliva helt b eroend e av de esk orterand e pl an ens a ktionsradi e. Striclsfl ygpl an en, kunn a såsm11
bas an viin cla antingen kuststa Li 011, h angar- eller a nn a t far tyg.
Lättare än luften .

4. L uftsl;e pp en , viLk as utveckling ju ii nnu ick e n å tt sam ma ståndpunkt som fl ygplanen s, utm~irka sig sä rskilt för stor
u th ållighet oc h fö rm åga a tt liin ge h å ll a sig i luften. Deras a ktionsradi e miitcs i 1,000-tals dista111s minuter m ot fl ygpl a n en s
100-tals. A andra sidan iir'O de synn erligen sårba ra. D eras
huvudsakliga a nvändnin g blir därför i spa ningstjän sten över
de stora haYen, d<1 r risk en för samm a nträ ffa nde m ed fi entliga
T ysk arn a an viincle sig
fly.g-strid s kra~ft e r iii' mindre sannolik.
uneler kriget i s,to r utsträoknintg a v luftsk epp för sp a ning till
sjöss, men då .fö,r tid en h a de de intet eller blott helt obetydligt
motst ånd att ft'u k ta från 'fi entli ga stricl sfl y.gplan , ett fii rh å ll:m dl'
~\'Om icke k a n på räkn as bli va fa ll et i .framtida sj ökri g.
Innan jag slutar denna m yck et s.mn,l11at,iska s ammanfa ttning av de olik a slag a v flygtfa rtyg, vilka k omma i b etraktande
n~ir man avser de sjö,s tra tegisk a föt,h å llande!11a, är det n ågr a
hithöra nd e om stänclig1h eter , som b ö-ra fr a mh ållas. F ör det
fö.rsta , att e huru , såsc m reda n framh ållits, alla typer a v fly gplan med unelantag av sto ra fl yglb å ta r kunn a b aseras på h angarfartyg likaväl som på ku s.tsta tion (och i allmä nh et iiven p:'\.
andra fartyg ), likväl de, so m: st artas fr'å n fa rtyg ~i ro und erlägsna dem , som iiro kustbaserade, b å de va d uth ålli g'h et och
effekt i övri gt beträ ffar. För det an dra, a lt när jag röra nd e
aktionsradi e an givit unge~iirli ga siflft•o r, dessa alltid avse tt m aximiraclie vid gynns amm as te flygförh å lla nden. U!11da ntagandes när lufts,J<epp och stora fl yg1b åtnr utfö·ra spa ningsuppdrag,
syn es alltså grä nsen för i la nd base rad e fl ygstridskrafters verkan vara uppn å eld på omkri111g 100 a 150' distans från kusten.
Utanför denn a gr ii.ns kun na blott .på fartyg b ase ra de fl ygp lan
hava inverk a n rå sjös trat egicn. F ör det tredj t> , nll a flyg fart yg
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iiro m er ell e-r mindre beroende av väderleksförhållanden a.
1\Ian kau a lltsa icke n~ir som hels,t påräkna derns hjälp , och
Hrksamh eten är i sin h elhet a~vhängig c.w till:g'ångcn på väl u trustade bnser, vare s'ig i land eller ombord . Och än vid a re
rön e r deras deltagande i sjö.o perationerna en synn erli gen kraftig inverkan av s.v årig'heten överhu:vud truget att föra ett säkert
luftb estick till sjös,s . Slutlig;en m ås te varj e ann aJ11 användnin g
av hangarfartygen än den, för vilken de eg~ntJig,enl ii to ::uv sed da,
b elraktas så<;om något sekundärt. Ty även om' man k an tänka
sig en h el del möjligheter i denJ ' 'äg'en , är deras st'o rlek li.k Yiil
begränsad enligt W ashing:ton-traktaten och dessutom iir ju deras huvudändamå l att vara huvudstyrik nn följaktig. D et iir
högst otroligt att någ:on enda s1jömakt skull e avs,e si na till antalet 111ödvi.indiglvis få hangarfartyg Jö,r användning på annal
h åll än i samverkan m ed sin htwudn otta .
En ytterlig'are begrän1sn ing av ämnet lig1g1er redan i titel n
på mitt föredrag. Takli,ken lämnar jag sålunda åsido . Fram h å llas bör dock , att det m ånig en gån g är SIV.årt ntt dmg'a upp
en skarp gräns mellan strategien odh taktilken oc.h i synn erhet
ni.ir diskuss,i onen gäller flygs tr:idskn1'ft erna är gränsen härvid lag rätt suddig, h eroenid e på deras förmåga att förflytta sig sa
y tterligt hastigt.
Sjöstrategiens m ål.

Såsom sjös trategiens mål kan man helt enkelt och liks äl
fullt uttömm ande sätta : konlt'ollen över iförbindeb er:na på h aYd. I alla kri g, där en natta delta ger, ntåste detta vara dess
Yerkliga uppgift, flottan m å vara st or eller liten, kri gssk ådeplatsen utstriick t ·ell er begränsad. Men denna definition pa
sjös trategiens mål är likviii n ågot för vi ttomfa ttande för v::1 d
jag avser a tt h ~ir beröra och måste närmate pteciscrns genom
an alys av de skilda f:or'merna för stridSilzrafternas. u ppträdan de
i samband med kampen om sagda k ontroll. Endast genom att
an träffa och i stl'id slå fienden s huvud styrka kan man h elt
uppnå den efters trävade kontrollen, m en har man lyckats hii rmed, inn ebär den ock så följ an de fördelar fiir el en seg1e rrikc:

a ) möjlighet att stoppa fiendens sjöhandel samt följ ::l ktl i~i ven förm åga att utöva ek onomiskt tryck p å honom;
b ) rörelsefrih et på hav et, särskilt vad beträffar sjöhandelsvägarne ;
c) m öjlighe t ntt utföra operati on er Ö·Yer hav et ;
d) mö.jlighet att fö nhindra liknand e operation er från fiendens sida, vilk et ju samtidigt för en ömakt innebär frihet från
invasionsris k.
Fö·r utsiitlninrg en fö,r uppnåendet av nu ru1.mnda fördela r
iir, såsom· jn.g nyss a nfö·r de, striden. Flygvapnets inflyta nd e på
sjöstrategien k an alltså himpli gen behandlas under följande
fem: rubriker: Anrfall på och fö,rsvar av själhandeln , utförandet
av oper-ationer över havet och förhindrandet av dylika samt
sjöstriden .

ge n

Anfall på sjölwncleln.

Innan jag g'år närmare in på .frågan om fl ygva pnet oc!1
anfall på sjöhand el111, s,k ull e jag vilja något beröra den internati onella rättens nuvarnnde ståndpunkt till ifrågavarand e
spörsmål. Den inter:nationiClla 11ätten tag~e r för niil'varande
öv.e rhuvud icke n1Jed i rälkningen användandet av flyg'stridskra,fter mot h andelsfartyg und er krig, men det lig'ger å ::1ndra
sidan i öppen dag, att flygs tridskrafterna i likh et m ed undervattensb åtarna , och i än hög1re grad än dessa, dela ofö rmågan
att (utom i säll syn ta undantagsfa ll) vetik s,tälla visitering av ett
hnnd elsfartyg s<.\s.om fönbcrednndc åtg:~ird till dess uppbrin gning. F lygfartygen h ava iiven den oliigenh eten: gemensam m ed
U-båtarna, att det är svårt fö·r dem att fnuntvinga lyd n ad för
sin a order utan an·vi:i ndn in g av sådant v{lld , som har h andeis farty gets E:iinkan.de till följd. De besUimmelser, som reglera
uppträdandet 11110t sjöb anclcln, återfinnas i andra de·k n av
\Vashington -för·draget. D ess artikel I kräver kort sagt, a tt ett
lwndelsfnrtyg m ås te prejas och visiteras, inn an det kapas , d et
får ick e a nfn ll ::1 s, om det ej viigrat att unel erkasta sig visitering
eller Mt följa b ec rdr'a d kurs och ft1r ickc förstöras utan alt b e-
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sä ttning och passagerare dessförinnan hava bliYit sa lta i sak erhet. D essa b estämmels er hava gjorts fullt tillämpli ga liir
undervattensh atar lik a väl som för övriga örlogsfartyg. Artikel
IV i fördraget ,förplikta r scig natärm akt erna att icke mwän d.\
u -b å tar såsom »hand elsförstörare >> i kri g. Man m E1s te enwllerticl Yäl ihågk omma, att vVashin gtontraktaten ä nnu icke ratificerats av alla signatärmakte rna.
I anslutning till en vid \Va shingtonk onferen sen gjm'd iiYeren sk ommelse, samma nträd de i Haag ar 1922- 23 en juristkom mi ss ion i och för över'v'Ö.gan de av de modifikatione r, so m
det kund e vara av behm-et att underk asta då g~illand e in ternationella rättsregler på grund av utveckling en av nytillkom na
strid sm edel. Kommi ssion en gjorde upp förslag till tvenne laga r, el en ena b erörand e lu.ftk riget, den andra radiotelegrafiens
ställning till krig et. Den fiirr a är rä tt omfatt ande , m en viclriir
dock ej flyg vrupnets upptr~~cbnd e · gent emot h a nd elssjörfarten.
detta b ero end e på brista nde sa mför'S tånd i frågan k ommissionsledamöterna em ellan. Det var tvenne synpunkter , som häl'Yicl
gjo rde sig gällande. Enligt den ena bo rde do .genom m·tik~l l
i \\'ashin gton-tra ktaten fasts lagna bestämmelsern a vara l1 ka
giltiga för flyr;"V apn ets vidk ommande som för örlogsfartyg, m ed
det tillägget , att hand elsfartyg liiunna heMdras a vgå till nå g\m
lämplig, icke a d ägsen plals, där visi tering oc h undersök ning
kan verks tällas. Den andra synpunkten s för esprmw re hylla de
di.iremot den åsikten , att artikel I skull e tillämp as av flyg>fa rtyg, m en att >> visitation på stället» s,k ull e föreg:'\, inn an hand.ebfartyget b eo rdrades åt annat h åll för vidare und ersökmn g.
Som det icke lyckad es k ommission en att inom sig åvägabri nga
eni ghe t i denn a ft·ågla, kund e någm b es liimm elset· om flygv apn ets u ppträclande gen tem ot handelssjöfart en h eller icke in förlivas med k ommiss.i onens lagförs,Jag.
I b etrakta nde dels härav, dels av det faktum , a tt sagda
Jag förslag i övrigt iok e officiellt g·odtagits av dc sex i komi~1is
si onen r epres enterade staterna och dels av att själva vV a sh w gt on-traktaten icke ratificerats av samtliga sig natärm aktern :l.
kan det tyck as, att denn a utläggning om in ternation ell r~itt iir
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utes lutande ak a demi sk a rt. ·Men jag h a r e.i velat underl flta
att Jil->v äl beröra denn a s.i da av fr'ågan, ·enär den vi sa r, huru
svå rt det b lir a tt använda flygv apn et för an fall på sjöhandeln
utan att hum anitetens krav trädas för n är och wvenledes i huru
hög grad dylikt in gripande - även bmtsett från humanitetssynpunkten - komm er a lt in vcclJa den krigförande i h eta
J;.cntroverser med n eutrala makter, vilkas• fa rtyg, underså ta r
ell er gods k omma att röna inflytan de av flygvapnets användning på så da nt sätt. Frågan om , huru en viss makt i ett visst
kri g bör avgöra sp örsmålet om vins ten av dir ek t luftanfall m ot
sjöhan deln verkligen uppväg·er de därme d förenade nackdela rna , k an b lott besvaras frå n fall till fall.
Och 'härmed kunn a Yi lämna denn a frågas juridiska sid a
och övergå till dess praktiska: utfö.r and e t av anfall från luften
mot h andel ssjöfarten. D et är enligt mitt förm enan de då upp en bart, alt lörstörandet av h anclels.fatiyg genom flygan grepp uteslutan de kan tänka s .k omm a till ai11Vändning a v en sådan sta t,
som ick e äg er något a nnat m edel alt utöva kontroll över förbindelsern a på havet. Å andra sidan är de t givet, att e n krigförande sjömakt icke försmår att låta sina flygstridskraft er samverka m ed övervattensfar ty,gen, när det g'ä ller anfall p å sjöhandeln . Och fly g'vapn et böl' likaledes kunna ha a tt säga till om
en h el del vid bekämpandet av de å tgärdet, som fi enden vidtager till sk ydd för sin s'j öhandel.
D et område, där man har anledning påräkna elen största
effekten av flygvapn ets inv erkan på h andels sjöfarten, är utan
tvivel sådana trängre farvatten, där h a n.delslv,äogarn:a måste gå
utan m öjlig,h et till avvikning. H otet från luHen bör bli särskilt
känn1hart , när s.jöha.ndelsväg1en undm· telativt lå ng distans följer ntefer en fien tlig kust, som är väl fö-rsedd med f lygbaser ,
vari gen om fi end en slä ttes i stå nd att på ett ekonomiskt vis full t
Ulnyttj a rörligh eten hos sitt flygvapen g:en om. överraska nde anfall. En sä rsk·i ld form av >> trängre farvatten >> uppkommer även,
när n ågon oceanhandelsv äg må ste passera nära intill eller igellom någ on ögtupp, och i vissa fall kan det visa sig vara end a
ll1ecllet a lt skydd a en dylik färdv~1g, att h elt en kelt higga b eslag på Ö·g'rupp en ifr'å ga.
:W
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vilk a igfm gsa tts a ntin gen från fustflygstation , som befinn er siu
inom räcl.-h ål'l ell er ock från hangarfartyg , vede rbörligen u 11 _
derstött av andra örlogs män. De stO'ra h a mnarna t endera ll1t'l'
och mer att sp ecialis era sig p.å viSisa varusla g. Sättes' sålunda
en d ylik större h amn ur spelet - äv en cm blott t empm·ärt -or sakar detta lätteligen så betydande svårigheter betr~iffa nde
någon viktig import eller export , a lt d e ansträngnilliga r , som i
och med a nfallet gjorts, må anses fullt rättfärdigrtJde.

