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Årsberättelse i sjökrigskonst och 
s jökrigshistoria. 

A·,·gi,·cn a,- lcdamotE'n B eck-Friis. 

Förord. 

Då förfatbaren rti Il nu föreliggande årsberä ttehe beslöt 

att - med frångående av en inom örlogsmannasällslmpd hit

tills .ganska O'bTu ven l rad i tiO'n - välja Sv·erigcs sj öförsv:.trs

problem till huvudobjekt för sin avhand ling och a'tt söka sblla 

det la problem mot bakgrund <WV erfarenheterna från u Liandet 

var heslutet härom föregånget av ·en viss b··ekan. För ett dy

likt bes,lut t•alade visserl igen den nära till hands liggande om

ständigheten att vår försvarsfråga mer än något annaL pro

blem syss•el>smtl sinnena inom landet under de Lvå år, som 

denna årsberiitlclse omfattar, men mol samma beslut kunde 

samtidigt rc~as ·en inom siillskape L lungt vägande i nvändning. 

Dd rent sjökrigsHtcns.kapli goa inslagel mås,te nämligen anses 

synnerligen sv,agl i sa:tnlliga dc av mer eller mindre lwnsH'ör

farna händeT hopfogade yäynad8r, som hitlills utbjudits på 

auktionskamm-rna för försvarsfrågans s. k. lösning. 

Det ur sjömilitär synpunkt mes1t beklämmande i dettoa 

sal<'ern:as .tillslånd är den fullsltindiga brist på kunskap om 

sjökrigets nalur, som fra1111lyser jämväl i de projekt, där en 

mer eller mi.nclre uppriklig ,-älvilja för det maritima försva<rs

väsendret lwn spåras. Dc för den nutida svenska n:wtionen 

Tidskrift i Sjöväsendet. 41 
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karaktäristis-lm bristerna ifråga om sjök rigsYctcnskapligt tän, 
lmndc äTo dessvär.rc så i ögonen fallande att dc uppmärksam 
mals äv·en inom utlandet-. Såsom exempel härpå kan citeras 
ett uttala•nde av Hysslands sä ndebud i Stocld1olm uneler världs
kriget, ·excellensen A . NckludolT, i hans för något år sedan ut
givna memoircr. Den ryske diplomat.en betecknar n~imligen, 

enligt de·n engels·ka översättningen, svenskarna såsom »a po
pulation not n•atumlly possessing a naval or commcrcial spi
rit ». Detta omdöm e synes till väsentlig clcl grunclal på iakt
tagelser rörande det sYenska försvarsprobl emctos heha nclling 
år 1914. Dessvärre m åste man giva denne utländsk e bedö
mare rätt, ·ty nation·2n lmr, trots den åtminSitonc för k'ustbc
,fol kningen typiska fallenheten för sjömansyrke t, icke endast 

på sen:ast.e tid utan sedan århundraden tillbaka visaJt en på
fallande brist på »naval spirii», och det J1ar ' 'arit enslaka 
sbatsövcrhuvud .eller statsm~in för-behållet a·t1t tillfälligt knnna 

lyfta riket upp till rangen av ·sjömal't. I s.tort selt har det 
dock i'cl<oe vari>t försvaret av hemlandets lmsler, som under 
gångna tider för·cs·tayal dc perio(hsl<l stegrade omsoTgerna om 
örlogsflottan utan ,fastmera den av SYeriges forna östersjö
välde fr.amtving.adc nödvändigheten av att, bildlikt talat, äga 
en stark ann -flottan - förutan vilken svärdel - här.en -

icke k u nd·e föras till ·skydd för besittningarna på •andra sidan 
ha ,·,el. 

Den av rikels s.tormän, som bäst ·insett betydelsen av ebt 
sl•arold sjöförsrvar även i händel·sc a1v det svenska väldets till
bail<·a.trängandic till den skandinavi,ska ha·lvön är Gusl•af II 
Adolf. Det utt-alande, som klarast belys.er konungens slånd

punkt i denna fråga, men som hi.ttills ytterst sbillan åte rgivits 
i fuUStbändigt skick är följ ande: 

»Två sätt finnas för Svenskarne att blifva starke och 

lryggc: an lingen gå över Östersjön och tillägna •sig henaväl
det ötfver delta haf genom bc>silltningcn af alla d·css kustländer 
eller l>emna ·ant dct:la, lefva inom SYeriges klippor och skär 

sins,emellan enige och hålla sig en S'ta.rk flotba, då ingen skaH 
dem lätteligen an>la>sla». 
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Sins·emcllan eniga! En stark flotta! Huru hava nuti

dcn·s svenskar lystra l till dessa nmning.sord? 
Då s1venskarna på sin lid blevo hänvi>saclc rutt leva inom 

lande ts egna gräns.cr begingo dc, som vi alla v•eta, i oenig

helens Itecl<ocn det fatala misslagd alt draga med sig flottan 
h:tlwm »Sveriges klippor och sk~ir» och att, med ödeseliger 

111 iss uppfaillning av skärens hetydelse för förwa>rsprobleme:t, 
samtidi gl lål·a sjöstridslo·aflema förtvina ända dät'hän att de 
h lcvo 1liH ·en vrångbild av det mäktiga försvarsvapen, som en 

för dc öppna vidderna a\'Scdcl örlogsflolita repre>s·enlcrar. I 
det-la lill"Yägagångssäll, sammanställt med den befängda ccn

lra lförsvarsiden, ha vi att söl<a huvudanledningen till svårig
hete rna ·a1lt än i denna dag komma till rätta med sjöförsvars
problemet. Härom bära icke minst dc gångna två årens bittra 
fejde r mellan dc olika försvarsgrenarnas rcpre s•cnlan•l er ett 

la l·an(lc vitt.neshörd. 

Lant- och sjöförsvar. 

Del är en ybtcrst ömtålig uppgift att söka analysera den 
i nbördcs betyddsen :w här och flotta och än vanskligare har 
dcn 1m uppgift bli\"it cfler lilllwmslen av ett vapen jämväl i 

luften. Ofantligl myckc•l av sanning ligger i del av en högt 
aktad 1mil:itär författare fällda utlrycket att »Lalet om avväg
ning är fåfängligt». Så länge icke dc,[ nulida sjökrigets natur 
oCih no~t·tm1s härav }Jclingaclc ställning i riksförsvare t kunna 

på ett ulanför de sjömilittira kretsarna ,förståeligt sätt fram
hävas äro i varje fall försöken atl åstadkomma en klok aY

Yiigni ng dömda all fullsläncligt mis·slyckas. Författaren till 
d·e·nna år·sherättelsc clrömmeT icke om >att kunna och an-ser 
sig ·ej heller ha'\'a :anledning Ull at'i .försöka i procentsiffror 
Fns lilln~irmelsevis angi,·a grund·crna för en elylik avvägning. 

Då emellertid begreppet sjökrigskons·t i sig inncfarll.ar en 
må·ngfalcl spönsmål, vilka äro intimt sammannätade med lant

försvo.r·sprolJl•emel, h ar förfallaren sett sig tvingad alt i någon 

mån heröra jämv~il de'lla problem. 
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AUt sedan den tidsperiod under det si.st förflutna århund

radlet, då den s. k. e.entJ·,alförsva:rsprincipen 'sa1tte s.in präg,el 

på Tikets försvar1sväs·ende har rtanken att vid krig söka hindra 

fiendens här.smakt ·hån dj upat·e invasion över svei11skt land-

0111iråcle - ff1äri lämplif§en inbegripet skär.gårdm·na - åter 

gradvis börjat vinna insteg inom d'e folklager däT förs·varsvil

jan öv.cThuvudtagd bevarats dlcr befunnit sig i .tillväxt. Det 

vill emellertid synas som om denna av världskrigets erfaren

het·eT 'starkt påverkade tankeriktning skuUe sakna kmft till 

u l veckling därhän att över havet ansatla invasionsföretag så 

vitt möjligt för u tsäHas bliva avvärj da redan ,före sjögränsens 

överskridande i stället för 1att bringa:s -till stagnation först 

någons.Lädcs inom landet, kanske i bästa fall inom kustland

skapen. Även inom vissa militära lu·ctsar torde det finnas 

anl·edning till självrannsakan huruvida icke <tvivlet på sjöfö[·

SVJar.C'ls möjligheter alt släcka en fientlig :invasion över ha·vet 

har 1en betänklig själsfrändskap med den från .samma läger 

ivrigt beil<ämpadc försvar,so lu st, som - bo:rt-sett från exLremt 

försvarsnihilis.ti ska -eller utrikcspo.Jitisl<t verkligheLsfrämman

de synpunkl·cr - bland annat vilar på den förmenta omöj

ligheben J3itl öveJ:huvudtagd kunna med vapenmakt värna l'i

kets i nlres-scn. 
Från samma militära krel,sar höjas understundom röster, 

vilka uttrycl<a icl<-e endast tvivel om sjövapnets eiTektivibet 

utan även 1en så stark tinlro till här·cns förmåga att i tid in

skrida mCit sjöledes :ansatta invasionsförcLag, att örlog,sfl>ottan 

även .av sistnämnda .anledning kan och bör til1delas ytterst 

blygsamma uppgifter i den .stora vapenbroderns direlda ljäns·t. 

I den av general Tingslen ganska nyligen utgivna boken 

»Simtegiens grunder » står cm elliertid i kap. VII sid. 97 att 

läsa följande: 
»Den, som avs er strategisk. offensiv, bör lMa därför av

sedda stridskrafter omedelbar·t efter (i .anslutning till) mobi

li.seringen 'Verkställa strategisk uppmarsch. För honom s•tår 

målet klart. Snarast möj ligt bör han bö·rja sina operationer 

för alt överr.a's·ka eller fönkomma fi·enden. 

-579-

För .cJ.cn, s'om tillsvidare avs·er strategisk defensiv, ge

stal'ta sig förhåUand ena i vis1s.a fall väscntl:ligen annorlunda. 

Xro hc'l11dtens anfalls- (operations- ) riktningar gi\'na, bör äv·en 

den .slrat.egi,sld för.svarandc verkställa strategisk uppmarsch. 

Är så ick·e förhållandet - t. ex. på grund av att fi,enden kan 

välja mellan flera sådana a·.iktn1ingar, och då ·såJ,edes anfall 

lmnna vänrtas från olika håll - Jmn den strategiskt fö.nsva

rande icke lämpligen Y·erkställa strategisk uppmarsch, enär, 

cm fienden angriper i annan -eller andra riktningaT, än som 

försvara ren trott rsig kunna föru t,se, en omgruppering av 

s tridskrafLerna må1sLe göras, vilken åtgärd kan bliva förenad 

med ·vanskligheter och faror au allvarsammaste slag (·spärrat 

här) . I sådana fall, d. v. s. då ·ovis1shoet om fi,ende!lls a•nfalls

(opera'lion.s-) riJ<tning.ar råder, bö·r försvararen med de mobi

lis.erade tr.uppförband en inta•ga en heredskapsuppstälrlning, så 

va·ld, alt trupperna därifrån lätlast möjligt kunna förfl.yttas 

till områden, •som med hänsyn ·till nämnda riktningar äro 

lämpliga för utförandet •av strat·egisk uppmarsch. Nu a·ntydda 

förhål'lan:d·en gälla icke minst för s·tater, som delvi.s hava land

grä ns, delvi's ·äro havomflutna, och vilka kunna vänta anlfall 

över .såv,ä·l -landgränsen som sjögräns•en (landstigni·ngso1Jera

tioner) ». 
Av det nu citerade uttalandet, om var.s auktoritativa värde 

1nenin.garna icke lnmna vara delade, torde kunna dragas den 

säkra slutledni·ng•en, att det fö·r ett land med Srverig.es geogra

fis,ka skap.lynne måst·e vara 'en .angelägenhet :av aUra rs törsta 

betydelse, au del öd·esdigr·a ovisshetsmomen~et beträffande 

härens uppmanschTiktning i möjo1igaste mån bort-elimineras. 

Därest denna angelägenhet ~eke .kan i önskvärd grad till

godoses b.lir följden härav osvild>ig·en den all krigsskådeP'llat

serna förläggas till mer ·eller mindre långt in belägna delar 

av landet och aH dess·a •utsättas för dc lidanden, om vilka 

exempelvits •erfarenheterna från Frankrikes l:lloddränkta sl,ag

fält ·och förhärj ,ade provinser bära ett g.ripande viHne.sbö.rd . 

Ovisshet bcl:räffande ·riktningen av· .en här.s uppmar:sch 

medför ,aJ.ltså i och ,för s.ig betänkliga kons·ckvenser, m en här-
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till kom1ne·r, aH själva upp1na,rschen är en procedur av tids
ödande hcskaiTcnhct. I detta 1samma:nhang kan det givetvi•s 
va.ra av intrcss·c att undersöka, huruvida utveckling,en inom 
det nu berörda lantförsvarsproblcmct synes gå i gynnsam eller 
ogynnsam riktning. De upplysninga·r, som av förfat•laren hä·r
om kunnal inhämtas, äro varandra motsägande. Å ,sid. 32 i 
Kungl. .Maj :t1s proposition n :r 20 till innevarande ~ws rik,sdag 
återgives .em ell ertid ett a·v chefen 1för generallstaben gjort ut
taland e, som torde få anses vägledande. Gcner.a·ls·lahschcf.en 
framhåller nämligen, all det av vis,sa angivna skä,l 'är tydligt, 
a.lit i \·åra dagar ·en fältarmes :uppmar.schlid må,st.c ökas. 

l\'u påvisade svårigh eter lmnna - härom råda knappast 
skiljaktiga meningar - icke av hären själv eller genom för
bättring av kommunikationsmedlen övenimnas ell er nämnvärt 
förminska•s. Härför kräves nämJi.gen kraftig mcd•vcrkan av de 
båda övriga fö.nsvarsgrena.rna: .sjö- och auftförS\"aL Redan 
i denna omständighet framträder lydl,igt sistnämnda vapens 
in:börrde's frändskap. Då i det .följande för korth ele-ns s kull 
anv.ändes uttryc-ket sjöförsvm· a\'S.es härmed icke blott de vat
ten- och jordbundna delarna av marinen ulan även de de,lar 
av flygvä.s endcl, vilkas Ycrksamhet he.H ·ell er delvis avses vara 
förlagd Ö\·er havet. 

Vilken tilltro man inom inlf lytel.seri·ka miJli·lä ra kr·et.sa r 
hyser [iJ.l sjÖfÖJ'SYar•el·S fönnåga a lt YerkS>m11't :bispringa armen 
i lösandc1t a"· det vanskliga uppmarschproblemet och att för 
egen cle:llösa sagda problem framgår indir.ekt ·av e tt uttalande 
å den förut omnämnda .sid. 32 i årets försvarspropo.si,tion . 
Dä·r sägs nämlig.en bcträmandc det krig&läge, 'SOm uppstår vid 
anfall såväl över landgränsen som sjögränsen, att huvuddelen 
av en i ·enl·ighct m ed propositionen reducerad fäJithär i hiir 
av.selt kigc sannolikt måste an•v~indas för att til]ihakaslå en 
landstig,cn ·fientlig arme. Än ·skarpar.e framträder denna pes
simi<sti.ska syn på sjöförsvarsproblemet - må va:ra atrt detta 
icke a ll s omnämnes - i det o!Ticie.Jl.a oCJh ofta oilcrade utta
lande, Yar·i f·mmhåHcs, att vi.ss angiven r·cduktion av hären 
icl{!e endast kan ulan måste l\'inga till uppgivande a,v hela 
landsdelar. 
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Det ä r denna ·syn på tingen, som i det ,följande skall bliva 
föremå'l för granskning ur sjömilitär synpunkt. 

Sjöförsvar och kustförsvar. 

Den uppfattningen toTde vara ganska a llmän, alt diver
gens·en i åsikter m·el.l.an resp. för.svar,sgtrcnars mål,smän bc
lr~i!Iancle marinens ställlning i riksförsvar-et huvudsakligen har 
sin rot i en väscnlli.gen olik·a värdesättning av Sveriges eft.cr 
vä rldskr.igcl uppkomna läge i militärpolitiskt häinseende. Till 
en vi.ss grad är nog detta riktigt, 1nen den djupaste orsa·ken 
l i ll meningsskilj ai<Jtigheterna är ·säkedi.g·en att 'sÖl< a i förvir
ring.en kring .själva begreppet sjöförsvar. I de stridan:de läg
ren tala s .så ,a:tt säga ·oli•ka •språk och m<dbyLet dem ·cmeUan 
företer en icke obctyd~ig l.i.khct med diskussionen mellran Olaus 
Pct,ri och P.eder Galle. 

För ·ic'k·c 'Så länge sedan var författaPen til1 des•sa rader 
i t iUfälJ.e åhöra följande .av en laHtmilHär ;j framskjuten stäLl
ning f.ramställda fråga, nämlig·en »huru många unidervattens
båtar av modern lyp som ·lä<mplig.en borde aveleJlas för för
svaPel av en av frågeställaren utpe'kad skärgård med hänsyn 
till dennas längd ». Denna Jråg.a s,tä,Her faktiskt ett i1nom v~da 
kretsar gängse he'traklds·esätt i hlixtbelysn~ng. Ä ven med 
hortsccnd·e .från det ur ·sjömil•it.är synpunkt or·imliga i a:tt an
vända just mod erna lmdcrvattenshåtar i det d.i,r.ekla skär
a:]rdsför.sva.rcl finner man här dt .karaktär i,stiskt brottstycke 
"' av den åskådn1ing, s·om i SYerigcs 2,800 km. långa kust vi'll 
se en ocrhörd 1front , ·utefter vilken sjösti·id.skraft.erna måste 
utbredas. Men även om man icke !bör faLta den nu citer·adc 
frågan så bokstavligt, atl des.sa· ·stridskrafter her~knas i vi'ssa 
enheter p er front a vs ni t t av sj ögrän·sen så skönj e s dock tyd[igt 
grunrd tanken om flottans anv•ändning såsom en, beroende på 
lokala fö,rhållanclen, mer eller mindre .gl,es ,skyttetinjc i eUeT, 
dä1r .så låter si.g göra, helst innanför havsbandeil. 

Alt elt konsekyent .fullfö'ljan'Clc av denna t·anke kder tdll 
ocrhörda ekonomiska uppoffringar, om icke den av splittringen 
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framkallade svagheten skall bliva alltför l<ännbar, torde 
icke här behöva närmaTe utläggas. Det är också i denna om
ständighet vi J1a att söka huvu-da:nledningen till kravet på 
redukt'ion av floHans uppgifler, ett krav som utmynnat i 
.formler sådana som exempelvis de aH flottan enda·st bör »bi

träda hären vid .skyddet av vissa kuststräckor» el'ler »bestrida 
kustförsvar här och van. 

Vad åter angår de inom sjömilitä•ra luctsar .rådande å.sik
tcrna beträffande nu omhandlat probilem k:Jon tLll en början 
f•astslås, aH tanken på ett enligt den renodlade lok.aJföTsvars
principen anordnat kustförsvar icke längre har någTa anhän
gare. Det under ·senaste årtionden dominerande •ledmotivet 
för sjöstr,idskraftcrnas sammansättning har va•rit deras kon

centrering -till en fö~· kust·ens olika delar i möjligaste mån ge
mensam flotta , »kus tflottan ». Till belysande hära•v m å cite
ras några uttaland en, hämtade ur marinbered ningens för 

några år scdran avg.i·vna »förs1lag till ·sjöförsva·rcts ordnande». 
DäT säg.s näml'igcn bland annat, alt sjövapnets huvudkrafter 
bör·a så utbyggas, att dc kunna födlyttas till den i varje sär
ski·lt krigsfall närmast hotade delen av kusten för att därifrån 
med .stöd av skärgård och kustbefästningar uLföra sina opera
tioner. Än skarpare framträder törhända ma·rinberedning•ens 
här ang.ivnra tankegång genom instämmandet i den av andra 
försvansberedningen (19 14) formulerade sammanfaltnin.g·en 

av våra pansarbåtars uppträdande i krig. Den lyder: »För att 
kunna fylla dessa uppgifter må:stc pansarbåtarna kunna 

}ä:mte torpedfartygen förflytta sig längs kusten från ett skär
gårdsområde t.ill dt annat, där så erfordras och möjligheter 
för övrigt förefinnas ». I en härtilil fogad förklaring säger 
marinberedningen visserligen att sjöstridskrafter.na s verksam

h et-sfält måste sträcka sig såväl över skärgårdarna som öv·eT 
den öppna ,sjön utan.för och meUan des·sa, men denna förida

ring rubbarr i stort se,tt icke det principiella ri berednin•g·ens 
ståndpunktstagande till sjöförs'Va.rsproblemet. 

Dc gr undsatser, efte r villw f'lottans uppgifter intill se

naste tid utformats, torde alltså kunna ans·es u L mynna i ett 
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lw ncentrera't men rörligt kustförsvar, eUer, om man så vill, 
i cl t flyl'tba'l't lokalförsvar, vars verkn~ngsgrad e ft erhand kun-
11 a.t utsträckas a.tt omfatta icke n ärmare angivna vidder av 
(l cl öppna havet framför och vid sidan av de hotad e skär
gå rdis,st.räckorna. Det är g:ivet, att detta system, om ock i 
m indre grad än det rena Jrokalföl'lsvanssystemet, har sin achil

le slhäl: kustens längd. 
Tö•rhända kan man här finna förklaringen til1 at,t i årets 

-; ta ra försvarsproposition - den första i sitt .slag .efter depar
tementens sammanslagning - f.1ottans uppg1fter kunnat be
tecknas såsom »maktpå liggand e» (sid. 369) resp. »ytterst vik
Liga » (sid. 398) .samtidigt med att frukten av dess verksamhet 

icke fö·rväntas bJ.iva större än vad som indirekt kan utläsas 
av i det föregående citerat uttalande från propositionens 

sid. 32. 
På •alJra' s·enaste tid hava emellertid 'sporarlirskt yppats 

lenelenser till nya •Strategisl<a rikninjer för det svenska sjö
försvarets utbyggande och användning. I en unåer inneva
r ande år utgiven broschyr betitlad »Svenska föTSvaTSproblem 
cfler världskriget, Sjöförsvaret» göra.s exempelvis ~ slutet av 

kap itlet »Sjökrigets natu r » ·vissa principuttalanden, i vi·lka 
man kan ·skönja ett bestämt avståndstagande från hävdvunna 
bebraktelsesätt om dc svenska kusternas längel .såJsom en ut
slagsgivande faktor för vårt lanels sjöförsvarsprob:lcm. De 
av förfa!Ua·rna till nyssnämnda brorsethyr endast i kontur an

givna strateg.is.ka grunclsalserll'a tnrd·c vara av beskalienhet atl 
här böra mera ingående behandlas och ytterligare utvecklas. 

Varcl förrst •angår den militärgeografiska delen av .förelig

gande spö·rsmål kan til1 en början konstatera.s, att värlcl.slui
gcts ed'arenheter otvetycl:i:gt utvisa de strategiska farvaltens
fö.rträngningarnas a·lllm er dominerande betydelse för elen mo

derna sjökrigföringen. Anlcdni;ngaTna härtil!l •äro l-älta att 
f inna. Dylika ,farvatt en, dä·r .en fiendes operationslinj-er må.ste 
sammantränga,s, erbjuda nämligeUl clt utsökt och vid opera

tioner över det öppna havet svåruppnåeligt lillfälJ.c för d e 
moderna underrvratt.ensvapnen att göra sig vcrMigt gäl'lande. 
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Vidare föreligga genom nutida resurser i avseende å fjärr.spa

ning med flygfarkoster ökade möj.lighel er att jämvältill tiden 

rätt anpassa såväi uncl enattensbåtarnas ·som övriga sjöstrids

krafters operationer på fiendens till rummet så] und a kända 

anmarschväg. En mångfald exemp e:t på förträngninga.rnas 

betydelse 'kunna hämtas från världs.kriget. Det torde emel

lcrt.icl i detta •sammanhang få anses tillräcldi.gt alt e111dast er

inra om Engelska Kanalens ' 'ä rcle för ententemakterna såsom 

ett oöverstigligt hinder ,för cl.cn •tyska flottans huvudkrafter 

alt medelst operationer genom detta farvabten åstadkomma 

något arvbräck på fi end en s .förbindelsoevägar över vär.Jdshaven. 