Försuw· av Sjöh ondeln .
Sjöhanld eln kan bliva utsatt för anfall från övervattensfartyg, u-båtar och flygfartyg. Fö,r s.v aret härem ot m åste upptriida såväl i h emlands farvatten (varm ed även avses de valll'll,
som_omgiva Imperiets. övriga delar) som på occancma och i dc
trängre fmwatten på antd ra håll. UndeT världskriget k onl' fl ygvapnet i stor utsträckning till användning vid försvaret av sji,handeln i h emlands farva tten, ja i själva verket var detta dt•n
enda Yerksamhetsgrel1', där sagda vapen tog'S h elt i ansp n\k.
Vid tiden för vapenstillestån det deltog en s1tor del av flygvapn et i kuststp aning, i k ampen mot u-bå tar och mot den fienll iga
mineringsv erk samheten samt i eskmtering av h andelssjöifartl' ,J.
Dess stora värde häl'vidlag lig.ger i dess egens1k ap att vara ii rlogsfartygen s ögon .
Men ä'ven på oceanerna ha fly gJfartygen viktiga upp drag
sig pålagda. För örlogsmän på jakt ·ef ter u-bå tar o.ch and ra
krigsfartyg, vilka ute p:\ h andelss jötfartens stråkvLigm lura eftl'r
rov, und erlättas arb etet i hög grad 0 111 fly g1plan finmas nH'd
c mlb c rd . T y h ä ri genom m öj liggöres för en kry ssare dels all
lägga un der observation en bety.dligt stäorre yta av h ave t än nd
elj est skulle varit faJl.ct, dels. att få mi ss tänkta g'Ömslällen vid
kuster och ögrupper på ett b ekv~imt s~itt rekogn oscerade. Gen om att underrätta sin kr yssare oml var den ej b eh över spana,
b idrager fl ygplanet a tt förk orta h ela uppdrag'et. U nder kri g
gå h an delsfar tygen antingen spridda, och då mås te vissa b riinnpunkt.:.~r utefter de s.tOJ·a Hirdvägarn a :f örsvaras, eller ock gå de
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j k onvoj. Li gga dylika br~in np unkt e r i niirhcten a v egen eller
a lli er a d ku st, understödes de ras försvar li.impligen av kustbasera de fly gstridskraf ter. Örlogs fartyg , sc m äro a Yse'Clda för
försva ret av så dana punkter e ll er för kom·ojlj änst, hava giyet'is god am·ändning för flyglJlan i och för span in g sam t vid
förs Ya r m ot en överlägsen fiende, m en böra dessa flygplan vara embarkerade på örlogs1Lntygen s'j iilva e ll er p~\ i k onv ojen
ingående h a nd elsfartyg . Att anväl1'd a h angarfartyg för konvoj erin gsändamål syn es avgj ort vara oekonomi sk t, möjligen
kunn a de k omm a till mwänd11ing, när det gåll er försYar et av
.en br~innpunkt. Un dern Yiirldskr'iget för e·k om det, att lufls·k epp to gas i anspråk vid esko rterin g av konvoj er, me n detta
J..:an k nappast a n ses lämpligt, enär luftskeppen iiro syn li ga p å
långt hftll cch röj a n u· k onv oj en drar fram. Den största ny ttan l u ft sk cpp kunna göra vid försy:ucl a v sj öh andeln ii r att
sa mm a nbinda tviinn e a vp atn11l era de områd en g·e nom a tt k ontroll era, att vngen mellan dem är· kl ar.
.Je~g i.ivergår nu till a lt behandla för s.v aret av s.iöhandeln
mot direkt fl yganfall. Vad b eträffar delta förs:Yar in om hemlands fa n -atlen (m ed den t ydning av detta begrepp, so m tidigare gjorts) torde dc å tgärder, som redan vidta gits m ot anfa ll
fr·å n övervattensrfar tyg och u-båtar, vara vi1sen lligen tillfyll est
iiv en m ot anfal l från luft en, då man h ar a nl edning antaga ~1tt
åtmin ston e en del m· spanin gsflygplanen ii ro stnd'a nog att gå
till strid s n wt fiendens bomb- och lorpectrlygplan. Pa vissa
mera u l satta punlder bö,l"a doel' stii nd iga p a lrullcr a Y stridsflyg:plan in si:ittas, oakta t detta sätt att ordna fcrsyaret :1 \ ' s.j iihancleln m åste siigas nua oekonomiskt. Diirest fiend ens flygbaser befinna sig in om riicld1å ll för egna ku stba sera de flygslri'Clsk rafter, synes det bii sta medlet alt för svara s.iöfarlcn ,·a ra ,
att angrip a sagda baser. Som dessa i a llmän h e t t orde li gga vid
ell er i närh eten av fiendens kust, böra anfallen på desa mma
ick e erhjuda ~åclana svårigh eter, scm om de Yoro r iktade mot
bas e r·, Yilk a äro rörliga cch kun na Yerk ställa för,flvttning i hiindeJsc dc bleve an!fall n a. Angrepp på flygbaser, Yilka ligga utom riickhåll f(;r i land hascnldc flygstridskrafter, kum1 a ihbncl
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utföras genom raider från h::mgarfartyg. Gångna dagars sjiikrig erbjuda föt• Ö•v rigt åtskilliga analoga fall beträffande op er; 1_
tioner mot örlog'sib aser, son11 utg,j orde 'hot mot sjöhandeln.
Försvarc-t av avlägset bel~igna brLinnpunkler och lriin grl'
faryatten (t. ex. ögrupper) kan: även anförtros åt flygs tridskr:1 1"ter, baserad e på hangarfartyg, m en i a llm änJhet tord e det va r: 1
nödvändigt att upprätta n ågon tiUfäll'ig f lyghas i deras niirh l'!,
varifrån lufUförs1varet kan skötas fu llt systema ti skt. Iclc:1l t>t
för en elylik flyglbas iir o tvivelaktigt n ågo n1ö, smn man i så fall
m ås te bemii•k ti ga sig: utan. dröjsmål och snabbt -o rdna dess fii rsvar mot anfall från luften och från Hitta s1jöstrid skrafter.
En fråga, som hiät•vid alltid ftamsti:iller· sig, i1r: mots,·arar s.ä kerstiillandet av en sådan bi'iinnpunkt eller s jöhande lsväg verkligen de på dess förs.var ned lagda ansträngningarn a·!
Och då vi .besvara denna fråga , måste vi h å lla väl i minnet, :lit
understödjandet av en sådan flygbas alltid mediför en väsent lig
J;:raftutveckling ft'ån örlogsifartygem sida, ty det iir i båda fallen på flolt::m , som ans1varet vilar fli·r s1iikerstiillandet av de fly gst ridskrafter, som k omma till atwiindning vid företaget. D "t
kan sålunda gott hiinda, att det uppen1barligen ~ir mera ekon omiskt att - i varje fall Lillfiilligt - avstå från en av inten siY
luftvetksamhe hotad fiirdvii,g , iin att sälla in oet'hörda ansträngningar på dess öppenJhållande.
Slutligcn komma vi s-å till försvaret av hamnarna sjii h .t
mot flyganfall - den enligt min m ening allra farligaste fornw n
för angrepp mot sjö'hand eln. Hiit'\·icl måste flottan lita till dc
försvarande flygstrids,k raftcrna och till övtiga motå lg,iirclcr m nl
anfall från tuJfl cn, som må vara vidtagna . Flottan bör e mell e rtid i varje fall 1mnna bidraga till försvnrct gelllom a lt i tid gi v 1
platsförsvaret varning, då flyg~mfa1l ko mmer fr fm sjön.