Då tyska friollans vanmakt i ifrågavarande hä·nseende ;icke 

sällan framför es såsom et l bevis på om ö j hgheten för en un

derlägs•en flolt·a att förhindra eller försvåra en fientlig :in·ya

sion över havet kan de t vara skiil all till .allmä!n begrundan 

uppställa den .fråga•n, huruvida icke i själ·va verket en betu

dande överlägsenhet helrä ll'ande styrkeförhållande t måst före

ligga å tysk sida för :.1tt å nyss angivet sätt lätta trycket å väs!

fron!en. Beg.reppct »h erravälde t.ill sjö,ss», .som fÖ'lT ofta nog 

kunde a nse s generellt ti[.lämpligl å a ll a harv, m ellan vi•ll<a de 

krig.t'örandes flottor över huvud taget voro i stånd att för

flyttas, har efter hand visat allt större tendens att ojämnt ut

skiftas på dc olika havsbäcken som beröras av ett krig. 

Yärlds.knigct framvisar ett f•lertal varianter i delta hänrseende. 

Tillämpat på svenska förhållanden erbjuder prob'lemet mycket 

av intr.esse bland ·annat .genom förekomst.en av dc två för

lrängni·ngar, Å'lands ha\' och Öresund, vi1ka ski1lj a Östersjön 

från Bol lnis1(a Yiken och Ka·ttegatt. ?vfcd nu rådande millitär

politiska situation är del excmpelvi's - i hände1s·e av k.ri g m ed 

Ryssland - en lätt uppg,ift för det svenska sjöförsvaret att 

genom klokt ulnylljande ay Ålands hav trygga Norrlands

kusten mot landstigningsfara, men •en eYentuel'l återgån1
g till 

det f.orna lägel omkastar belydl.igt detta förhålilande. Här må 

i förbigående erinras om den oerhörda bety.cl else som Ålands

gl'llppcn har för ifråga\'arand e problem. Under förutsättning 

att nämnda ögrupps neutralisering skulle kunna anses mel-
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Janlfolkligl tryggad .IJJjr del nyss nämnda ska,rpa mot.satsfö·r

hå llandet högst väsentligt utjämnat. Flottans operationsfrihel 

hli r nämligen und er nu angiven förutsättning obunden av för

l rängningen. För elen, som anser sig kunna ·lita på hållfast

he ten av del nuvara nde mi>litärpolitiska läge l "'id Östersjön 

och Bottn.is.ka viken och vars stJ·.ategiska tankevärld ännu 

hä ftar vid de .långa kusterna, bör det i varje falll vara en kä·lla 

ti ll mycken lillfredsstäHelsc att finna dessa kuster i försvaTS

hä·nseencle avkortade med den betydande slräckm1 Sa.lmis

Arholma. 
Del .finns emellertid ännu ett trångt farvat·ten, s·om för 

de l svenska sjöförsvarsprobl emel har eller Tältare sagl bord e 

ha den a.llra stö rsta betydelse: Finska viken eJl.er, närmare 

hestäml, dess mynning. För dem, som ännu äro hypnoli

se rrude ·av ,kustförsv:lrstank c,n, verka spekula lione,r av denna 

a rl törhända som fanlasti.ska utsv.ävningar på sjö·kr.i.gskons1:ens 

område . Den frestelsen ligger dock nära lil'l hands aH man 

med stöd av världskrigets .e.nfar enh elcr åtm in stone undersö

l<ce r, hur·uvida icke Y·i:d kr.igsfall mot öster ett Mokt utnytt

jande av denna förträngning i bä·s~ta fall kan förkorla Svmige~' 

mi·litära sjögräns li.Jl en bråkdel av vad 1den nu är. Huru 

många ,i .detla land hava besi.nnat, att m ·edelllin j en emellan 

Slackholms skärgård och Kroil1'sta:clt icke går i ös>tcrsjön ulan 

innanför Fi•nska vikens ·mynning. Vidare. Huru många hava 

tillräckligtheaktat elen stora fördel, som för operati oner m o l 

nämnda farvatten erbjudes aY den omständi ~heten aH svenska 

f'lioltan lmkom sig har .del breda .basområde som den skär

gårdsMädcla östersjökusten - rätt uppfatla:cl - i sig sjäh 

utgör och som vid ·flyglarna har tvenne krigshamnar, Karls

kr.onas och St·ockholms. Härvid bör uppmärksammas alt 

mo lståndaren å sin sida har den yller-st bes värande nackdelen 

av all vid •opera l:ioner i Östersjön nödgas passera •en smal 

havsmynni·ng och att över huvud Laget under en betydande del 

av sin färd vara bunden till ett relativt trångt farvatten. Här 

ha underYaltensvap nen, såsom förut antytts, sitt rätta vcrJ,_ 

samhels,fä'll. Uts•iklerna för dem all göra fiend en någo t stönc 
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avbräck äro dock ganska s:må därest icke samverkan med och 
skyeld av Ö•vervatlcnsfartyg jämte flygfar,Jwster kan åstad
lwmmas. ~linan kan ju lätt nog svepas bort och undm·vat
tcnsbåten kan tryckas ned av dc jagare-skärmar, förutan vilka 
en sjöstyrka numera icke lärer vara ,s,innad att operera i öp
pen sjö. ne lta förhål lande tvingar till linsättande icke enelas t 
a;v jaga·rc utan även av högre instanser inom artilllerilfarty.gens 
olika klasser. Härmed får docl<: ing•alunda förstås, att elen 
s tra teg,iskt försvarandes sjöstridskrafter s kola t än kas täm'li
gcn permanent uppehålla sig utanför den port, .genom vilk en 
fienden måste l<omma och genom vilken han måst-e åt·crvän.da. 
Tvärtom. Det nutida sjökriget utesluter ett elylikt förfari ngs
sätt och tvingar till sjöstridskrafternas insättande i snabba 
stötoperalinn·er, där ·en intim samverkan meJ:lan örlogsflottans 
mångskiftande stridsmedel utgör en nödvändig f6rntsättning 
för J'öretagcls framgång . En för modern operationsstrategi 
avsedd fl10tta måste, bilcll'ikt talat, äga beskarTenheten av en 
s lölvä·rja, där und ervattensvapnen i viss mån få karaktä,ren 
av parcrmedel och där luftstridskrafterna bland annat äro de 
ögon, med vilka värj spetsen a·ikt·as . Vi återkomma till nu 
berörda spör smål i det följande. Här må dock redan nu näm
nas, atl en i en l ighcl med nyss angiven tankegång fö lj clriktigt 
sammanfogad örlogs flotta icke är dyrare utan tvärtom bi ll.i
gare än en gr undval av hittills gängse betraktelsesätt utbyggd 
»kustf,lotta» , av vilken samma mi.litära resultat förväntas Miva 
utvunnet. Så är det. 

Det är givet, att en sådan ö-rlogsflotta - även om d ess 
framstötar icke enbart tänl<as riktade mot fiendens ulfallsport 
ulan ä ven mot hans operation·sii nj er över det öppna havet -
måsle u~göra ett ytterst aiJlvarsamt hinder för invas~ ·onsföre

tag över sjögränsen. Denna flotta måste ovillkorligen på nå
got sätt av .fienden lamslås, innan invasionsmaskineriet i dess 
h el1hcl kan sättas i gång över ett hav där stötoperationer elj es t 
när som helst kunna väntas. Det är emellertid .icke så lätt att 
i n fånga och sl'å en flotta, vars bascring av naturen är gynnad 
och som skickligt förstår att utnyttja denna fördel. Häri
genom lrä.cJer blockadproblemet i lförgi'unden. 
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Av v-ärldskriget kan inhämtas den ·Lärdomen, att örlogs
blockaden, fattad såsom fiendens effektiva instängande och 
l: cvakandc i sina hamncr, numera är ett yttel'ligt vanskligt, 
ja, i många faU olösligt problem. Eljest ihade förv:usso enge,ls
männen på etL mera ·e(l'ektivt sätt sökt att korka igen 
»Hoch seeflottes» utfartsvägaT. Härför hade emellertid krävts 
Yad ·som inom tyska marinen benämnes »cngc Blockade». Att 
cl l dylikt blockadsyslem icke ansågs l.ämpligt eller ens utför
ha-rt förcfal'lcr numera så självklart, att man ·rent av förvånas 
iivcr den inom tys]<:a marinen ganska .länge närd a förhopp
n ingen att dt försök härutinnan - till »Grand Flccts» säkra 
fördän ' - skulle vågas. Förhoppningarna härom torde emcl
le rl.~cl i Yiss mån hava varit grundade på den tyska hastri
angelns ur offensiv synpunkt mindre gynnsamma bcska1Tcnhcl. 

Man bör emeHertid noga taga sig tiU vara för all lank
liist tillämpa Y•änldskrigcls erfarenheter på svenska förhål
lan d·cn och att med stöd av dessa ·erfarenheter invagga si.g i 
säkerhel beträiiande blockadfaran. Härvid bör nämligen be
sinnas, alt fiendens önskemål om åstadkommande av en i 
möjligaste mån dfckbiv blockad alltjämt föreligga och att 
dessa önskemål måste stegras till en het längtan i samma mån 
som 1hotet frå n en cll'cnsiYdng1lig om ock numerärt underläg
sen fl olla kan konsta leras. Då uppställer sig den frågan: 
finnas ·icke andra metoder än de, att döma av •ulländska er
farenheter, hittil.ls vedertagna för alt stä·lla den svenska hu
\'udslyrl<an .i schack, o'm också ick·e i matt. Del lord e kunna 
il:rågasätlas, hur·uvida icke skär.går.darna skapa Y•issa förut
sättningar för en sådan mclod. Sannt är, att dl djupt in
trängande i SYårnavigalJla skä rgårdar numera är så ytterligt 
l'ii r svårat- .framför allt genom tillkomsten av luflyapnct -
alt elylika företag borde kunna lämnas ur räkningen även av 
dem, som närmast tro sig ha\'a anledning att ännu hå lla fast 
Ykl härut.innan råda,ndc militära 1fiirclomar. Delta gäller icke 
endast inträngandet i sig sjä'lv t ulan i minst •hka hög grad 
spö·rsmålel om förbindels.erna och deras tryggan·de . Därmed 
Yare dock in,gahmda sagt, att dl besättande av ur nautisk syn-
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punkt lätt tiHg,ängl ,iga fjärdar kan anses uteslutet. En väl 
förberedd och efter omsorgsfull flygspaning h!J. tiden rätt av
vägd operation av nu antydd art kan - under förutsättnång 
att starka .art i Il erifartyg ( s1lagskepp) insättas j företaget -
länkas Miva krönt med framgång. Till belysande av de verk
ningar, som en oclwpatim1 av yttre skärgårdsdelar kan få i 
avseende å den sveiTS•ka flottans operationsfl,ihct tord e lämp
ligen kunna väljas det cxemp:Jet, att en fiende, som planerar 
invasion någonstädes ~nom kustområdena syd om Stockho:lm 
lyckas sätta si.g i besittning av dc stora fjärdarna i denna skär
gårds södra del för atl där ctahlera en replipunkt. Ur nau

tisk synpunkt lärer ett dylikt .företag icke få anses allt för 
svårt. Härige·nom uppstår direkt blockad av de sydligaste 
utfa rtsleder na och skapas möjl,ighcter för upprättande av en 
för .de s·venska sjöstridskrafterna besvärande bevakningsb'loc
kad jämv,äil av andra leder. Härtil'l kommer, att vid stötope
rationer såväl ost- som sydvart risken för att få fiendeflottan 
mellan egen huvudstyrka och bas blir påtag'lig. I varje faN 
blir det nära nog .omöjligt alt - bortsett från det mer eller 
mi.ndrc välgrundade i denna strategiska tankeriktning - för
flytta flottans huvudkraflcr till d et av invasion hotade kust
området för alt därifrån operera mol den annalkande fienden . 

l detta samhand torde det vara skäl att något närmare 
skärskåda de föPutsättningar, på vi 'lka »för1Hy ttningen till den 
nårmast hota•dc dckn av kusten» må anses kunna vila. Om 
det vore så lyc){Jl,i.gt ställt at t man al'ltid kunde förutse fien
dens val av landstigningspunkt, då kunde det •onekligen fin 
nas ett Tisst berättigande för t.il1lämpning·en av nu antydda 
strakgi,ska riktlinjer. Men huru ofta är detta fallet. Fjärr
spaning med flygfarkoster över fiendens hamnar lmn visser
lig,cn sJicänka upplysning ar beträtTande hans val av i'lastnings
plalser och därigenom även om hans planer i stort angående 
operationens ans~{ttancle över y,isst havsområde, men närmare 
anv,isningar än ·dessa kan ifrågavarande sp aning icke lämna. 

Vad åter angår sjö- eller f'lygspaning mot en sjöslyr.ka, 
som redan befinner sig på väg över ,cJet öppna havet blir oviss-
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he lsmomentet hebräffande dess slutmål starkt påverkat av elen 
fö rargliga omständigheten att förflyttningen till sjöss nu
m era måste verkstä'lias med växlande kurser - ett Iförhål
lande som förvisso sätter spanar•cns omdöme och iakttagels.c
fö rmåga på hårda prov. Alltn10g, t.anken att över huvud taget 
],; unna hinna f·ram li!ll viss Coller kanske rättare uttryckt oviss 
doe1l av kusten för att därifrån 'lllöva den opcrat.iva verksam
h eten står s'ig nog icke inför den hårda verkligheten. 

Författaren liJ:l dessa rader hyser icke någon tvekan om 
att det sjöstralcgiska tänkandet - såvitt detta över huvud 
taget numera tillåtes röra sig på eld sunda förnuftets område 
- icl<e i första hand skall yara inriktat på en iJ.ängs kusten 
lö pande linje utan ·i slä'Uct på den av mi•litärgeografiska för
hållanden och av spaning mer eHer mindre noggrannt be
s tämda hnjc, som börjar vid fiendens bas och slutar någon
s tädes vid den svenska kusten. 

I dc mindre sann·olika fal11, då den fientliga operahons
linjens •ungefärliga ändpunkt vid Sveriges kust kunnat på nå
go t sätt (exempelvis genom underrättelseväsendeL) förutses 
k an det givetvis anses ri ,ldigast att med avsikt för.lägga för
svarsoperaLianerna nära egen kust. Härigenom vinnes näm
ligen den lätt insedda fördelen av att ·strida ,j närheten av egen 
bas samtidigt som fienden har alt vidkännas nackdelen av elt 
motsatt fö'l·hållande . Men detta har icke med kustförsvar i 
Yanlig bemärkelse att skaffa. Den omständighclen att i ett 
enstaka fa1ll som det nu påvisade krigshände'lscrna med för
del kunna utspelas i närheten av den för kusllinjen och fien
dens opcrations'linje gemensamma punklen utgör nämligen 
endas t en s,]wnbar förening slänk mollan två till sitt väsen 
el j est vi l t sik il da tankebanor. 

Vad sh1tligen angår sådana fientliga företag, vi'lka icke 
äro Jwmbinerade med invasion utan endast, såsom exempelvis 
hOlmbard ement av kuststäder, äro av sekundär natur, har 
Yänldsluigcl t ill full evidens ådaga'lagt de oerhörda svårighe
terna att förhindra så•clana företag. Dc Lyska raiderna mol 
vissa engelska kustorter visa nämligen hän på möjligheterna 
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även fö,r sjöstyrkor, som äro fiende n s f,lotta betydligt u n der

lägsna, att JycJd.igt genomföra sådana företag. 

Den enda effektiva metoden att kounma dylika operatio

ner till .Jivs är att förhindra deras återupprepande. Det 

riskabla momentet i raid -ope rationerna är att finna i 

åter/färden och särskilt kännbart blir detta moment om 

någon farvallensförträngning måsle passeras. Såsom torde 

framgå av det föregående föreligga för en svensk örlogs

flolla betydande u t sikler alt, såsom dc m iii tärgeografiska för

håHanelena nu gestalta sig, framgångsrikt genomföra här an

tydd mot·operation. Detta dock under den bestämda förut

sättningen alt häTför lämpade, snabba fartygs,förband (krys

sare) ingå i ör logsflottan. 

I övrigt är ifrågavarande problem att hä111föra till lokal

försvaret, Yi,lket i del följande skall upptagas ti'll behandling. 

Fast och rörligt kustförsvar (lokalförsvar). 

Om alllså en på sjöförsvar inriktad operationstrategi 

·si.g sjä,lv utgör den bästa länkbara grund för skyddet av kusten 

i dess helhel får man dock icke bortse från kravet på loka~a 

skyddsmedel för sådana yi.ldiga orter eller inlopp, vilka under 

alla förhållanden måste tillde'las militärt &l<ydd. Ett uppfyl

lande av dctla krav utgör tvärlom en bestämd förutsättning 

icke endast för örlogSiflotlans oinskränkta operationsfrihet 

utan även för dess sirategistkt rikiiga användning. Det i sig 

självt logiskt klara inbördes sambandet mcHan sjöförsvar och 

lokalt kustförs.var har emeHertid i snnsk .försvarspolitik bli

vit så 'förfuskat, alt de härav betingade missgreppen numera 

knappast kunna rcpm·eras. En ytterligare anledning till pessi

•mism beträ!Tandc dclla spörsmå!l föreligger i den beklagliga 

cmständighelen att man icke ens nu, i försvarsfrågans ödes

timma, 'lyckats komma ti!Jl samförstånd inom dc sjömilitära 

krdsarna . Härpå er b j u der .diskussionen om fö·rsvaret av 

Stocldwlms Juigs.Jwm n elt belysande exempel. 

J 
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Ur det kaos av synpunkter, som under senaste år kommit 

tiH synes ·beträffande nu omhandlat problem, har hillills icke 

tillnärmelsevis kunnat utformas någon enande linje. Å vissa 

II:'ill har gjorts gällande, att del nuvarande befästningssyste

met i det närmaste l<an slopas utan att ·ersättas med andra 

försYarsanslaHer av 'liknande art, å andra återigen spåras 

pt)ncipiell tillfredsställelse med ifrågavarande ,sys tem och slut

ligen ha framlagts förslag om fullständigt nedläggande av fäst

ni n gen s innersta ,lin j c, reduktion a v dess övriga försvarsan

ordningar och upprät ta nde av en i ordets Yerkliga bemärkelse 

yltre l inje, näm~igen elt fortsystem Yid huvurJ.ledernas änd

p unkter. 

I stort sett torde emellertid del sjömilitära tänkandet vara 

statt på löftesrik skärgårdsseglats uppåt, men för närvarande 

tyvärr mest kretsa kring en förhällring av dc försvarsanstalter, 

,·ilka av en ledamol av delta säll s.kap träfl'ancle definierats som 

» Vaxholms f~istnings i Stockholms inre skärgård belägna, s. k. 

yttre ,linje ». 

I detta sa'l11band kan del givetvis vara av intresse aU un

de rsöka, var tveksamheten om .fästningens ytterligare utflytt

ning huvmlsaldigast iir att söka och vilka motiven för denna 

tveksamhet äro. Så vilt av ,författaren kunnat utrönas är det 

företrä·desvi s inom sj öo!l'iccrskrcisar, som l ve kan råd er. An

ledningen bärtill är emellertid ingalunda oro för alt krigs

hamnens försvar skulie bliva lidande av etl periferiskt befäst

ningssyslem . Molståndel synes fastmera bottna i uppfatt

ningen om skärgårdsförsvaret såsom ett sjöstri.dskrafter nas 

i möjligaste mån obeskurna pre rogativ. Härtill lorde kunna 

fogas en av tidigare erfarenheter framkaiiad fruklan för att 

hcfäslningssyslemet icke sk'l!llc kunna hållas inom rimliga 

grä ns er ulan föranleda utsvävni ngar såYäl Yacl betr~ifl'ar for 

tens anla'l som ock i vad avser deras fortifikatoriska utstyrset 

\'ad först angår fortens antal finner man, att delta spörsmål 

är bePoende av lvå omslänrJ,igheter, nä mligen dels dc nautiska 

möjligh eterna för en fiende alt framtränga någonstädes mel

.lan huvudlederna, de ls de militära l<ravcn på för,hinclrandc av 

Tidskri (t i Sjöriisr 11riPI. 
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ett dyliJ<t !framträngande. Författaren liH dessa rader har 
ioke fö<I· ·egen del kunnat finna och har icke heller kunnat 
få !för sig utpekad någon enda infartsport me,Uan huvudle
derna, där det är möj'ligt för en fiende att ,framföra s to ra far
tyg, häri inbegr,ipe t transportfartyg. Härtill kommer att man 
absolut har rätt att räkna med varje tänkbar fiendes bristan
de kunskap mn skärgårdsnavigering. Att döma av \ 'issa ut
talanden skulle emellertid den på sin tid omstridda Gillinge
Iedcn förmodas vara användbar :för nu nämnt ändamål. En 
granskning av sjökortet visar emellertid att så ingalunda är 
förhållande t. Såvitt det sjömilitära bedömandet må tillåtas 
vara avgörande för här berört spörsmål återstår aHtså endast 
att räkna med sådana i och för sig föga sannoli>](a, sekundära, 
fientliga operationer, vilka teoretisktsettkunna utföras av lätta 
sjöstridskrafter. Nu uppställer sig den frågan : huru bekämpa 
dylika stridskrafter. Svaret är lätt: man slår dem sönder och 
samman - med flottan. Då ~det emellertid är tänkbart, att 
de svenska sjöstridskrafterna kunna vara engagerade på an
nat hå1lil och därigenom urståndsatta att .genast .ingripa, torde 
det - j ämvä,[ med hänsyn ti.Jl stockholmarens nerver (obs. 
1914) - :få anses berättigat att bibehålla en inre linje av 
fasta fadedsspärrar, vilken linje i stort sett 1kan sammanfalla 
med den l]Uvarande, s. k. yttre. Att ett dy1ikt spärrsystem 
kan givas mycket blygsamma dimensioner lärer icke kunna 
bliva föremål för någon debatt. 

A1l'ltnog, de rarhågor, som enligt ovan torde hysas inom 
sjöofficers'luetsar bet1;äffandc möjligheten att hfl.Ha ett peri
feriskt befästningssystem inom rimliga gränser, borde lätt 
nog kunna skingras. 

Dc betänkligheter, vil,ka äro förknippade med fästnings
anläggningarnas fortifikatoris'ka utstyrsel, äro myc,kct lätta 
att förstå med hänsyn ti'll förekomsten av åtskilliga skrä1111· 
mandc minnesmärken över vederbörandes uppfinningsJörmå
ga i ifrågavarande hänseende. Dessa betänkligheter böra 
emellertid numera .få anses i väsentlig mån undanröjda av det 
.faktum, att de stora, 'lätt skönjbara fortens saga är aH. Lu.ft-
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yapnet har upphävt deras existensberättigande ooh därmed 
tord e även en lösning av kostnadsfrågan i betydande grad 

hava blivit undedättad. 
Vad åter angår elen till synes ganska utbredda åskådning, 

som i försvaret av Stockholms skärgård vill finna ett flottans 
spccieHa premgativ, kunna urskiljas åtskil'liga nyanser. De 
variera allt efter resp. individers siUbjeklrva bedömande av 
flo ttans mö·j>lighetcr att garantera försvaPet av skärgården och 
därigenom äYen av huvudstaden. I sm11'ma mån flluktuera 
också åsilderna om den långt indragna fästningens större 
eller mindre värde eller om dess exi·stensbcrättigancle över
huvudtaget. En obönhörlig kon sekvens av detta betraktelse
sii tt i stort är emellertid den, att betydande dc'lar av flottan 
mås te fjätiras vid en ylterst viktig, men loka·l försvarSllpp
gi ft. Att sjöförsvaret i dess helhel måste bliva härav lidande 
horde få anses självklart. För bedömande av det intrång, 
som Hotlan alltså måste röna av sina både påtvingade och 
självt agna uppgiifter i lokalförs \'aret kan det vara skäl att 
undersöka de riisl<er, vilka må anses föreligga i avs·eende å ett 
fientligt inträngande i Stockholms krigshamn. 