Utförandet av opemtiv ner över hav et.
Jag ösergår nu till flyg,vapn ets i1w crkan på s_iöslriclskr:lf"Lernas operationer över havet. Den friim sta förd elen , flygv av
net hiir liks om annotsliidcs skiink er, iir utvidgad spaningsm ii_j-
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ligh ct såväl framför sjöslyrkorna S1jäln1 som i hi:indelsc av att
de eskortera trupp1wnvo~cr. Under första delen av operationer, som äro avsedda att utstriickas över li1ng1re clistanset' till
sjöss, böra dc i Sipaning en deltagande fl ygstriclskraHema vara
embarkerade i hangarfartyg och icke vara baserade i land , enär
de i senare fallet - frånsett den begriinsnde aktionsradien - snnrt möta de avseviircla s,vårighcler, s.om navigeringen över
ha vet erlb jucler. Men fö·r att under oper'ation1er över havet draga slörsta möjliga nytta av flyg'vapnet, är det nödvändigt, att
för detsamma uppr•i itta fram'slk_jutna baser med operationsföremå let inom räckhåll. Dessa baser måste förses med fulls.tänidig
personal och materiel för dc flyg's tridskrafter som diirifr ~m s·k ola operera. Ehuru de sistnämnda förvisso äro till stOll' hji:ilp
för den anfallande vid ui:Jförandet av ett kombinerat företag ,
orsalw de dock samtildigt ·en tung extrabörda .för upprätthållandet av sjöförbindelserna sam:t för både de land- och sjösLr'i d s,Juafter, som skola skydda dem. På grund av den rela_liva lättheten att ordna fö·rsvnret äro öat, en ligt mitt förmenande, allra m es t lämpade för anorclnandct av dylika framskjutn a flygba ser.
Från dessa baser kunna flyg's,tridskra:flocrna verksiLilla spaning före landstigningsförc lag' och hctäcka kombinerade anfall. Operationer, avsedda att utmatta fienden genom direkta
fly ganfall på hans baser ell er sam lade styrkor kunna också
u~föras , mcclnn svagare angrepp Jörsdir a för honom alt upptäcka elen punkt, ·där det verkliga anfa llet hotar. Upprepade
flyganfall på någ10n punkt, som kan v~tr'a av betydelse för fienden , böra f:'\. lill följd att denn e snart beordrar dit en stor del
av sina egna flygstridskrafter , var.igcnom den plats, som i sjiilva
verket i:ir utsedd till landnin-g splats, blir Hinmad relativt oskyddad. För den hiindelsc avs:l ttndct från ckn framskjutna basen
till en dylik punkt ~i·r för sto rt för de tillg,i ingliga flvgplanens
akti onsradi e, kunna hangarfartyg lilmipligen medföra en an-falls styrk a frmn till behöYlig niir1h et av an1greppspunktcn , varefter den får sök a på egen h and taga sig tillbaka till elen framskju tna basen. Niir tiden kommer för huvudanfallet b1it• vcr'
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kan av skeppsa.r tilleriets und ers töd jande ·eldgiYni ng ,myd;ct
beroende p{t det siitt, varp:'\. flygstrids kral'terna bit r~ida Yid eldledningen. Eldledn ingsplan en för as antingen ombord å artill erifartygen ell er å h a n garfartyg, Yilka även Eimna dc stridsfl y~
plan, som skola stödj a anfallet ·Men anvä ndn ingen aY han g:lrfarlyg vid sådana företag blir alltid be11ocnde p å om dc ku n11a
avvaras från utförande av de uppgifter inmn flottan, för vil ka
dc egen tli gen äro avsedda. In nan en b efälh ava re ~uwän dn
de m ,-id operati oner mot fientlig ku st på andra sicl a n h an n.
mås te h an ÖYcrväga, om icke möjlig.cn deras n~inar c k an k riivas p å annra t farvatten för striclsändamål , som st[t sjiikri gd
n ärmare.
D et fall er av sig sj~ih·t, att säkerslillandet a v örl ogsln1sc r11;t
inom ett Yi sst område är av vital betydelse för fram gang ,-i d
operationerna över h avet inom samm a om råde. F lygyapn ch
del i ku stspaning, patrullering mot u-b å tar och l;: onvojtjii. n~ t
har jag r echm berört i santb a nd med försvaret a v sjöhanclt> in .
Men vid fö rsvaret av på a ndra sidan havet bchigna h am m r
har flygvapnet andra defensiva och offensiva uppgifter . H ol .ts
en hamn av anfa ll från havet av örl,ogs,far tyg cch å h a ngarfart;,·g
baserade flygstridskrafter, kunna i h a mnen s försvar ing'åcnd ··
torpedflygplan vara av stort värde, förutsalt att dessas p er sr)nal iir väl hemmastadel på p latsen och n oggrant sa mövad nwd
försvaret i öHi gt. Dess utom p åk a ll a r h otet oin flyga nfall , vare sig från ombord ell er å kusten b aserade flygstrid Sikraftcr,
give tvis a tt till h a nm en s skydd detac h eras ett antal s lrid ~lfl yg
plan.
Den ofrånkomliga sYår igh eten a tt förse a lla h ota de punkter med tillr'~ickli g t försvar ävensom rörligheten h os fl ygnlp nl'l
gör, a tt man skulle vilja sch ematisera försvaret a v m ed fl : gst ridsk tafter försedda b aser på andra sidan h a vet så, att sagda
stridskra ft er lämpli ge n kc n centrera des till någon cen t ra !t b elägen po sition , från vi lk en de kund e siindas fram mo t den h(:·
'tade punk len . Detta siilt alt ordn a l u ft,fö,rsvaret h or de, tyd; er
man , visa sig b etydligt mera ekonom iskt, än a tt binda dcl:tr
därav till vis sa definitivt bestäm da p unkter. Det fö refaller :tl·

så vid första p åseende t. Likvä l sk ola avsevä rda svårigh eter av pra kti Sik art s111art visa sig upp sl:'t, när man g:'\.r sal;. en närmare in på livet. Sålunda är det a lldeles si.ik er t, att
en vaken .fiende ick e lär'er unel erlåta alt söka fas tl åsa försvaret '
på n ågcn annan pu11ikt än den , där han tän,ker sä tta in sitt hu vuclanfall, och då inte ens. flygvapnet k an vat•a p å två håll på
en gång, följer ju oorav a lt man ingen s•iikerhet h ar ·i'ör att
det verklig en i.ir på elen avg,i_ira nde punkten: i det kritisk a ögonblicket. Vidriga viiderlek sJö t'hållanden kunna förscllia fl ygstricls;k rafte rn as start eller åt min ston e fördröja dem, så pf1 väge n, att de icke komma fr•am fön·~in de t a nfall redan är över,
vilket dc själva skulle ha ruvvä rjt. För övrigt skulle elen eko•
namisk a vinsten vara m era imagin är än verklig, ty i varje fall
skull e en omfa lla nde markorganisation, i sin tur krävande
militärt skydd, bliva oundg:äng;lig på all a hotade punkter och
mellanliggande l andstign:in g~p latsor. Flygdivision er, so m plötsli gt sänts i väg fö·r att möta ett anfall, skola uppnå stridsplatsen
ulan att vara il11satta i situation en och dc lok a la förhålland ena
därstädes, och n ågon gara.n ti lfö,r att deras tidigare övningar g1jort
dem hirupade för uppdraget f innes ick e. Till slut m å framhållas , att när det gäller 01perationor över h a vet bliva a lltid (le
navigatoris·k a svårigheterna och bristen på verkligt intimt sa m ~
band med försva ret i övdgt tvänll1e tungt viigande sk äl mo t
nnvändandet av för ändam ålet »importerade>> flygstridskrafter.
111 in stone

Förhindrcm det av fiendens operationer över hav et.
Molsa tse n till mö,j lig1h eten att u tföra egna operationer över
havet blir förm ågan a tt förhindra fienden att utföra sina, och
fastän d et utan tvekan s,ä kraste sättet att fä>rsk affa sig denna
förm åga ~ir att besegir a hans huvudstyrka i strid, finnas lik väl
även andra m edel att n å målet. Om' fieJllden vä;g rar a tt gå till
sjöss med sin fl otta och ej h eller k an tvingas ut ur hamn , blir
det n ödväJlldigt a tt blockera hon.orn, för såvitt detta är möjligt,
eller i varje fall att h ålla honom i schack. Utvecklin gen av de
defensiva vapnen, S•ä r skilt u-båten och minan, har till s vidare
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omöjliggjort den gamla typiska närblockaden, och flygva pnet,
detta nya försvarsmedel, har blott ökat s:v år:i gheterna för den
blockerande. Men vid upprätthållandet av en fjärrblockad har
flygvapnet en mycket stor mis·sion att fylla genom att h a! L1
vederbörande befälhavare under'k unnig cm fiendens, särsk il t
de Eitta sjöstridskrafternas, rörels:e r. Hä,r vid bör flygvaptw t
s nmarl~eta med b lockerande u-båtar och andra lätta far tyg
samt oroa fientliga minsvepare och u-båt",j ag·are, För att n å fu l[
effektivetet böra flygstridskrafterna hiirvid vara oavlåtligen i
gång, varför det är lämpligast att de är10 baserade på ku sten.
OnJJ man använder sig av flygbåtm• med stor aktionsradi ~, h iii'
deras bas kunna ligg.a utom räckhåll fö.r störning från fien clcm
sida. Om så blockaden slutligen brytes eller häves, har fl y,~
vapnet att underrätta elen blockera:de sjöstyrkebelfälhav nren
om fiendens styr.l-.a och rötelser, S'å att han i. tid kanr vidlaga
sina därav betingade dispositioner.
Men elen möjligheten återstår alltid, att fienden, s eda il
blcckaden brutits, har med undvik::mde av strid lyckats fra m föra sina strids'k ra'fter till lämplig landstigning,s plats. Då uppkommer ett av de fall, då flygvapnet kan vara till allra slörsta
hjiilp åt flottan. Framhållas hör, att ett elylikt fientligt la ndMigningsföretag1 likviii kn1a ppast kalll tänkas bliva utfört m ,' d
större styrk•or, utan blott med för en sådan framstöt s'ärsl.;ilt
liimlpacle stridskrafer, ty de osäkra bakre sjöfötbindelserna sk ulle eljest Mel bart snart giva sig tillki.inna. Det torde till o c h
med kunna ifrågasättas,, om utsikterDia att kunna landsii tia
även en så r elativt liten styrka, som kan ifrågakomm'a vi d '' Il
dylik raid , äro vidare stom med hänsyn till det intensiva m ot stånd , som ka111 väntas från Juften. Den enda möjligheten att
vinn a framgång m åst e lig;ga i fullkomlig över,raskning. Det
kommer an på flygspaningen att lföt,hinclra en dylik eventua li l\'t.
Flygv apnet och sjöstriden.

ga

Flygvapnets inflytande på sjöstriden är i stort sett en fr:ltaktisk inn eb ö-rd och ligger så lunda egentligen utan fi';r
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iimn et för mitt föredrag, men de r'Örelser, som leda till sjöstriden äro strategiska och i dessa rörelser har flygvapnet spelat
en fr amträdande roll . Hittills har den största svårigheten,
som möter högste befälhavar en för en rflotta, varit att tvinga
en fiende, som ej vill Himna sin hamn , ut i en avgörande sjöstrid. Numera giva doek bomb- och torpedanfall från luften
mot hans. fartyg ett vis:st hopp om att man skall kunna komma över denna s'v ådgih et. Som sådana anfall böra oavlåtligen
upprepas, ~ir det fördelaktigt att härtill använda .flygstridskrafter, baserade på kusten och 'helst på e111 framskjuten bas. F all
kun na li k väl inträffa, då man i avsaknad av en sådan måste
anvtinda sig av hangarfartyg och deras flygplan , om nämligen
tvånge t att driva ut fienden eller att :förstöra hans fartyg, var
ha n än befinner sig, iir ofrånkomligt, men vi få ihågkomm a,
att sådana fall höra till de rena un!clantagen, och vi måste betrak ta dem så, i all Slynne~rhet diirför, att de lätteligen medföra
sk ada å eller förlust av hangarfartygen och deras flygmateriel ,
om anfallet misslyckas. Betydligt bättr'e anviindnin!g av ett
hangarfartyg Eu· man hät, såsom jag tedan förut framhålli t,
om det uteslutande tjänstgö,r sås om transportmedel mot anfall sföremålet av kustbaserade flygplan, vilka efter anfallet
kunn a oberoende söka sig hem till sin kustbas.
Livlig flygs.panings,v erksamh et å båda sidor medför, stirskilt i trängre fatvatten , att man i tid e1'håller va rning; om fiendens annalkande. Man har clfå ·m öjligh et att avgöra om ma n
bör undvika eller söka strid och fa stän ÖYerHigs enhet i fa r t
ibland medgiver, att en gensträvig m'O!tst:'\ndare kan tvi n,gas
till strid, torde nog i allmä nhet den part d r aga största fii,rdel en
av Hi gct, som söket undvika striden . T orpeclflygrplanet k an
dock tänkas åstadkomma e 1Y inskränkning i sistnämnda h~in 
seende Utom svårigheten att tvinga ut fi enden ur sin hamn
hade man i gångna tiders sjiik r ig en1iinnu v~i.rre svårighet nämligen att i själva striden tvinga h onom kvar på valplatsen och
kämpa striden ut. Numera bör, så fort striden är öppnad
ell er t. o. m. desslförinnan , ett fr amgångsrikt anfall med torpedflygplan n1ot fiend ens värdeifullaste fartyg liks om hålla fast
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honom cc h omöjliggöra fö r honom att avbr yta eller un d\'ik~1
striden. Om ett sådant anfall riktas mot fiendens hang arfartyg
- vilka ju utgöra hans flytande flygbaser - blir han fli rsati
i en strategistk synnerligen ofördelaktig ställni111g genom fi"Jrl u sten a v all flygspaningsmöjlighet På detta sätt bör i vara
dagar en högste befälhavare, i vars flotta ingå starka flyg stri dskrafter, kunna framkalla en avgörande strid uneler förhål Ltnden till tid och rum, som förr varit h elt otänkbara .
Overliigsenh et i luften kommer otvivelaktigt a tt ha h etycla111de inverkan på u tgången av ett s'.i öslag, och vid strid er i
trängre farvatten har den av de krigförande, s:mn kan åviigab ringa effektiv san11verkan mellan sin sjöstyrka och sina k mtbaseracle flygst r idskrafter, en stor fördel p>å sin sida. Hii rav
följer, att det är olämpligt att söka strid inom räckhåll !'i.,r
fiendens kustflygbas.er, men samtidigt iir det också klart, nll
de delar a v egna cch allierade kust er, uta nför vilk a man k u1
riikna m ed sannolikheten av sjöstrider, böra rikligen förses m ctl
flygbaser, så att flottan kan draga nytta av desssa flygs tridskrafter. Det är emellertid lätt att f~ista allt för stcr vikt vid
elen fara , som kan hlo ta ftån resp. den fördel, som k an vin n ~lS
av kustbaserade flygstridskrafter unde r ett sjöslag. Alltid iir
det svårt att sä,ga, att där och där komm er slaget att stå , och
har striden en gång öppnats, kal1l det myc.ket v~il händn, att
den n a snarligen fyrflyttar sig utanför kustflygbasernas ver ksamhetssfär. Flygförband, som utsänts i avsikt att ingi'ip a i
en sjöstrid, förlora mycket snart sin effektivitet, om de ii ro
liinge skilda från sin bas, cch s'kola snart bli varse, att det
inte är den lättaste sak i världen att lokalisera sig under ett pa@ående, rörligt sjöslag, ett uppdrag , som navigering'en öve r ha vet blott gör än b esvärligare. Dessa faktorer visa alla hiin pa
hur s,v årt det ställeT sig att ordna e tt verkningsfullt samarb ete
mellan sjöstyrkans egna och de kustbaser a de flyglformation ernn .
D et är emellertid icke sagt, att tillgänglig flyg'm ateriel är den
för iindamå let lämpligaste. Totpeden ät det vap en , som fiir
närvarande är det e ~fektivaste, som av flygfa rtyg kan am·iindas gent fartyg under gång , men den övervägand e del en a,·
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ku stb asern a s flygplan iiro icke torpedflygp lan. Bomben ha r
hittill s icke visat sig särdeles verkningsfull mot i rör else va r a nde fartyg och utan att jag likväl för ett ögonblick vill förnek a,
att en bombtriiff k an åstadkomma förödande verkan på ett
fartyg, måste jag dock slo m min åsikt framhålla , att vår nuvarande erfarenhet ger vid h a nden, att det kräves många fälld a
bomber för att erhåll a blott en eller annan träff. Men , vikti·
gare än allt detta iit förvisso det faktum , att operationer i luften
i samv erkan med sjösridskt•a.fter ailsolut fordra, att den pers onal, som därtill användes., e rhåller s.i n speciella utbildning, vilken är av helt annat slag1 än den, s:om behövs för strids- och
spanin.gstjiins.t över land. Det är svårt att inse, huru en sådan
sjöutbildning skall kunna bibringas Jan:dhaserade luftstridskrafter avsedda föt ortsförs.var, utan att deras föl'måga att utföra
sådana uppdrag, för vilka de ·egentligen äro ämnade, samtidig t
förrin gas. Ett under utveckling varande sjö·slag är något, som
blott i ringa grad påminnel' om de korrekta diagram, som S"derm era tl.tedinllJes i sjökrigshistoriska arbeten, de båda käm pande flottornas l'elativa lägen äro underk astad e oupphörliga
fö-rändr ingar cch fpån luften äro fartygen påfallande lik a till
us1e endet. I själva verket biro flygstrrdslk raft er, som deltaga
i en sjöstrid utan att vara helt oc.h uteslutande triinad härför,
en far a lika stor för vän som fiende.

Några allmänna synpunkter.
Utom vad jag nu anfört b eträffande flygvapn ets inverkan
på de olik a grenarna av sjökrig1föring1en skulle jag vilja tilliigga
några allmi.inna synpu111kter i frågan, vilka icke direkt kunn a
hänfö ras till någon sårskild av dessa grenar eller ock kunn a
lämpligen ingå i en sammm1'fatlning av ämnet.
Vid beh::mdlingen av de olika grenarna av sjöstrategien
har jag framhållit den utomordentliga b etydels-en av flygs.panil11g och, s1o m jag vågar påstå, med full rätt. Genom att giva
behöriga underrättelser om resp. m1otstånda res bge cch styrk a
förmi nskar flygspaningen för sjöstyd~ ehefiilhavarne Yäsentligl
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risk en av strategisk överrasknin g, men om man b etiink cr, hllr
sdrt det är att åstadkomm a dylik överrasknin g, iir Yärd et ay
flyaspanill'g en blott desto större, niir det lyckas. Det får ·e nw\.
ler~icl ick e glömmas, att f lygspaning är mycket begränsad n attetid ell er just då taktisk överrasknin g iir desto vanligare.
I samband härmed m å vidröras väderlekens betydelse fiir
flvn·vcrksam h eten ö·v er havet. Hittills har jag behandlat spiirsn;å~en 0 111 fl yg vap1w t i sjökrigförin g en som om dc olik a up peiraeren kunde utföras undet' alla förhållande n. I s jillva verkl' t
iir ~melle rticl användande t av flyg stridskrafte rn a i hög gra d
beroende på väderleksfö rhållandena , ja iir vädret tillriickl ig t
då\ igt, s ii t ter det h ell en k elt st opp för all fl ygve rksa mh et. Av·.:n
om clet är idealiskt l'lygviicler, kan elt tidigare regn på flygp latsen a lldel es förhindra 1anc1baseralcle m askin er att himna m ark en . T bokstavlig mening ger sig viiclrets iniflytand e visse rligl'n
tillkiinna m est ur taktisk synpunkt, men för stra tegiens del
må ste man vid sina beriikninga r n01ga betänka den inv erkm
el e Id im a tis:ka. och väderleksfö rhålla n d ena h a på operati one rua
i luft en . Av största betydelse är d~irför studi et a v stormfrckv ens, förhärskand e vindar, förekoms-ten av sjö- och landb ris,
f'uktin,het, dimma och siktförh åll a nd en, och elen noggra nna
kä nn~domen i dessa ting kan i bästa fall ha tillföljcl, a tt fl ygGperationer bli möjli ga att utföra, medan de för den ej så \ii i
orient er ade visa sig omö jliga.
.
Låln yj tan ken ätergå till fi ydcla tiders sjökrig - siirs1"lt
då 1600-talets - är det gen as t pMal1ancle, så my ck en slralt'·
gisk pnergi, som utvec.k lades vid förvir1vandet och försvaret 1"
öar. I vissa fnll h ade dessa. ett b es tämt värde såsom bas er eller ock producerad e de Yissa begärliga och s~ill sy nt a varQir 111 1''1
iin o ftare voro de eftertrådda av dåtidens. strateger p å grund
:1\· sin egensk ap av ,-ärd efulla bytesobjekt , när den slutli ga diskusioncn om fre d begynte. Nu för tiden för'e fa ller .iu en sadan synp unkt utan vidare fclakli g, ty förviirvancle t av öar,
andra än sådana som i samband med krigföringen behöva s sasom baser, blir iindå en följd av ett segerrikt s,iötåg, utan '11 1
man nöclviindigtv is hehönr bidraga därtil l. LikYiil tror j' 1Ci'
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a lt öar i framtida sjökrig komm a att återvinna någ'ot av sin
forn a betydelse, dels såsom örlogsbaser och dels än m er såsom fra m s:k jutna flygbas er vid kombin erad e operationer, enii r
sa m a rbetet m ellan flyg- och sjöstriclskr:: ufterna här vid kräver
en h alv-perman ent mar'k or:g an isation på jämförelsev i s väl skydcla d p lats. Framgå n'g en vid k ombinerad e företag iir ofta beroen de p å inn ehavandet av elylika öar liksom p å a tt fienden
ii r i avsaknad därav.
Ett fl ertal fo·r mer för flygvapillcts användning till sjöss hava h är antytts, ja de äro i !>jälva verket så p ass m ä nga, att det
gäller för varje nation att med hiinsyn till sin a res11rse r a vväg:1 ,
vi lka av dessa fornler som må anses m es t olt.mdgiingliga. För
en sjömakt blir det under alla fö,r h ållanden en absolut nödvändighet att flottan tilldelade sjöflygstridslk rafter dellaga i des ~
opet•a tioncr, men vad beträf1far annan a nvii.ndn ing av luftvapnet till sjöss, såsom t. ex. för sama11bete m ellan la ndba seracle
flygstridskr aftet och flottan eller för omfattande anfall m ot
sjöh a n deln skall den säk erligen i vissa fall visa sig vara dyrbar
lyx . Den ledande principen m åste vara a tt ek onomisera m ed
kraften , och niir det är fråga om fly gvapnets. användning t ill
sjö-s s får man ej förgl ömma elen vikti·g a faktor, s.om b es tår däri ,
att fl ygvapnet kl'äve r e n väsentlig tribut frå n flottan s sida vid
utförandet av operati on er Ö\er hav et, genom kravet p å handelsfart ygstonnage för transp ort- oc.h andr a ändamål samt genom
beh ov av sjöstridskra fter till skyeld för förbindelser och baser.
F ör varje ~jömakt ·m åste fördelninge n av luftstrid skra ft er till
sjöha n de lns skydel k omma i andra h an d och flottans egna krav
därvidlag i första.