·Författaren viH då till en början hänvisa till sina i förc
gående kapitel gjorda reflektioner beträfrandc blockadfaran. 
Om den i detta kapitel uttallade åsikten angående förefintlig
heten av för v~årt land säPegna blockadrisl,er kan anses riktig, 
hör härav kunna dragas den slutsatsen, att de stora och jäm
Yäl med hänsyn till 1landstigningsoperationer ytterst viktiga 
infartslederna till Stockholms krigshamn under a>lla förhål
lanelen måste förses med permanent lokalförsvar. 

Spörsmåilcl om fientligt besättande av yttre skärgårels
delar har emetliert id tillförts nya synpunkter genom flygvap
nets uppkomst och utveckling. Enär de stora flygmoderfar
tygens sårbarhet samt ·deras trots betydande tonnage relativt 
ringa !fö rmåga att medföra något större anta'l flygplan tyd
ligen begränsa deras användning, ligger det myckd nära till 
hanels att antaga, att en :fiende skall kasta \lystna bJrickar på 
sådana platser vid vår kust, där f'lygbaser lätt kunna upp-
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Tältas. De svenska skärgårdarna er b j ud a u t sök la tillfäll en 

till en dylik hasering. Härvid höra icke minst uppmärksam

mas sådana yllre skärgårdsdelar, vi·lkas närJ1cL till huvudsla

den kunna göra dem särskilt begärTiga för nu nämnt ända

måL Anmdnandet av en .flygbas vid Sveriges kust måste 

cmellcrlid, under förutsättning atl ·landet besitter e t t sjöför

svar wv rimliga proportionc~·, sv[illa ul till en operation av 

betydande omfattning. Under nuvarande styd~eförU1ållanden 

Hirer en fiende näppeligen Yåga sig på en sådan opera t i on utan 

anlitande av sina starkaste fartyg, slagskeppen. 

Skall man vid elylikt förhåMandc Yerkligcn för här ifrå

gavm·ancle 11okalförsvar kunna s~itta sin il il till en av äldre 

cch från den verldiga sjötjänsten pensionerade fartyg sam

mansall sjöstyrka. Svarel måste bliva nekande. Och vad är 

följden. .Jo, att örlogsfiollan - vare Slig den är avsedd för 

h1st:försvar i gängse bemärkelse eHer för sjöförsvar _ med 

eller mot dess ledares önskan hårt bindes vid Stockholms 

skärgård. .i\Ien även om de s ål u n da sammanförda sjöstri ds

l< rafterna utgöra dl allyar.Jigt hinder för fcicnlliga planer i 

nyss antydd riktning kan deras uppgift icke utan vidare anses 

lätt. Den •omständigheten att skärgårdens slora infartsleder 

ligga vill åtskilda måste nämligen vålla Lnkan beträffande 

sjöstyrkornas dislo!lmtion. Dessa svå1righeter haYa emellertid 

successivt ökats 1genom del bctän1d,iga förhålllandet, alt fien

llen med hjälp av Jlygspaning numera b lir i stånd att se i 

n:~tspe.la rens kort och att med ledning härav träffa sina dispo

st lt·oner. Det ·Ov.isshctsmomcnt, som för angriparen förr låg 

skär går-dsbandens ·egenskap av en skärm framför den för 

svarande sjöstyrkans rörelser är nlllmera dessv~irre undan

röj t. S.kärgårdarna framstå dät.för allt mera ohöljt såsom e tt 

besvärande moment inom llen Lankevärlcl, som i ·dem Yclat 

finna en naturlig beYe'kelscgrund för den stralegiSka · defen

sivens anpassning i enlighet med begreppet »kustförsvar». 

Må det hliva -författaren till denna årsberätl else förlåtet alt 

här göra den något hädiska re.flektionen, att det med hänsyn 

till svens karnas läggning varit lyckligast, om på den tredje ska-

/ 
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llelscclagcn vattnet så fullständigt bl~vit skilt från land alt 

inga skä rgåPcla r blivit kvar. 

Det ligger alllså i !högsta grad i flottans intresse, alt den 

i mö jligaste mån befrias från de direlda omsorgerna om för

-; vare t a\' Slackh olms skärgård. 

Delta kan en dast åstadkommas genom anlä gga nd e av i 

det föregående omnämnda forl, i samband med mineringar, i 

närhe ten av huvmiledernas ändpunkter. Om styrkan av dy

li ka förwarsanordningar bära enfarenhetcrna 'från Dardanel

lerna et t talande \'itlncsbörd. Såvida icke aYsiktcn med dessa 

försntrsan orrlningar skall anses förJelad måste ovillkorJiigen 

arti llerikalibern väljas med h änsyn till cle kraftigas te mot

s tån darna, för nän·arancle slagsk eppen. 

l samband med dessa å tgärd er måste em elllertid yxan 

sättas tiJ.I roten på det befästn,ingssystem, som trots en stor 

hesä ltning ur såväl armen som marinen och en betydande 

Yapenutru s lnin g i nuvarande stund icke stt'äck er sina rf'Jyg.lar 

halv•vägs ul till dc fjärdar, där fientliga krigsföretag öve:r hu

vud laget ät"O att vänt a och från vilka fa rli ga angrepp mot 

huvu dstade n kunna ansältas såväl över land som genom 

l u<fl en . 
De t torclc alltså vara värt ett a llvarligt hegr·u·ndandc, huru

vi da i h äncle·lse av krig det vcPkligen skall anses rim[igt exean

pelvi s att p j ä ser n a i Ui stningcns n u m odern asic b a ttcri ~ko1a 

få stå ·1"-a r på sin nu\'aranclc plats och där meningslöst vända 

sina gr:ova mynningar mot skyn. Besinna. Dc nå icke en s 

ut till Slackholms h i lli lls häst p lace rade 1fas ta iförsvarsverk 

- Dalarö sl< ans. Och dock ligger även denna gamla skan s 

innanfö r en aY clc mest h otade fjärdarna. 

Författaren har :fått uppbära skarpa förebråelser för att 

hava betecknat Vax\holms fä s tning S·Om en »krä ftsvul st p å 

sjöförs·varct s organ i sm ». ~lå Yara att dessa 1förcbråe'lscr ur 

konventionell synpunkt kunna anses befogade, men - det är 

ick e så lätt att finna fu llt cirklade benämningar på detta 

jättemonument över nationens ända in i cl e sjömilitära kre t

sarna s•könjhara brist på »naYal spirit ». 
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Fästningens utfl y ttning skul le emcllerlid sträcka sin"

verkningar -längre än till clt lösgörande av ÖI'logsflottan för 

dennas egentliga uppgifter. För armens vidkamrrnandc borde 

det bliva en källa till mycken tillfredsställelse att med till 

Yisshel gränsande sannolikhet finna den ~ånga larslen av](!or

lacl m ed sträckan Arholma- Landsorl. Men även vad be

träffar tflottans lokala för svarsm ede·l synes frågan hava k•om 

mit i clt väsentligt olika läge. Det tord e nämligen böra tagas 

under övervägande j Yad mån en för försvare t av Slackholms 

skärgård särskilt avdelad lokals tyrka kan anses äga existens

lJerätligandc. ~led bortseende Jrån de föl'l)and av småfartyg, 

vHka mås te avses för fan·a tln ens r cnhållni111g från minor torde 

j varje fa ll icke någon avsevärdm·e lokalstyrka behöva direkt 

avses för skärgårdens försvar. Hänid bör besinnas, att så

dana sekundära !företag med l ä t ta stridskrafter, som enligt 

ovan möjligen kunna väntas komma till stånd i m·ellanrum 

men m ellan forten, näppeligen ttorcle ·vara att fönänla så länge 

.flottans hun1dslyrka är baserad på skärgården . 

1 den mån det kan anses ur ekonomisk synpunkt väl

grundat att i .flottans tjänst bibcJ1ål·la .gamla •och 'för opera

tioner i öppen sjö mindre lämpade ,fartyg .synas dessa fartyg 

- i motsa,ts mot vad som i princip hlittills varit fallet -

snarare böra dw:mma till använclning mellan baserna än vid 

·eller i dessa. I händelse att exempehis etl angrepp mot Små

landskusten av någon anledning tros Jwm11na att äga rum lärer 

det m ed utgångspunkt från i föregående kapitel angivna stra

tegiska gr und satser få anses ri<ldoigasl a lt dit de tachera de 

äldre 1fartygsförbanden (liokalslyrk·orna) och att samtidigt -

intill del väntade anfal'lets igångsältande - tillsvidare bibe

hålla ör!togsflottan i stötber edskap .bakom sin sköld - fäst

ningstriangeln. Författaren vågar allt så yara nog kättersk 

att i nu angivet läge absolut ·icke vilja »föl'f'lytta flottans hu

vudkra'fler till d en närmast halad e .kuststräckan ». Härige

nom uppstår, bi,ldlikt talat, »rockad» med pjäserna m ellan 

deras enligt hävdvunna •betra'kt elscsätt nh·alda Trppställnings

pla tse r å del slrate,giska schackbrädet. 
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I fr åga om del lokala försvar.sproblcmel har på senare 

a r tilLkommit en ny faktor av yäsentligt ingripande be tyd else 

- flygvapnet. Dc s tora fördelar, som genom ett maritim t 

kva lificerat flyg vapen i .och för sig stå att vinna, bliva för 

Sv·eriges vidtkommande särskilt framträdande. Skärgårdarna , 

Yilkas tillvaro enligt vad oYan sagts i åtskilhga a-vseenden in

nebä r en allvarlig och av nationen icke insedd nackdel, bilda 

nii.mligen för de svenska lu·ftstridskrafterna en naturlig ba

seringsterräng och skapa snart sagt obegränsade tillfällen tiH 

mellanlandning. Dessa omständigheter bliva givetvis av sär

skild ·belydels·e för de tyngre .och i avseende på aktionsradie 

m i n d r e v ä l lottade .J uft.farkos tern a (bomb- och t'orpedplan). 

Att l uftstrid•skrafternas härigenom ökade mö j lj,gh e ter till 

snabb koncentrahon mot a ngripen del av kusten måste öva 

c lt väsentligt inflylandc p å ltoka1försvarsproblemct och vara 

äg nade att minsJul de av ortsintressen dikterade kraven p å 

perman enta försvarsanstalte r torde utan vidare få anses klart. 

I föregående l<apilel har >framhållits, att •Ör·log.sflottan kan 

och bör ha si•g anförtr·odd en Yildig uppgitft ,j,fråga om avvär

jandel av vissa sekundära operahoner (kustraider). Denna 

i sig själv r·clativt svårlösta uppgilft har emell ertid, såsom tor

de 1fra1mgå av det nyss anförda, fått ett väLkommet komple

ment i luftstridskrafternas långs kusten lagda, i enahanda 

syfte utförda operationer. 
Fö·rfatlaren anser s·ig icke hava anledning att i detalj 

i111gå på problemet .om anordnande av >fast eller rörligt för

svar för dc punkt er å Sveriges kust, vi'l1ka rhöra förses m ed 

lokala försvarsanstalter. De synpunkter, ~om här anförts, 

torde få anses tillfyllest för att i princip klarlägga i!frågava

rancle ·prOiblem toch att skapa en utgångspunkl för bedömande 

av dvärgalåten om Iförm ent billiga, långs ·kusterna utsplitt

rade, ingenstädes Ye rkninrgsfn lla el'ler - r ent av .obehövliga 

- lokala :fö.rsYarsanordn1ngar , yarc sig dessa äro fasta eller 

rö rliga. 
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örlogsflottans sammansättning. 