srutsatser.
F lygvapne-ts in:flytanclc på sjöstrategi en i triingre farvatlen,
d. v. s. sådana f:1rvatten, cliir p :'t kusten base rad e flygstridskr after ku nna opereTa, iir b etydand e, i det fl ygvapn et möjliggör för
en r-elativt svag sjömakt a tt tillfo1ga fi enden skada, ehuru det
give tvis ick e k an åstaclkomm.a något r es ultat aY avgörande be tydelse.
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Utan fö r trängre farv atten är flygv apnet ett ovärderlig t
hjiilpm edel åt .sjöstridskrafter na , m en har väsentli gt mindre
!otra legisk betydel se.
P å det hela t aget innebär fl ygvapn et icke någon g1e uviig
vid lösande t av de sj östrateg isk a problem en , ty Ya cl det ger
m ed den en a h anden , tager det tillbaka m ed den a ndra .
E nligt mitt förmicn an de är den viktig aste lärdom en , som
m å vara a tt draga a v denn a lill a un dersökn in g a v en myck et stu r
fr åga, den , a tt det är av den yttersta vikt, att den m es t int ima
fö r e nin g åstadko mmes m ellan florltan och des s flygstri dsk raft er.
All a flyg stridskr afteT, son11 äro bestäm da att i krig op erera med
ell er m ot fartyg , m åste i fr ed ö~vas med flottan och detta giillc r
ej blott de fly gf m1nation er, som böra utgöra en intcgt·eT ::tnde
del av nutida fl otta, utan ~iv en d e, som. äro av sedda att anvä ndas vid sk y dd :w sjöh andel111, vid ku st spaning samt vid ant iub å tstjän sten och för k onv ojändamå L Nu b erörd a upp dra g
kunn a p å ett tillfr cds.ställ ande S·ä tt fullgöra s av flyg- och ~F)
stridskr after i för ening: endast un der den förut sättning atl de
b åda vap en slaig ~n helt och fullt sam bvas . D elta är av desto
störr e b etydels e, s.om den k a der , so m i fr edstid deltager i dessa
öYnin gar, blott ä r en liten del a v den per sona lstyrka , som kr ig-et krä ve r.

Idrotten och tjänsten.
Idrott en s b ety delse för folkh ~il s an ä r num era allmä n t in sedd , oc h äYen in om flottan h a r man bö r jat utnyttj a denn a
folkrörelse för a tt b erfordra perso nalens fysisk a s p ~i ns tigh et.
Idrottsr örel sen h a r e1nell ertid äv en a Yigsido r ; till dessa m i\
i förs ta hand riiknas den överdri vn a kluhh- ch a uvini si11en . SärsJdit för en er gisk a idrott sled ar e li gger det n ära till h ands a tt
glömma , att id rotten iir till för m iinnisk an s s1k ull och ej tvärtom ; utnyttj n:nd et av fo lkm ater ialet fö r h öjand e av klubben s
anseend e blir huvuds ak en , .för vilken in dividen s lämpli ga ste
fysi sk a fost ran få r sl å tillbak ::t. Idrottsm än förmås ofta a lt
und erkasta sig h ård träning oc h cleltag.a i tävlin gar vid såda na
till fä llen , då de äro fysi s.k t ell er psyld sk t indisp on erade.
Så länge sak en gä ll er en privat samm anslutn ing fö r ama törid rott iir det ju dcc k , ~ltmin s t on e teoretisU se tt, i sista h and
.in dividen s rätt att själv bes tä mm a i vad m<.tn h an Yill delb.1~o· a
l trän in g och liivlin g.
Ick e så, om den militiira ly dn a dsplikt~ n anYiin dcs för a tt saml a persen alen till idr ottsutö vnin
g. D å
fmn es ej Ein gre det i in dividen s fria vilj a li gga nde k orrektiv et
111.ot ÖY er drifter, och Glftgen h eterna av en alltfö·r en er cri s'k led~
nm g framt rä da skarpt .
. Vi sserl igen mäste det för ut sät tas , a tt de t militära tdn get
bil idrott u tövas m ed sådan t omdöm e, att individ en f ysiskt ej
tager sk ada , men dels ii r det vid en del idrottsg r en a r, för vilka
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sp eciell sakkunsl~ap et'fmdras , svårt att ernå effektiv k ont rq ll
härutinnau, dels måste man frukta att tvånget till idr ott ~iir
p ersena len psykiskt indis.p onerad för densamma.
Bör det då inom flottan helt och hållet ö'v erlämn as åt Ya r
oe h .en att besti:imma över sin Jysiska fostran ? Nej , ga ran ti
måste finnas för ett visst m!ått av fysisk spänstighet ; rlenna
bör grunc!Eiggas gencn1: gymnastik och utvecklas gen om sadana övningar, som innehålla Idrottsliga mloment, sås om hate xercis , handvapensexercis och laddö,vl11intg ar. Detta är för oss
proffessionell idrott, som utövas under tjänstemässiga ~ornw r .
Vad diitutöv cr är, ät' visserlig1en ej av ondio', men C.J h elk r
av så stort värde, att det bö·r tillmäta:s avgörande b ety delse.
Fiirdighet i boxning och fetb oll är ej nå!g ot direkt tjänst ei nt resse, cch det skulle vara rfuJLkomligt miktig'l att vid lw clömandet av pers{:malen låta dylika färdigheter uppväga brist a nd c skicklig1het i t. ex . radiote legrafe ring eller kanonrengö ri ng.
Härmed vare dock ej sagt, att icke intresset fö·r utöYand et av >> civila >> idrotter böt' up•p mruntras och genom lämp lig;\
åtgärder understörjas ; avsikten har blott varit alt fmmh i1lla,
a lt idrottens inordnand e unde r tjiinstetYåmget ej är i:ignat a ll
väcka rlet intresS'e för densamma, smn man vill framka lla.
Ytlerligm·c ett par synpunktet' må anföras, som synas t~d a

Slutligen m å ste det med hiinJsyn till gä llande am atörb estämmelser r ekommenderas att ej söka genomdriva principen
idrntt år tjänst, ty för sin tjänstgöring erh åller per sonal en avlöning, och amatöridrottens princip är ju att den skall utöva s
utan pekuniär ersättning.
Som en sammanfattning av ovanstående kan ett program
fö·r den fysiska fostran av floHans. personal försl agsvis skisseras på n cdaustående sätt :
l) Gymnastik.
2) Idmttsmä ssiga övningar (laddö·v ning, båtwdd m . m. ),
utförda uneler tjänstetvång och lämpade efter veder.börande'i
tjänstegrad och yrkcsg'ren.
3) Idrott i ö•vrigit, uppmuntrad och understödd av myndigheterna, m en utövad under fullt a matö•rmäss ig a form er .

E . Ternberrr

i samma riktning.
D et har på senare tid från ledande håll uttalats önskviir dh eten av att befälet deltager i sitt manskaps irlrott. Fö r ~1 tt
elt dylikt sammanförande av befäl och manskap s.k all k un nn
ske under de otvungna former , som en samt kunna ge det n a got viird e, fordras dock, a tt idrotten ej uti·was t1r~deT tj iinsll',a0I1o· I tiäPsten
är b efäl et manskapet s lära re ; tordrar ma, n
J
,
t' c o ·
e m ellertid att officer en skall kunna lära ut höjdhopp och dtskuskastning, d m å s.t e hiinsyn härtill tagas re dan vid sj öka~
detl crnas antagning och utbildning. Genom att tvinga en e.J
m ed sikte härpå utbildad office r att tjänstgöra scm idrottsledare ställer m a n p å h on om fmdring'ar, S'Om han _i allmänh~l
e j kan upp fyll a ; m edv etandet hiirom h os hon om sjiilv :\C il
t ruppen s iaktt a gande di.i rav iir till skada för d isciplinen .
Tidshri f t

Sjut·äscnclct.

-- 388-

- 389Jagaren »Scrrnno >> . den förste a,- oYunnnmnda jag:~r c . skall Yarn ]dar för proYtmer till sjöss lllldcr andra. e lle r tredje Yrekan i juni
mån ad .
(The Hampshire Telrgrapl1 & Post. den 25 maj 1928.)

Engl and.

Meddelande från främmande mariner.
Meddelade från Marinstabens UtriJ(esavdelning.
(Maj 1928.)

Belgien.
Belgiska regeringen har uppgivit all tanke på att bibehålla flottan och önskar snarast möjligt göra sig a,v med de fartyg, som fö rvän·ades under världskriget. Den · förutvarande franska krys;m t'<'ll
D'Entrecastcau är för länge sedan återlämnad till Frankrike ; <le n
tillhör nu polska flottan -och är icke rustad. Dc talrika små m oto rbåtar, som tyskarna kvarlämnade i flandriska hamnar, äro nu s·åld a.
Inom kort kommer belgis•k.a flottan att bestå endast av paketb i'1b r,
som gå mellan Ostende ·o ch Dovcr, samt ett fåtal övningsske-p p och
fartyg ti ll skydd för fisket.
(Kaval and Military Record , 9 maj 1928.)

Chil e.
>>Riquelme» den tredje av 6 jagare, som skola byggas av Messrs.
John I . Thornyeraft på Woolst-on varvet för chilenska flottan gick :W
stapeln måndagen den 21 maj_
BcBtycJmingen utgöres av t re 12 cm. kanoner och sex 53 cm.
torpedtuber i två grupper om 3 tuber. Jagarens län gd är 91.4 m.,
bredd 8,8 m., djupgående 3,9 m. och deplacement med fulla fö rri'd
omkr. 1,430 tons. Farten skall enligt kontraktet bliva 35 knop .

I anslut ni ng till E ng lands nuyarande planer för nyby ggn:-td av
fartyg gör Sir Robert Russd m gra intressanta uttalanden i >>The
Na,·al and Milita ry R ecord>> med <!\·seende på skyddet i krigstid av
dc engelska handelsförbindelserna på vtirldshaven .
Intill världskriget nr Englands flottpolitik helt inrik,tacl på att
bibehåll a viss ÖYerlägsen het ön•r Tyskl ands sjömakt . Världskrigets
utgång jämte W ash in gtonko nferensen har för Englands flottpolitik
inlett en ny epok. M-c d avseendr på nybyggnad av fartyg är s-i\lund:1
att märka, att efter >>R cdney's» och >> ~elson 's>> färcligställancle får
ingen större sjömakt jämlikt Washingtonk-o nferensens villkor stapell ägga någ·ot sl3gfrutyg under dc närmaste sex åreD, Frankrike doek
.undanbget, ty detta land får uneler de närm8ste åren vNkstiilla e~·
sättningsbyggnader int ill 35,000 tons. Förmodligen komm er Frankrike do ck ej att begagna sig av denna rätti g•het att bygga slagfa rtyg.
Handels-kri g kan bedrh-as med kryssare och hjnlpkryssare samt
större och mindre ubåtar. Flygplan och flygstkepp kunna ej anses
komma att spela n,ågo n större roll i hand-elstkriget; lnt ta kryssare utrustad e med flygplan lmva dlock möjlighet till mera e-ffektiv spaning
eller m. a. o. i hög grad >>förb ättrfld utkik» vid god sikt.
Till skydd för cgnu hanckls,f örbinde lser to rd e den lätta kryss aren otvive-l aktigt va r a det lämpligaste fart;yget, framhåll er författaren vidare, under det att såYäl större som mind re ubåtar äro bäst
skickade för avs-kärande av fientliga handelsförbindelser eller för s.
k. handelsfö rstöring; d-e n l ätta kryssaren kan naturlighis under vissa
förhållaneJen och i visst krigsläge Yara Yäl lämpad äYen för denna
senare uppgift.
Artikelförfattaren påpcl;ar. att den amerikanska delegationen
vid tremaldskonferensen framhöll, att U. S. A. önskade bygga ett
mindre antal kraftiga kryssnrc. under det att Mr. Bridgeman för Englands del framhöll behO\·et av ett tsort antal mindre kryssare.
D ärefter följer en .u tredning ang·å endc Yid olika ,k rigsfall trinkbara utvägar för effc-k tiYt hand e lsskydd samt h<1ndels.förstöring. FörfatbreD nnser, att England f. n. ej är utsatt för något krigshot från
annan sjömnl;t, lll cn amindit etd bör ön•rtyga sig om ntt landet ].;:an
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-391Atlanterflottans fartyg avgingo från resp. Portsmouth , D evonport och Chatham den 1 maj för att sa'lnmant räffa till sjöss; från
I'ortsmouth avgingo sålun{la . lagskeppet »Xelson >> förande högste befä lhavaren s över Atlanterflottan (vicc-admiral Sir Hubert Brand) befälstec],en , slagk ryssarna »R epulse» och »Renown, k ryssaren »C u racoa», flottiljledaren »Campbell». jagarn a »IVakcf ul», »IVindson och
, Westmin ster» samt hangarfartyget »Fur ious·» .

försvaras ti ll sjöss vid a ll a tänkbara eventualitctrr. En makt byg ~-,'1"
kraftiga. snabba krFsar r . en annan bygge r oce a ngående ub åtar oclt
en tredje ett stort antal mindre ub å tar. Var och en av dessa åtgär<kr
samt desamma tillhopa måste tänka·s utgö ra ett hot mot Engla nd,:
sjöhande l. Att bygga exakt motsva r-ande el le r något överlägsna t.\
per är icke lämpligt. En fa,rtygstyp bör f r amstä llas, so m u nde r alla fiirhå ll anden är de n lämpligaste för skydel ay impe r iet hand elsförbindd s<'< .
Eft e r moget Övf'rYägando h ar a.m iralitctct funn i t. att. de n na upp gift
bäst fylles -av etrt st10rt antal lätta k ryssare med ett deplacemen t rj
större än att ckt medgiver upps1:ä llande a\· 13 cm. kano ner och nw.lförande av ett sto rt brän sle,förrårl. Att dyl ika kryssa re sku.llc stå 'ic:
slätt gent o mc t amo:-ikans•k a kryssa re med 20,3 cm . kanone r är ,·i sst'rligen sa nt, men 60 k ryssa re med 15 cm. kanone r ä·ro fö r handel ssk_,·,Jd
över hu vud taget bP·tycLligt Yärdefu ll are än 40 k ryssare med 20.3 Cll'.
kanoner med i ö\-.rigt ungefär sa.mma ('genskaper. och totalkost n,lderna för resp. 60 och 40 stycken äro ungefär d,esamma.
Ett fartyg nwd 20.3 cm. kanoner ä r avsett för drabbning un <l<'r
det att ett fartyg med 15 cm. kanoner som h uvudvapen end-ast k an
tilldelas rent defe nsiva uppgifte r.
Gä ller det åte r avskärallide av de fient li ga transrna rina hand f'k
förbindelserna. så måste, sås'<lm r('{] an n ämnts. ub åte n anses vara dc 11
lämpligast e fntygstypcn. De n ha r visse-rl igen ej kryssare ns b öc!a
fart och dess personal överanstr änges lä t t v id l ä ngre tids vist a nde til l
sjöss i sy nnerhet i t ropis k a f a r vatten. Me n ubåten är i yt läge snab l>:1re än något hancklsfartyg· och d-ess oftas t oförmodade uppträdan-.k
gynnar f r amgång·e n a''' cLess företag. Occang,åencle ubåtar med op<'rationsområcl c förlagt ej långt från sådana pLLnktcr , där handelsli n i''t"
sammanlöp a, och med egen bas c.i alJ.tfö r av~ägsen bö ra ve rksamt k uEna bid raga till den fientliga sjöhandel ns tillintetgö rande.

Den nybyggda k ryssaren »Australia » på 10,000 ton och oljeeldad
är försedel med 8 20,3 cm. kanoner; den är systerfartyg med »Cam berra», som löp te aY stapeln i Clyde för ett .å r sedan . »A11strali a » 'lvses att bli flagg skepp i Australienesk adc rn, som står unde r befäl av
Rea r -a dm .i r al G. H. Clydc. »Australi a» avgår i juli till Australien.
Från Sidney an lände för några Yectkor sedan det g>1mla slagskeppet »Melbourn e», som nu efter j5 å rs tjänst skall avmönstra.

Följancll' ombyten av vissa högre befattningshavare inom en g•+
ska flottan äro att mä r.ka.
Vice-aclm ir a l Sir F. L Field tillträdf' r fr. ·O. m. den 8 jun i kfattninge n s.åsoru högst•e befä lha\'arc ÖH'r Medelhavsf lottan och u~
sätter sålunda ,·ice-admiral Sir J. H. K·e yes: i si n egenskap av Depu t,·
1
Chief of th e Na,·a l .Staff cftcrträdC's admirnl Field a y vicc-adm in
W. W. FiSih cr.
B0ar-admiral J. C. vV. HcJJ lcy tjänstgör fr. o. m . maj rn ån,Hl
vid amira litetet och öve L,tagcr från den 17 maj pDstcn såsom Direc1 or
of KaYal Eqnipment efte r Rear-admi ral H. W. Parker.
(Kaval Milit ary Recorcl. 9 maj 1928).

K ryssaren " VindictiH~ » skall in•om ,k mt i Chatham ombyggas
till elivisionschefsfartyg för 2:a kryssardiYisionen för att e rsätta »C tl racoa », som sedermer a s1k all repareras .
De nya jagarna »AnH1ZOll » och "Aml:ntsca<lc » haYa fullbordat
fö rsta etappen av sin 20,000 lllils färd; deras 11iista hamn blir Rio dc
.J aneiro och de väntas anJ,omma ti ll Bucnes Aires i slutet av m :1j
månad. P å henwägcn skola {le besök a Jamaica, Bennuda och Azorerna; dc vä nta s an lända t ill P ortsmouth i mitte n av augu sti.
I den engeJ.ska pr,essen h ar under SC'narc ticl diskuterats frågan
angående cngelsJ.;:a sjöstrid sik rafter i Stilla ha~· et samt (]e t s ä t t. på
VIlket En gland därstädes och särskilt i Fjärran östern be,·a kar sina
Intressen »The i\ a Yal and. Mil i ta ry Hccorch diskuterar denna fr åga
i en längre artikel.

D en numera till hangarfartyg ombyggda »Couragcou » är beordr ad att från Devenport avgå till Medelhavet i mitten av ma j . sedan
(]essförinnan vissa prov Ycrkställts. »Co urag eous•» skall medföra 6
I Mede lhavsd'lottan ingår redan förut hangarfyrtyget
flygplan.
»Eagle».
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Dc i Fjärran Ostern sta ti one rade sjöstyrkorna utgöras f. n. ,11.
den s. k. femte kryssareskadern beståen{l e av de fem kryssarn a ay
>>Oou nt;p-klass sa mt Ostindi e neskadern bestående av kryssarn a >>Effing·ham >> j ä m te två a v »Emcralda>>-klassen. Femte kryssa r eskadern ut_
göres av Englands modernaste och starl.;:astc 10,000 tonskryssaro. 1It·lt
nylige n haYa dessa fa:rtyg ersatt äldre kryss a re. Yarigenom EngL1n•l-1
sjöstridsikra-fter i Ostasien för(lubblats både med avseende på dC'p LIcome nt och stridsvärde. Antalet fartyg, som represente r a i mperi d. i
dessa farYattcn är alltjämt detsamma. Amiralitetets åtgärd at t Jiirlägga de modern·aste Washingtonkryssarna så långt från hcml anrl c•t
har i pressen varit föremål för klander.
Artikelförfattaren påpekar, att förr tillämpade mniralitetet <kn
principen att så fort ett fm·tyg fär.rligstiillts och dess pt•ovtnrer o;lntförts förlades detsamma oftast i >>första kl ass e mi reserv»; när f a rtygct seelermera blivit lagom föråldrat avsågs det att ing.å såsom enhd
i lämpligt förband , som uneler längre tid \'ar mstat. Nybyggda fn .- tyg inträda numera omedelbart i aktiv tjänst, varjämte mrrn str äv<H
att i möjligaste mån sammanhålla d e fartyg i förband, sorn inneh·r
s:1mma ålder.
Efter världskrigets slut, då det sjöstrategiskil läget und crp) tt
en del större förändringar, utsände :1miralitetet Enrl Jellicoc på <'Il
färd runt jorden i .och för orientering. Vid sin återkomst föreltu lf~
Jellicoe amiralitetert en helt ny plan för de engelska sjöstridskraft r•rnas dislokation. Denna plan godt-ogs viss,erligen ej i s·in helhet cll'
amiralitetet, men man förklarade sig gilla p1mwn i princip och drn n:t
finn er f. n . till stor del sin tillämpn ing.
D e enda efter kriget kvarlennde sjömakterna i Em·op a ii 1' "
FmnL:rikc och Italien; båda dessa stater ha varit Englands :1llie racl<'
och kunna kna:p past misstänkas bliva d ess fienrcLe under den närm a~t:•
framtiden . Bäcla dessa stater ha ock numera i sådan grad rcduc ercrt
sina sjöstridsrkrafter, att de knappast kunna tänkas avs<' cksam rn'r
annat än till rena ,f örsva,rsändamål.
U. S. A. och Japan hava numera intagit platser s,åsom r esp. :2.·r
och 3:e sjömarkten i världen. Med U . S. A. känner England f ot·t f•rancle krigskamratskap och Japan var under kriget dess trogna al lir·rade. England befinnror sig alltså på vänskaplig fot med dem håll··.
Emellan dessa makter r åder emellertid stor riYalitet och unde r s.'na.ste tid hava mer än e n gång hotande intressdmnfliktcr dem emclLr n
förekommit. Men E ngla nd har alltjämt i ,stilla hrrvet större intressen än någon annan makt. Regc.ringen har ock givit amiralitetet i
uppdrag att erfter vissa direktiv bevaka dessa intressen. Austr ali<'l1
framställer så l und a ofta förfrågning ar a n@ående de åtgärder, s ntil
moderia n det ä m n ::r r företa g a för a t t stäck fl ancerikanskt och japan okt
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intrång på olika områden ctv Dominions Yerksamll8t. Singapore-pinnens successiva genomförande är det end:1 svar, som kan giv:1s. Att
(]essutom fördubbla Kina,cskaderns stridsvärde torde lätt inses Yrrra
en åtgärd i rätt riktning. Om fartygstyp och antalet !'nhcter härvid
förbliva desamma bidrager de,t ta endast att göra åtgärden mindre
jögonfa llancle.
(The N a,v.al and Military Record, 9 mrrj 1928.)