En örlogsflottas sammansältning beror i första hand av 

dc strategiska r i kl l i n j c rna för dess ·an väneini ng. Äro dessa 

rikllinjcr oklara eller vila dc helt eller delvis på falska pre

misser blir följden härav osvikligen den, alt såväl valet av 

fartygstyper som ock .beslutet om antal enheter inom dc olika 

fartygsklasserna ytterligt förs ,·åras eller helt omöjliggöres. 

Dc meningsbrytningar, som inom de sjömilitära kretsarna all

lid måste föregå ett lypYal, bliva under nyss angivna om

ständigheter hart när olidliga och skapa ett osäkcrhclslill

slåncl, varav sjöförsvarels vedersakare - civila och militära 
- icke äro sena all begagna sig. 

Än hjärtan f ramslå olägenheterna av etl sådant osäker

helstillstånd då - såsom nu är förhållandel - sjöförsvare t 

lärcr bliva tvingat aH i s trategiskt hänseende genomgå en kris, 

som till tiden sammanfaller med en inrepolitisk brytnings
period i avseende å försvarsfrågan i dess helhet. [ och för sig 

är det ingalunda förvånansvärt, att under så(lana förhållan

den en avvaktande hållning intages av ansvariga 111arina myn

digheter och att dessa begränsa sina yrkanelen lill vad som 

för stunden synes oundgängligen nödvändigt. Den officiella 

lystnaden bcträflandc ichc allenast detaljerna utan även kon

turen av en s. k. flottplan medför emellertid vissa risker, ty 

elen framlockar lätt nog en mer clller mindre vildvuxen flora 

av enskilda förslag Lill lösning av det stora problemet. Då 

cmcll erl icl en samlad sjömilitär opinion icke lärcr kunna bil

das ulan alt enski lda individers tankar fått på e tl eller anna·t 
säll ,bringas under diskussion, vågar föi,faltaren, lrols nyss 

uttalade betänkligheter, inför detta sällsk ap och såsom dess 

föredragande i sjökrigskonst framlägga vissa synpunkler be

träfl"ande den framtida l'lollplan, till vilken ståndpunkt förr 

el ler senare måste ta.gas. Dessa synpunkter vila, förklarligt 

nog, på i föregående kapilcl uttaJ,ade åsikter om dc strategiska 
riktlinj ,erna för örlogsflottans användning och icke på de .för 

senas t utarbetade flollplancr utstakade linjer, kring vilka se-

- 59D-

nast marinberedningen samlat sig med följande principut

ta lande: 
»Denna av samtliga sjömilitära myndigheter såv~il som 

av andra försvarsber edningen i cless preliminära betänkande 

å r 1914 följda p.rincip, vilken äYCn karaktäriserade 1914 års 

floltplan, torde också fortfarande böra ;följas samt tillämpas, 

så långl det önrhuvudtage~L är möjligt». 
Huru långt kan clella månne ans·es vara möjligt. Svaret 

bö r avlyssnas av dc rösler ur rymd en och från havet, vilka 

mana till uppbroll från dc avguclab.ilder, kring vilka yj hil

li lls ganska troget slagil vakt. Dessa röster hava också viskat 

i författarens öra, att vi nu antingen stå inför ell sjöstra

tegiskt genombrott eller - inför flottans undergång. Risken 

fö r undergång är dessvi-irre av inrcpolitisl'a skäl i och för s.ig 

så påtaglig, att ·all anledning föreligger att söka undanrödja 

dc särskilda faror, vilka alstras av en oklar uppt~allning om 

del nutida sjökrigds natur. 
Innan försö .ket till skissering - i S·lora drag - av en för 

del nutida sjökriget och efter Yåra förhå ll anden avpassad 

flollplan veclenågas, torde del emellertid få anses lämpligt 

alt i jämförande syfte dels angiva några av de slutledningar, 

vilka i avseende å en J.:.usiflollas bes kafrcnhct böra dragas av 

tic för densamma tippdragna riktlinjerna, dels redogöra för 

dc praktiska resullaten av deras billämpning. 
Den strategiska tankegång, som är inriktad på snahba 

fö rflyllningm- till visst kusl- (skärgårds-) omdcle för all där

i från ul öYa den operativa Yerksamheten ställ er mycket höga 

fordringar på fartygsförbandens aktionsradie, snabbhel och 

sjövärdighet eller, med t'll ord, framkomlighet. Den uink.el

förfly lln ing, som nämnda tankegång i storl sett kan anses 

innebära är nämligen längre än den direkta slölen mol en a n

nalkande fien(lc, allt under förutsättning atl icke elen gamla 

lärosalsen om all två sidor i en triangel tillsamma·n s äro 

större än elen tredje skall aY någon anledning anses oanvänd

har på sjökrigsoperationernas område. Om man vidare tän

ker sig del fall, att en fr~m Finska v iken opererande l'icncle 
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tros k om ma att ansätta ett större .för etag ~exempelvi s mot södra 
Smålandskusten j ämte n orra Kalmarsund visar en blick på 
sjökortet, att en på Stockholms skärgård bas·erad svensk sjö
s tyrka har något längre elistans att genomlöpa enbart för för
flyttnii1gcn till Hrågavarancle kustområd e än om den söker 
möta fi cnclcn vid eller i närhet·en av den st rategiska förträng
n ingen i öster. Under d en nära t ill hands J,iggand e för utsätt
ningen a lt .fiendens ya] av angrepp spunkt å den sYenska kusten 
visat sig vara etl annat, ä n som försvararen trolt sig kunna 
för u t se, blir följ el en h ära v en ytterligare för.flyt1tning - j a 
kansk e i värsta fall en å terfärd t ill utgångsp unkten - Yilken 
förflyttning säkerligen ick e är ut a n sina stora vanskligheter. 
Men h ä ritill l< onnner, att ell misst ag bdräfl'ande fiendens val 
av angreppspunl<l i vissa fall kan tänkas stä ll a kustfl ottan 
inför den besvärliga situ a tionen a lt .fienden r edan hunnit 'i n
löpa till en ank a rplats och genom lämpliga försvarsanstalt er 
där bita sig fasl. Detta förhållande minskar förvi sso icl<'e d e 
k rav betr äffa nd e kustflottans beYäpning, vilka ~. och för sig 
betingas av inbördes styrkeförhål la nd en. De av marinbered
ningen skisserade fartygstype rn a fylla utan gensägelse de krav, 
som fr å n nu an givna utgå ngspunkter kunna uppställas i aY
seend e å framkomligh et, m en den största fartygstyp en -
»pan·sm·båten » - kan icke rättvisligen sägas mobsvara de icke 
minst ,av ku stfö rsvarsstrategie n framtvingade anspråken på 
sla,g;kraft. Förmodligen har det heller icke varit med lätt 
hjärta som beredningen, d ärtill tvingad av sina direktiv, HY

stått från a lt draga de logiska konsekvenserna av sina strate
giska grnndsatser. Yi återkomma till den nu b erörda typ
frågan 'i d et fö lj ande. 

För bedömande av spörsm å lel om a nta l enhe ter inom en 
lwstflottas olika fartygsklass er för el·igga inga som helst säkra 
utgångspunkt er. Kustens längd, sammanställd m ed det ödcs
c!ig,ra ovissh etsmomentet beträl l"ande fiendens angreppsr ikt
ningar över have ts breda färdväg komm er emellertid princi
pen om koncentmtion att vac'kl a och leder obönhörligt till 
kompromiss,er med den re nodlad e lokalförsvarst::mken. Så-
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som en given fö ljd härav uppstå :kraven på största möjliga 
antal ·farlygsenh eter .jnom kus tflottan. 

l årets försvarsproposition sägs på sid. 386 bla nd annat 
fö ljande: »l betraidande av flottans .betydelse och värde för 
vå rt lands oc>h dess långsträelda kusbcDs försvar finn er jag 
det i sjöslyrkornn för n~irvarand c befintliga antalet fartyg 
fu llt behövligt». 

Alldeles bortsel t från spö rsm å let , huruvid a del nu bcfint
J,iga an talet lfarl yg över huYud taget ä r tillräckligt e ll er icke, 
kan mellan raderna i detta uttaland e tydligt utläsas tanken 
på spli ttri ng a\' sjöstridskrafterna och därm ed på e tt över
giva nc1 e a v grundsatsen om kustflottans s tra tegiska använd
ning. 

Alltnog, d en problcmställnihg som i sig innefattar såväl 
kraYet p å 'koncentration ti ll en punkt som t\· å nget till splill
r ing långs en linj e, kräver i och för 'sig en int elligensskärpa, 
sc m i r egel ick e lärer va ra oss död li ga beskärd. 

s.ett mot bakgrund a y ril<,s finansiella synpunkler bli r 
em ell er tid pwbtemct än ol ösligare. I sin praktiska tiHämp
n ing h ar de l också lett till kraftig n edprutning av något eller 
några av dc lwav, Yilka enli g t ovan teoretiskt måst.e uppställas 
i avseende å fartygens styrka, framkomlighel och antal. R e
dan häri.gcnom ha upp s tå tt högst .ail'varliga defekter å 'ku st
fJollan. Men d et ckonomisl'a hetrycket har sträckt sina ver](
ningar än längr e. Den spl.jttring, eller, för a tt atwända e ll 
mera op'Portunt uttryck, »de tachering» från huvu ds tyrkan, 
som enligt oYan m åste föruts es, ställer nämligen i å tskilliga 
fall hes tämda f ord ringar på den detach er ade sj östyrl<a n såsom 
en i möjligast e m ån självständig och med huvudstyr.kan lik
värdig kampenheL I sin tillämpning har d etta betra·ktelsesä ll 
le tt t!ill bortamputerande av 'hela farlygskla ssc r Dch rc s uHera t 
i den för oss välb ekanta , men till sin Yäsensart efterhand Ktl
skilligt varierande »enhelslypen för pansa rbåt ». Allt in1ill 
marinbe redningens pansarbåtsförsl,ag ·har de t - trots d en 
ständigt brännande frå.gan 0111 för spaning m. m. lämpade rar
tyg - varit kryssaren som blivi't den ut slagna farlygstypen. 
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Dock på elt enda undanlag när - Fylgia. Denna åldrande 
pansarkryssare här emellertid vittn esbörd om tider, då man 
~innu icke clcfinilivl glidit in på »enhetslypens» nr strategisk 
synpunkt ytterst fördärvliga princip. 

Så länge denna princip var mäktig att i icke ringa mån 
gynna de i och för sig nära nog omättliga anspråken på ett 
flertal för »detachering» avseelda pansarbåtsdivisioner ägde 
den måh~inda ell visl existensberättigand-e. l den mån som 
anspråken härutinnan på grund av omstäncl',ighelernas makt 
icke längre kunnat tillgodoses framslå emellertid med växan
(le skärpa nackdelarna av alt hava belr~i tl en elylik väg. Av 
intresse ~ir hän·icl all iakllaga den kurva, som anspråken be
träfTande antal pan sarbåtar ,beskrivit allt sedan tidpunkten 
för flottans pånyttfödelse under del gångna seklets sista år
tionden. Med mer eller mindre jämna mellanrum sjunker 
denna kurva av ekonomiska skäl från toppsifl'ran 16 ned till 
G (marinberedningen). l fråga om faktiskt uppnådela sifl'ror 
~ir emellertid tendensen vi(la allvarligare, ty vi stå - om man 
vill vara fullt ärlig - redan nu Yid tretalet och glida, därest 
situationen skal! anses hopplös, mot noll. 

Spåren försluäcl<a , men lik väl finnas i n u varande stund 
vissa- må vara hittills icke olTcntligl synliga- förespråkare 
för en så desp erat åtgärd som alt skapa en enhetstyp av samt
liga för öppen sjö avsedda övervattensfartyg, en typ som, efter 
vad ·fönfattaren kunna utröna, i fråga om slridsvärdc tänkes 
inordnad mellan kryssaren och jagaren. Och denna ominösa 
tanke födes i en slund, då - såsom av det följande tord e 
framgå - en difTcrentiering av fartygstype r na n lgör elen lo
giska slullcdningen av nulida sjökrigsvclenskapliga länkande. 