}.r '1926 bcviljac1cs ans la.g för byggande av 6 ubåtar, som sedermer a be nämndes den förbättrade >>0»-klassen. Arbetena med dessa
båt ar påbörjades ungefär samtidigt lmde,r sommaren 1927, >>Odin>> på
örlogsvarvet i Ohatham och de övrig:1 på privata varv. Sålunda byggas >>Osiris>>, >> 0 swa1d">> och >>Otus•>> vid Vickers verkstäder och varv i
Ban ·ow samt >>O lymvus>> O·ch >>Orpheus>> vid ·scardmores varv i Dalmuir.
Ritni ngarna äro uppgjorda av Sir W . .T. Bnry (Director of Naval
Gonstruction) och stora förväntningar fästas vid denna klass Hb åbr.
Deplacementet är 1,540 tons i ytläge och 2,020 tons i uläge (mot resp.
1,348 och 1,808 tons för >>O bcrom>-klasscn). Bullt rustad beräknrrs
>>Odin», som nyligen under övliga ceremonier löpt av stapeln, h:1v •.t
dragit en kostnad av 490,000 po•u nds. Besli;yekningen utgö r es av R
torp edtuber samt en 10 cm. och en annan 'l-:::1non av mindre kaliber.
Farten i öv·e rvattensl iigc är ej med särkerhet känd, men trorde avses
bliva 17 1 /, knop {möj li gen end ast 15 knop). Ritningar och konstruktion i övrigt hemlighållas omsorgsfullt, men dessa ubåtar :1nscs bliva
de starkaste nu förefintliga.. Den av staten byggda >>Odin>> stapellades försrt •och löpte av stapeln 10 1 /, månad efter stapelläggningen .
Namnet har den erhållit från ett danskt örlogssk,cpp med samma
namn, som av engelsmännen togs år 1807 och med bibehållet namn
införlivadHs med engelslm flottan.
>>Odim>-klassens båtar äro avsevärt större än >>L>>-klasscns· sjöcluo·lighet, aktion.sr'a'clie och stridsvärde i all m än het a ns es även betydii;t
överträffa föregående u-håtar. Xi-typen', K-klassen samt u-m onitorer av M-typ måste förmodligen inom kort anses föråldrade. Den
äldre >>0>>-typen, innefattande >>Oberon», som nyligen färdigställts i
England, sRJmt c1e för Australien byggda »Oxlcy>> och »Otw:1y>> hava i
övervattensläge en fart av endast l5 knop och ans,es ieke fullt mots·v ara på dem ställda förväntningar.
E .fter världskriget har för engelska flottans räkning färdigbyggts
5 nhMar, den första av dem var X 1, f·ärdig i juni 1923. Fem andn1
Ubåtar äro förutom >>Odi!ll>> f. n. under byggnad, bygganc1et av ytt.e rligare 6 ubåtar är nyligen beordrat, varjämte innev:1rande år beviljats
IDedel för byggande av ännu 6 urbåt8r. Efter världskriget har sålunda
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byggts i medeltal 2 ubåtar pr år, en norm för n ybyggnadsverksa mhet
aY ubåtar, som betydligt övertr äffas av en del andra sjömalder.
(The Hampshire Te.legraph and p ,ost, 11 maj j928.)

U-båten »Osiris» gick H\' sta pe ln Iördagcn den 19 maj i lhnnw.
U-båtarna >>Os wald>> ,och >>Otus>>, som bygg1as å samma varv, bPräknns
gå aY stapeln om några månader.
(The Hampshirc Telegraph & P ost, 25 maj 19~8. )

En uppvi sning i torpedskjutning från aer-oplan ä,gdc rum li sdngen den 22 maj i Hull inför repn).sentanter för brittiska flyg miniskriet samt marin- och flygattach6er från 12 länd e r.
En 12 fot (3,7 m.) lång to rp ed, viigamle nära en ton, släppl"S
ned i floden I-lu'mber från 12 it 15 m:s höjd av ett to rpedplan. j,· p
Bl&.ckburn-Napier Ripan 2, som är brittiska flygministeriets ny a"t"
torpedplantyp. Så snm-t torpeden slä ppts, steg planert hastigast !llöjligt till stor höjd för att undgå dicndcns eld>>. Torpedplanert är fri rsett med en 500 HK Napier-motor, en maskinkanon samt ställni ngar
för bomber. Underredet kan hastigt utbyta s mot flottör er, så att planet .kan användas som flygbåt. Torpeden är upphängd unde r phmd
och frigöres genom att draga i ett handtag. Planet har plats fö r tY:\
pcn;one r.
(The l'<a,val and Milit~ry Recorcl, 23 maj 1928.)

Enligt meddelande från Rom ernådde den nya italicnsl.;:a u-båten
"Balilla>> ett djup av omkr. 101 m. och gör därför anspråk på att hnva satt värMn-ekord i detta aYE<eende. >>Daily Teleg raph's'>> ma r i ukorrespondent påstår emellertid. att britt i ske u-bårtcn >>E 40>> Y id Jl:1trulle rin g i Kordsjön under kriget nedgick till större djup . >> E .Jih>
jagades av ett fientligt fmtyg och träffa<lcs i tornet. För att ltn<lkomma förföljaren måste ubåten utföra en hastig dykning och. u~i:
havsbetten nåddes, visade djupmätaren 343 ft (104,5) m.). Detta djup
anses vara det stö.rsta, till v.ilket någon u-båt n edstigi t. >>E 40 >> återvände oska.clad till hamn och besättningen tog ej heller någon ska (l n.
(The I-Iampshire Telcgn1ph & Post, 25 maj 1928.)
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Frankrike.
Trots marinminister Lcygucs energisks åtgiirde r äro do kommu nid islw tenden serna än nu ej utrotade ur franska flottan. Vid nylige!l h ållen krigs,rätt har en und erofficer och fem matroser blhit :'tdömda från 5 till 13 måm~der s fänge lse för fö rsök att på kr yss~ r en
,,:Mulhcuse>> bilda en kommun,i sto rganisat.ion. A,·en andra yttringar
av k ommunistiskt inflytande lär haYa för ek,ommit å franska örlogsf artyg. Det iir att märka, artt Mulhouse är dt a'v de få fartyg i
frans1k a flottan, som under långa tide r legat i hamn. varigenom god
jordmän skapats för spirande missnöje. Dc flesta ÖYr iga frnnska örlogsfartyg ha und er senare rtid haft kräYandc tjiinstgö ring till sjöss
dels i hemfa r vattnen, dels i l'ol onioma och utländsk a fanatten. va rför mullvadsarbetet å dessa fartyg me d säkP rhd icke vunnit någon
spridning.
(The Hampshir.c T,rJeg raph and Pest, 18 maj 1928.)

De 12 jagarue av >>S imoun >Hldassen på 1,450 tons enligt 1922 års
program äro alla i tjänst utom >> Typhom>, som byg·gcs i Bordeaux.
Av de sex 1,495 tons jagarna enligt 1924 års program hava >>Palme» och >>R ailleuse>>, byggda i ::--Jantes, sa~11t >>Fo rtm1 e>> ,och >> Mars ,,
byggda å Chantiers Naval Francais, t illfälli gt ingått i Brest es.kadern efter att hava uMört lyckade rart- och skjutpro,·. >> Adroib>,
byggd i Dunkerqu c, fortsätter med sina provtm·cr och (len i Borckaux
uneler byggnad varande o> AlC;)"Oll >> torde ej kunna börja sino provturer
förrän i juli Dess1a jagare hav~ god strubilitd 'ooh e n fart av 33.5 knop.
Av de fyr a liknande jagarue enligt 1925 å rs program har >> Brestois >> byggd i N ante s, avslutat sina provturer. Den ha r u h·ecklat
35,000 HK ooh uppn å t t över 34 knops fm-t. Den ~ger god sta bi li tet
och farten är bra i sjögång. »B,ou lonnais>> (Cacn) utför prcvturPr i
Cherhourg och >>Bc rdelais,, som bygges i ]l ordca ux, väntas ej bliva
färdig fönän nästa å r.
(The K a val and Mil i tary R rco rd . 23 m aj 1928.)

Från franska flottan.
Från sin pariserkorrespon{lent har The i\ayal and :ll.iiltary Rrcord erh ållit följande meddelande.
Minister Georges Leygucs. skaparen aY den nya franska f lottan.
har r önt framgång i valkampanj en, ,vilket tord{' vara förmånligt för
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flottan kommer sålund a att fortsätta Yicl franska ami r alitetet un •l••r
fö rtr oe nd ef ull ledning av minister Leygues. Flottans uh·eckl ing i
defensiv riktning komme,r så srn[min gom att giva fran sk a flotta n <·n
säke r p osit ion både i koloni erna oeh i Eur op a, därigenom tji:in ttnch•
republikens f reds älska nde p oli tik, som varken åst.uncl a r u tvidgnin g il\
gränserna ellcr handelsmarknaden.
Medclh :wsflotti lj cn har omorganiserats unel e r lJ efäl R\" ].;:on1 C'ra mirJl R obe rt, som denna vecka hissa r sitt ,be.fäls.tec].;: e n å >>.Tng unr>>
på 2,400 ton. Tre ,kr.)lssardivisioncr sk ola organise ras, var och '"l
under befäl av en fl agg m an, u nele r det att näst a å r en femte am ir al
tager h and om den förstärkta Kanalflottiljen, oc h e n sjätte flag gm :tn
tager befälet ö\·er flott a ns flygf orm atione r - ett tidens tecken. Dc·
franska kryssare som äro samtida med elen engelska nu slopad e C<'n
turion-klassen äro numera Wrålcl r ade.
En int r essant kontrovers påg år mellan amir alerna R atye cwlt
Schwcrc r (har avsk ed) a ngående betryggande av hanclelsväg arnn ]>a
havet. U nde r det artt den förr e i 1111ångfaldigandc av u-båtar nw<l
sto r aktionsradie se r e n möjlighet ,att släppa det konvojsystem. s"m
v isade sig v ara det en da verksamma medlet !110t kapning under Yä i"l<k
kriget, så förfäktar den senare åsi k ten, att vissa motmedel mo t ub åt:l r
numera i alla större marin e r hava nått en s,fudan fu1ländning (sä rskilt rök-, dimbildnings- och camouflagctaktik), att det va nliga k onvojsyst,emet äve n i framtiden är det enda medlet att säkerställa h:nldelsförbinclelser på havet. Amiral Schwcrer, som hämtat sina erfar('Jlh eter från sin tjiinst såsom b r•f älhav a nde amiral i Br·est för Atl an t c•reskadern, tror icke på möjlighet av k onv,ojering natte tid. H an p:tstår att de största förluste r n a av h andelsfartyg skedde p å gru nd tv
d et olämpliga organiserandet av Kannlkmwo jc r från England till
K ap Liz a rd unele r engelskt bBfäl. Han säger sig· h ava förmått fr ansb
amiralitet et att upphäva nattk10nvojering längs fransk a kusten, SCJlll
ledde till det re ·ultatet att inga fl er förlu ster förors ak ades f r>lW'k 1
konvojer av t yskJa ub å tar. >> Trots vå r a yrkanden, fortsatte vå r-a all ic·r ade att nattetid framföra konvojer. vilket ledde till stora förlu sh'n>,
säger a mir al Schwercr. Såsom tillhör a nd e gamla sJ,olan hyser Sch w,··
r e r fö rakt för dc oridderlig a kämp a rn a under vattnet. U- båten fr uktar d:1gsljuset och är endast farlig för den som känner rä rlsla cwh
flyr för dens a mma. För att komma åt de n användes sjunkminor och
bornher, som tvinga ned den p å djupt vatten , där elen är ofarlig och
Yigcr den till unde rgång, så snart som dc nya effektiva lyssnarapp nraterna har avslöj at dess nä rmande .
Det är denna taktik. som den framsti'tcndc am ir ulcn rekomnu 11 derar.

~
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U-båta rna åstaclkommo så sto.ra för.-luster under Yärldskriget. emedan man h ade und e rska-Hat deras egenskaper och systematiskt förlöjligat dem. Det är ingen möjlighet att detta sk ulle återupp repas.
Anti-ub åtskriget är på experimentell väg förberett medelst förbättrade app a.ratcr och uppfinningar. Liksom Storbritannien utbildar äv en
Fra nk ril-::e antiub.åtsspeciali~t.er och vid en kombinerad manö1·er i Medel h avet uneler amiral Doct,e ur h ad e ick e ubåtarna, f' huru de sköttes med
skicklighet. samma framgång ~om förut. Snabba kryssare och jagare,
operer a nde tillsammans m ed spanings,p lan och snabb a motorYedettbåtar äro S'v åra att k omm a till rätta med. D en nya metoden att belägsa
ett större område p å ha vet med M'tgrt liggande di mm a så gott som
om öjliggör \ '::t r je fra1111gå ngsri k u bå tsopcrahon inom området ifråg a.
(~a\"al and Military R"corcl. 2 maj Hl28.)

Hol land.
Den nybyggda stora holl ändska jagaren >>Piet H ein», den andra
i serien av dc hos Burgerh ents i Rotterdam byggda jagarna, uppn ådd e
på sin pro vtur på Clydc en medelfart av 36.1 k n op med full a förråd,
vilket är ett utmärkt resultat, d å enelast 34 knop voro k ontrakteraclr.
Dessa j aga r e ä ro ej blott mycket snabbgåe,ndc utan ä\·cn mycket starkt
byggd a och sy nnerlige n bra inredda och venti lerade, allt med an ledning <lv dera s blivande t jänstgöring i holländsk a Ost Indi en.
(The H.ampshirc Tcleg raph & Post. dPn 2i5 maj 1928.)

Per'u.
The Kcw London Ship and Engine Company of Groton, Connecticut, Amerika, fortsätter alltjämt sitt a rb ete att bygg a en u-båtsflott a åt Peru: det trcdj·e aN cle s. k. R-fartygen har nyligen gått av
stapeln. R 1 ,och R 2 avgingo t ill Pcn1 för egående å r och är o alltjämt i t j änst. R 3 och R 4 skola levereras in st und ande sommar och
de sis ta t vå R -bå tarna bli va färdiga före årets sint, men t iden för
dessa lever an se r :mses helt bero på hur elen finansiella siclan av saken
ordnas. Dess a fartyg beställdes vid amerik anska var v på grund av
Påve rk an av den ame riJ.;: anska flottkommi ssio nen i P e ru och dc äro
i alla avsee nelen utm1ärkta fartyg och böra sålunda bl iva sitt l a nd till
stor ny tt a. Frågan ä r emellertid 'Olll de ra s p e rso n al skall anses ya r a
i st ånd att unde rh ålla desamma eller om dc skola förslitas lika hastigt
som en del a ndra far t yg, som varit i r ep ubl i,kens ägo.
(The Hampshire Teleg rap h and r ost, 9 maj 1928.)
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Spanien.
l The ~aval and Military Rccord påpokar d,c n sjömilitäre fö rf:dtarcn J. R Gautrcau den fö rändring, som inom kor t inträffar uti <k t
sjöstrategiska Higct i :McdelhaYct på grund av det nya spanska lly hyggnadsprogra mmet.
.Spans,k a r c.g cringcns b eslut att påbörj a byggandet av hå :Z'i.illl l)
tons-slagsil,;:epp Ji,] mande den cngelsl\a »i\elsDn »-klassens fartyg O<·h
försedda med sex eller åtta kanoner av 40,5 cm. kaliber jämte it"l•
10.000 tons kryssare h a r , påpeka r författaren , i franska mar iti lll; t
b·ctsar åd ragit sig stor uppmfirl,samhct. Det nutid a Spanien är "tt
ann:1t än Spanien före vä rldsk ri get. En stark regering m€d god hlil"l.;:
fö r sjöfa rsYa rd s bety(lclse har bidragit till att höj a kompetensen oc h
stabiliteten hos floHans ledning. ö vningarn a äro Yäl planerade oc·h
hedrivas dte r moderna princip€ r och med tidsenl ig materiel. l'tt
Jl1ånga om r åden kunna tecken iakttagas på span k maritim p ån~ Uföde lse De kommersiella sjöförbindelsern a samt handelsflottan s ntbyoo·a~de dtcr moderna linjer är föremål för stort intresse.
. "'"'Författaren påpekar slutligen att ,o van skildr ade förhålla n•l" n
J11Cd nödvändighet måste påvc r·ka såväl den franska som den itali <' mk a
marinpolitiken i framtiden.
(The Xaval anu :Niilitary Rccord, 9 maj 1928.)

Sp:mska ],ryssarcn , Miqucl de Cervanks» har gått av sta Jw ln
och är den t redje av 7,850 tons kr~yssarnc . Bcstyckn.i ngen utgön' ;; w
åt ta 15 cm. kanoner, fyra 10 cm. k anoner samt 12 torpedtuber. ] J ' U
fir försedd med 76 mm. gö rdelp ansar <och stora oljcförråd. Farten sLtll
bliYa 33 knop.
(Tlw Il ampshirC' Telcgraph & rost. 25 maj 1928.)

U. S. A.
The U. S. );"ayy Departement l1ar icke lyckats genomföra pln m' 11
att bygga linjC'ångarc med 33 knops fart, avsedela att gå Ill('llan iii nJttauk Point. och Emopa. enär staten ej beviljad e dc nödYändiga understöden. Jkdan i början av världsk riget g jorde båck Ty1sklaml oc h
Eno·land den 0rfarenhetcn, att det var <Olämpligt att använd >• .le
my~ket snabbgående linjeångarna till hjälph·yssare på grund av dr ras otillräckliga aktionsradie, under det att större handels- och p<1 '"''1-
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gerarfartyg med 16 il 19 knops fart ,·isadC' sig nrra sJ·nn('l' ligen goda
hjälpkryssa re på grund a y si n rPla ti vt stora a·k tionsrad ie . ~u mera
önskar amerikanska flottan kunna under krig elisponera ett avsevärt
antal dylika å ngare s,å so m hjälpkr yssarc. "Malolo » är cl('t för sta av
de handelsfartyg som byggts eHe r ameri,k ans ka marinmyndighet ernas
anvisningar och ritningar. Fartyget är O<\·anligt brett samt är und e r
vattenlinj en indelat i så många Yattentäta rum. att det på prol"turcn
kunde uthärda en kollission. som undm· and ra förbålla11{lrn sku lk
ha givit upphov till <' Il ny Titanic-ol yc k a.

Meddel ande t att U. S. A :s senast byggda h ang a r fartyg. Lex i lll!," ton >> icke blivi t godkänd av marinm y ndigheterna efter verksHi lld a
prov h ar väc}d stor uppmärksam het i San ·P edro i K alifornien.
Komme ndör Karns s\·a r ade Yid förfrågan e ndast: >>Vi haYa skj utit upp ]Ho ven med Lexington>> . - Kågot skäl har icke uppgivits.
Lcxington är systerfartyg till >>.Sara.to,ga>> och har 0tt dep lacement på 33,000 to n ; hon ayses kunna mcd.föra 72 plan. där av 36 bombplan.
T otaU~ostnaclen av fartyget med fl ygplan ä r l1ppskattad till
9,000,000 pound s.
(Ha mpshirc Teleg raph and Post, 4 maj 19283.)

E n li gt t ysk tidningsuppgift skol a en del ame rikanska sla gskepp
förses med nytt artill€ 1'i. D et lär sålunda ha\·a beviljats ett ans lag
på 2,960,000 pund för modernisering av slagskeppen >> P e nnsy lva nia >> och
>> Arizon a>>, som utom en d d andra förbättring ar skol a förses med nya
16 tums kanon e r i st. f . de gamla med en kaliber på 14 tum. >> De nna
åtg·ärcl >>, för1k l a ra.s d·e t. >> a Y ser a t t för hi n el r a a ndra mari nNs slagskepp
att var a ö,·erlägsna clc anwrikanska>>. Uppgiften är icke hes,tyrkt,
men h ar Yäckt ett Yisst uppSC{' nd e bland brittiska flottans män. Att
åtgärden ut gö r ett tydligt brott mot W ashingtontrakta ten är ob'.'stridligt.
>> Daily Td('g r aph >> mecklelar. att åsikt<'n inom engelska flottan
är den, att även om ame ri,k anska experter a lharli gt cliskuterflt frågan angående ombestyckning mc.d g rövre ka librar av vissa arncrikanska slag krpp. så anses föga troligt. att am0 rikanska regeri ngen
sku lle samtycka till en sårlan åtgär{l så l änge Washingtontrakt~ten
är gällande.
(H ampsh irc Telcg raph aml Post. 4 maj 1928.)
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åtsk illiga maritima och krig svet enskap liga tidskrifter.
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