Förfaltaren har icke kunnat finna ett mera advekat ut
tryck för enhetsbastardens nu skildrade nlvecklingslinjc inom. 
svensk sjöförsvarspolitik än strategisk degeneration. 

Vad nu åter angå r sammansältningen av en örlogsflotta, 
avseeld för sjiif'örsuar med dess i det föregåend e angivna inne
hörd, torde det ulan vidare få anses klart, alt den både kan 
och bör gru nd as på koncentration i egenllig mening. Kon-
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centrationen innebär h~i rvid icke allenasl sjöstridskrafternas 
samman fogande till en operationsduglig kampenhet, utan även 
den operativa verksamhetens inriktand e på sådana farvatten, 
där fienden av militärgeografiska s1\.äl må•stc ,framgår. Här
med får dock icke förstås, atl dylika ·fa rvatten (fö rträng
n ingar) äro all anse såsom en front, \•id vilken e n avgörande 
s trid uneler alla förhållanden mås te utkämpas. Deras till
ya ro är fastmera ull fatta såsom ett ay en mild försyn skänkt 
ti llfälie till alt i lid 1wnna nå kontakt med fienden och att 
därigenom bliva i ·stånd all välja läglig plals och tidpunkt 
för egna slötoperationer. 

Dylika operationer kunna enligt erfarenheterna från 
Y~irldskrige l företc en mångfald av skiftningar i avseende å 
dc olika far!ygsförbandens samverkan. Det slmlle emellertid 
föra för långt all här närmare ingå på delta spörsmål. I nu 
töreliggande sammanhang torde det få anses tillräckligt att 
angiva dc omständigheter, vilka såsom särskilt typiska för 
ifrågavarande sjökrigsfäring iiro av heskafl'cnhel att verka ut
slagsgi vande på örlogsfiollans samm•ansältning. 

HärYid må till en början för utski ckas, all en örlogsfJollas 
mångskiftande stridsmed el i c k e sa mll iga k u n n a m edverl<a så
som slötvapen i egentlig mening. Skiljelinjen i ifråga ,·arandc 
hänseende gf1r i stort sett mellan över- och unclervaltensvap
ncn, medan luftstriclslnarterna i Yiss mån l<LJnna sägas inlaga 
en mellanställning. 

Beträffande un dervattensvapnens indirekta, men -icke 
desto mindre mycket betydelsefulla n.1eclvcrkan i opcr·ationen 
kunna urskiljas 'tvenne moment. Del ena är a lt finna i un
dervatl enshålar.nas och mineringarnas Yerksamhet och upp
gifter vid och bakom en farvallcnsfört1·ängning eller direkt 
ulanför fiendens hamnar. Såsom .j l<apillct »SjöförsYar och 
k ustfö rsva r» har antylls utgöra farvattensförträngningar clt 
naturligt verksamhetsfält för de vap en, vilka antingen såsom 
minorna äro bundna till viss plats eller såsom under
vattensbåtarna hava y tters t sm å ulsiktcr att genom egna 
åLgär.der komma i anfallsläge mot en fiende, som med väx
lande kurser rör sig ÖYCr del öppna havet. \'ad särskilt angår 
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minorna lärer det Yäl utan vidare få anses klart, att det icke 
minst ur ekonomisk synpunkt är fördelaktigt att kunna i 
önskvärd grad samla dem till vissa begränsade områden i stäl
let för att sprida dem långa Sveriges vidsträelda kustfarvatten. 
Detsamma gäller emellertid i än högre grad undervattensbå
tarna och man måste i sanning ställa sig både undrande och 
spörjande inför cle ganska ofta förekommande meningsytt
ringar, vilka vila på tanken om undervattensbåten såsom en 
lnl'sternas omedelbara väktare. Landstormsmannen på sin 
ldippa och undervattensbåten vid stranden framför hans föt 
ter utgöra förvisso icke ctl lämpLigt uppslag till kliche för en 
avhandling om samverkan meHan här och flotta. 

önskemålet att i möjligaste mån kunna undcTStödja och 
skydda de i långt framskjutna spärrar förla,gda u -båtarna och 
mineringarna är emellertid icke lält att tillgodose. SYårig
hetcrna härutinnan grunda sig på samma orsaker, som be
tingat avskrivning av den gammaldags örlogshlockaden, Här
av följer - detta dock mycket hero ende på belägenheten av 
henne mols'låndarcs baser, cxcmpdvis i förhållande till en 
n'eHan dem liggande förträngning - att mer eller mindre 
fritt spelrum lämnas åt sådana stridskrafter, Yilka hava till 
ll i)pgift att undansvepa minorna och alt söka komma under
Ydltcn,sbåtarna till livs. Än skarpare framstår detta förhål
hmde in,för del {aktum att motmedlen mot undervattensbåtar 
nu nålt en utveckling, som innebär en högst besvärande häm
sko på undei·vallenskriget i dess helhet. Den gamla crfarcn
h~len om cnvigeskamp~n mellan stridsmedel och deras mol
medel har vunnit sin fulla tillämpning jämväl på detta om
r i de. Härmed vare dock ingalunda sagt, att undcrvattens
' apnens naturliga dragning ål farvattensförträngningar eller 
iiverhuvudbaget åt fiendens utfallsporta'r kan anses bortelimi
nerad. De måste under aHa förhållanden komma att verka 
fördröjande på en genombrytning och härigenom skapa ökade 
möjligheter för övervattensfartygen att i tid insau-ida mot fien
den . Nu påvis,ade omständigheter mana emellertid till den 
l;ppdelning av undervattensvapnens användning, som här ovan 
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anty tts. Det andra momentet i deras 'verksamhet hestår i ut
placering på fiendens väg uneler hans operationer över del 
öppna havet. Detta kan emellertid icke ske utan samverkan 
med övervattensfartygen, en samveTkan som åstadkommes 
därigenom att sistnämnda fartyg, .efter att hava vunnit kon
takt med fienden, söka leda honom mot de områden, där un
derva ltensbåtspärrar och mineringar på förhand anordnats 
c Il er där mineringar under stridens gång kunnat u llägg,as. 

De direkta slutledningar, som av det nu anförda kunna 
dragas iavsecndc å typval, äro att 1våra undervattenshåtm· 
måste äga möjlighet alt uppträda på andra sidan Östersjön 
och att där uppehålla sig under erforderlig tid. Nlcd tillfreds
ställelse kan konstateras att våra senaste u-håtstyper fylla 
dessa fordringar och att ,aJI!så den del av en framtida Hott
plan, som ,omfattar nu berört spörsmål, icke hör kunna giva 
anledning till bc'kymmer. Vad helrälTar u-båtarnas antGl 
måste däremot vissa svårigheter vållas därav att strategien 
icke är någon exakt Yetenskap. En sak kan emellertid fast
slås, n äml igen den aU vid tillämpning ~av nu angivna sh·ate
giska riktlinjer bclwvet av u-båtar ulgör en bråkdel av det 
behov, som uppstår i händelse av deras användning i »kust
försvaret». 

Dc för offensivmineringarnas ulläggande avsedda fm·ty
gen måste givetvis äga så (lana ,egenskaper, att de antingen 
osedda av fienden kunna utföra sitt uppdrag eller ock genom 
framkomlighet och styrka äro i stånd atl med minsta möjliga 
risk genom föra detta. Genom minundervattensbåten har flot
tan liJiförts elt fartyg, som fyller först nämnda Jordringar. 
Dess förmåga att utlägga minor är emellertid mycket begrän
sad, varför jämväl övcr>vattensfartyg måste anlitas för nu 
nämnt ändamål. Att härför avse en särskild fartygsklass tor
de icke minst av kostnadsskäl få anses obefogat. De av inne
varande års riksdag beviljade jagarna kunna i viss mån anses 
lämpade för uppgiften, men dc med densamma förbundna 
riskerna måste dock anses så påtagliga, att - därest icke 
med hänsyn till härav föran ledd konsumtion av des,sa fartyg 
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en mångfalday dem kunna anskafl'as - större fartygsklasser 
måste insättas till jagarnas unrlerslöd. Då J'lottans störs ta 
enheter - pansarfartygen - icke l~impligen höra direkt av
ses för detla ändamål uppstår härigenom ]u·avet på e n mel
lantyp: kryssaren. Det föreligger emellertid all anledning att 
mera intim t förbi n da kryssa ren m et l m ineringsförel'agct, näm
ligen genom att !åla rlen sjäh utföra minering, ett uppdrag, 
för vilket denna fartygstyp förträtnigt lämpar sig. 

Dc nu skilrlradc åtgärderna inneb~ira emellertid på ett 
undantag när endast en förherede]se för sjäiYa slötoperat io
nen. Denna o,pcrahon, som i regel utföres av samtliga över
vattensJörband i mer eller mindre direld samYerkan med luft
slriclskrafleTna, karaktäriseras som bekant i sitt första skede 
av en ofta med betydande avstånd mellan dc olika stridsgr up
perna ordnad understörlskedja, där huvudstyrl<an närmast ba
sen utgör den sista och starkaste länken. 

Allt eftersom situationen utYecklas 1från det ögonblick, då 
kontakt med fienr\en erhållits, och de olika stridsgrupperna 
successivt tvingas att ingripa till inböreles understöd, nalkas 
det stridsskcdc, då jagareförbandcn, Yilka dittills huvudsak 
ligen funktionerat såsom artillerifartyg jämväl övergå i si n 
andra inkarna tion, torpeclfartyg. Visse rligen ka'n jagaren 
ä ven uppträda i denna egenskap mot sin farliga~te fiende , 
k ryssaren, men utsikterna aH med torped drahba detta snabba 
och lättmanövrerade fartyg äro ick e stora. I varje fall är ja
garnas huvuduppgift i det moment, då stl'iden vi d kontakt mel
lan huvudstyrkorna kulminerar, att i direkt taktisk samver
kan med egen huvudstyrka söka komma tiii anfall mot fien
dens största och starkaste fartyg med sina torp eder. Ett n ära 
nog oe,ftergivligt vil1kor för alt denna uppgift skall kunna 
fyllas är emellertid att egen huvudstyrka genom sin artilleri
iJcs'tyckning och sitt skydd är i stånd dels atl undandriva fien 
dens kryssare, dels al t, om ocl<så endast för ett kortare skede, 
uthärda artilleriduell med de starJ<aste motståndaTna. Är så 
icke förhållandet äventyras i högt väsentlig mån utsi kterna 
för j aga reförbanden att uppnå någon f ramgång. 
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Undervattensvapnens användning i en ,operation av nn 
an givet slag ha'l· i det föregående antytts. 

Vad åter angår luftstridskrafternas uppträdande på val
p latsen beror detta i väsentlig mån på deras basering. I varje 
fall torde det få anses fördelaktigt att kunna inpassa ett an
grepp med torped- och bombplan i det skede av •striden, då fien
dens huvudstyrka hålles under eld a ,v det svåra artilleriet. 
Utan att närmare ingå på föreliggande spörsmål vill författa
ren dock infoga den anmärkningen, att all slags direkt sam
verkan med dylika luftstridskrafter måste på det enträgnaste 
u ndanbedjas, därest icke deras bemanning erhållit en omrfaJt
tande marilim ulbi,Jdning och därigenom bland annat :blir i 
stånd att skilja vän från fiende. 

Det är fMängt alt tvista ,om det inbördes Yärdet av ail'til
lcri , torpcdeT, minor och bomber i en nutida sjökrigs,opcra
t ion, men därmed är icke sagt att dc olil<a vapnens bärar·e 
kunna anses sinsemellan likvärdiga. net farlygsförband, som 
förmår att slunga ÖYervattenstorpedfartygen mot fiendens hu
vudstyrka och att leda denna mot spärrar av undervattenbåtar 
och minor äYensom att genom sin eld gynna luftfarkosternas 
angrepp måste förvisso anses utslagsgivande för oper,ationen 
i dess helhet. Härav följer, att kravet på bibehållande av ett 
med svårt artilleri heslyckat förhand inom vår flotta icke får 
u ppgivas. Må andra, taga ansvaret :för en dylik åtgärd, oss 
til lkomm er det icke att Yisa vanl<elmod . 

Den {ör nutida sjökrigföring lämpade örlogsflottan har i 
ett förcgåenr\e l'apitel förliknats vid ,en stötvärja. För att en 
värja skall k u nna ,förtjäna sitl namn måste den emellertid 
vara tillräckligt lång samt så bcska1Iad att l"lingan från spets 
till fäste .gradvis ti llväxer i hållfasthet och tyngd för att däri
genom erhålla tillräcklig genomträngningsförmåga och för att 
icke br1sta vid elen snabba stöten mot fienden. Tillämpat på 
en flottas operationer medför denna tankegång ett krav på 
successiv stegring av stridsgruppernas ,styrka ända upp till ett 
föTbancl, vars slagkraft medgiver oper ationens fullföljande 
ända intill de starkaste mot,ståndarna, för närvarande slag-

Tidsi<l·ij't i Sjöt•iise11dPI. 4•) 
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skeppen. Att kryssarna härvid ntgöm en nödvändig länk 
mellan det kraftigaste artillerifartyget och jagaren borde en
ligt iförfatta~·cns mening knappast .Jnmna bestridas. 

Vid tillämpning av de stratcgi.ska riktlinjer, vilka inne
bära långa förf,Jyttningar utefter kusten och därefter mer eller 
mindre korta stötar ut från densamma kan det - bortsett 
från att denna tankegång av andra, i det föregående anförda 
orsaker måste anses oriktig - måhända finnas något f.og för
kryssarens uppspaltning på »pansarbåten» och jagaren, men 
då längre stötar åsyftas blir detta betraktelsesätt fullständigt 
ohållbart. 

I marinberedningens betänkande står i kapitlet om »pan
sarbåtar» och i samband med behandlingen av spör1smålet om 
övergången till den nya flottplanen bland annat att läsa föl
jande: »Uärest emellertid Sverige-divisionen vid operationer 
till sjö.ss kan bevakas genom på lämpligt avstånd framskjutna 
jagare, 1som därvid taktiskt samverl<a med sär,skilt snabba 
och därjämte i förhållande till fiendens lätta kryssare starka 
artiHerifartyg kan en dylik bevakning svårlig,en undandrivas, 
utan att fienden därvid insätter slagfartyg i striden». 

Konsekvent tillämpad synes denna tankegång väl ägnad 
. att lägga hll grrund för en floUplan, där såväl det med svårt 
artiUeri bestyokade pansarfartyget tsom ock krys.saren och }a
garen ingå i fönta linjen. Författaren till dessa .rader tvekar 
därför icke om att förorda en difl'erentiering av »pansarbå
tarna» eller s·orrn de med ett till sin ,innebörd el j est mycket 
mera v ittmnfattande ord benämnes, »artillerifartygen » i två 
typer, pansarskepp och kryssare. 

Den flottplan, som författaren med ledning av sin stra
tegiska tPosbekännelse djärves i kontur frmnlägga inför säll
skapet, är i mycket sammanträngd form följande: 

Kravet på ett med svårt artilleri bestyckat förband av pau
sarfartyg 'bibehålles eller, ·rättare ·sagt, fö.rnyas. Samtidigt 
övergives t'anken på enhet·styp för » artillerifartyg». Såsom 
en följd härav reduceras anspråken beträffande antal fa.rtyg 
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med svårt artilleri till en division, varmed av taktiska skal 
bör .förs tå s fyra fartyg. Spörsmålet om ersättningsbyggnad 
fö.r den redan n u befinUiga, med svårt •artilleri bestyckade di
vision'cn (Sverige-fartygen) förberedes, men upptages icke till 
detaljerad behandling i närmaste Hottplan, som. enligt all er
farenhet icke bör omfatta en längre följd av år. Av världs
krigets erfarenhel.er betingade krav i avseende å modernise
ring av Sverige-fartygen - framförallt i vad angår deras flyt
harhet - framlägges. 

En divi·sion kryssare upptages i lflottplanen. Beträffande 
dessa kry.ssm·es storlek, bestyckning och skydel tages hänsyn 
dels till förefintligheten av starkare fartyg inom egen flotta, 
dels till utvecklingen av kryssartyperna - 'bl. a. de s. k. 
\Vashingtonkryssarna - inom tänkbara motståndares mari
ner. För alt ur ekonomisk synpunkl underlätta byggandet' 
av ifrågavarande kryssardivision verk.ställes bland anJ11at för
nyad utredning angående överföring till materielreserv eller 
utrangering av sådana äldre pansarbåtar m. fl. fartyg, vilkas 
clryga underhållskostnader icke synas slå i lämplig propor
tion till deras värde för nutida sjökrigföring. 

Byggandet av jagare samt av undervattensbåtar fortsättes 
på den av innevarande års riksdag inslagna vägen intill det 
anta-l, som en närmare undersökning beträfl'ande omläggning 
av de strategiska riktlinjerna kan giva vid handen. 

Sådana smärre stridsfartyg, exempelvis motortorpedbå
tar, vilkas användbarhet i hög grad begränsas av isförhållan
den m. m. och vilka endast äro att anse såsom i •säUsynta fall 
brukbara str.idsmedel, föreslås till anskaffning i den mån till
gån,g på medel härför tros föreligga . 

Vad beträlTar vissa hjälpfartyg •anser sig författaren icke 
hava anl•edning att göra något uttalande. 

Vare sig flygväsendet organiseras så,som självständigt 
eller uppdelat på marin och arme tages vid dess utbyggande 
i första hand hänsyn till oss omgivande hav samt förefint
ligheten av skärgårdarna. 
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En föredragande i sjökrigskonst borde ju strängt taget 
få anses befriad från att redogöm .för sådana pro j eld på för
svarsväsendets område, vilka konunit till synes under :beteck
ning »torped försvar» eller andra därmed jämförliga slagord, 
men kring vilka vissa politiska kretsar synas bojda ntt fylka 
sig. Frågan om det s. k. torpedförsvaret t enderar emellertid 
att ti:aga en så allvarlig Yändning, att den torde höra i någon 
m ån här behandlas. En särskild anledning härtill fö religger 
i den beklagliga omständigheten, att ifrågavatande pro j eld 
synes !hava vunnit Tiss anslutning jämväl å militärt 'håll. Exem
pel härpå erbjuda vissa å sid. 300 i Kungl. Krigsvetenskaps
akademiens tidskri1ft (Tionde häftet) nyligen gjorda utta
la nden. 

Egendomligt n og vila kannstöperierna om torpedförsvaret 
.rätt mycket på tvivel om slagskeppets framtidsmöjligheter. 
Går man denna fråga närmare in på livet kan det emellertid 
konstateras, att slagskeppets· eventuella försvinnande åtskil
ligt reducerfrr torp edvapnets existensberättigande. Vilka 
krigsfartyg skola sedan torpederas. Månne de ursinnigt snab
ba och lättmanövrerade kryssarna och jagarna. Nej, san
n ingen är nog den, a lt i händelse av slagskeppels framtida 
avförande från floHprogrammen artilleriet kommer att göra 
sitt scgn·tåg inom samtliga <Jdasscr av övervattensfartyg och 
att även undervattensbåtens användning såsom torpedfartyg 
i hög grad kommer att r öna avbräck. Men, bortsett från slag
skeppets vara eller icke vara, vilket fog kan finnas för anta
gand et att de största artiller ifartygen över huvud taget insättas 
i krigslföre'tag mot en fiende, som baserat sitt sjöförsvar på 
torpedundervattensbåtar och övervattenstorpedfartyg, a llra 
helsl om dessa senare äPo ».smärre, i möjligaste mån s nabb
gående torpedbåtar » (Se nys>Snämnda tidskrift). De, som 
länka sig jagaren såsom högsita instans bland svenska flot
tans far tyg, !böra väl b esinna, att 1fartygstyp en då helst bör 
byta namn. Dess öde blir nämligen att jagas av jämnbördiga 
och överläg,sna motståndare. Vad är i så fall meningen med 
att ofl"ra penningar på jagare för vår flotta. Teori erna om 
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torpedförsvaret Yil·a i varj e fall icl<,e på djupare insikter om 
de faktiska svårigheterna att med tm·ped träffa en fi ende, 
som förstått att tillgodogöra sig erfar·enheterna från världs
kriget om större fartygs uppträdande till sjöss. HäTvid hör 
uppmärksammas det till eftertanke manande förhållandet, aU 
under Skagerackslaget avskötos ett mycket stort antal tor
peder, men att resultatet, vad angår träffade slagfartyg, be
gränsade sig till skador å ett moderntslagskepp (Marlborough) 
och en slaglu)'lssare (Seydlitz) samt sänkandet av ett, ,säger 
ett, gammalrt slag1skepp (Pommern). Alltnog, den bistra san
ningen är nog den, att »torpedförsvaTet» ~ä.r ett .fantom och ett 
av de mång~a exe1111plen på tanken s s~altomortaler utanför sjö
krigsvetenskapens råmärken. Vilket värde bör alltså tillmä
las en flotta, utbyggd på grundvalen av begreppet torpedför
svaT. Mången inom detta säHskap torde ur »Gullivers resor» 
erinra sig besöket i landet »Lapnta», där de lärde med stort 
besvär lyckats framställa ett får utan ull, men utan att göra 
klart för sig ändamålet med sina strävanden och värdet av 
sin uppfinning. Det sjMörSivar, som fÖ'rutom en dyrbar atti
ra-lj av överstyrelse, stationer och andra anläggning·ar icke 
består av ,annat ·än etl torpedväsende kan isägas vara en pro
clukt av ~ landet Laputa. 

Slutord. 

HuvudsY'flet med föreliggande årsberättelse 1haT varit att 
med stöd av världskrigets erfarenheter söka ge en, om ock 
ofullständig, bild av det nutida sjökrigets natur och att för 
Yårt !<ands vidkommande här,ruv draga positiva slutledningar 
heträtTande sjäiför.svarets sammansättning och dess uppgifter 
till rikets skydeL Att dessa uppgilf.ter icke 1)Öra begränsas till 
försvar.et av vissa eller ovissa ]@ststräckor utan både kunna 
och böra m ed utsikt till framgång utvidgas iatt omfatta ku1sten 
i dess helh et framstår :för författaren såsom ett axiom. Här
med vare dock icke sagt, att annt'm uteslutande bör hä·nvisas 
till landgränsen. Ur strategisik synpunkt föreligger nämligen 
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ett hestämt krav på för sjögränsen avsedda, tilhäckligt starka 
och i möjligaste mån rörliga landstridskratfkr. Om försva
raren saknar dylika stridskrafter skapas ju som bekant för 
fienden möjligheter till förenkling 1arv landstingsopemtionerna 
därhän, att dessa eljest mycket komplicerade och .sårbara för·e
tag kunna reduceras till små överskeppningar. De bliva häri
genom till sin karaktär i viss mån besläktade med sådana i 
det .föregående omnämnda företag (kustraider), vilkas avvär
jande alltid måste komma att bereda försvararen svårigheter. 
Då uppställer sig den t"rågan : huru 1stor bör armens för sjö
gränsen avdelade strategiska reserv vara. Svaret måste bliva: 
Så stor som möjligt, men under inga förhållanden på bekost
nad a1v sjöförsvaret. Är det månne förmätet att i nuvarande 
stund söka verkställa den principiella avvägningen mellan de 
olika försvm1sgrenarna så, att sjöför·svaret, får sig tilld elat en 
helgjuten operativ enhet eller hildlikt talat, den enda »fördel 
ning», vars sammansättning i kontur angivits i föregående 
kapitel, OCh att ÖYriga .fördelningar ti'll;faJla armen. 

Huru mycket har icke under dessa senare åT talats och 
skrivits om örlogsflottans och luftvapnets bräcklighet och om 
hållfa1stheten av ett folk i vapen. Men, huru många av veder
börande skribenter ha gjort 1sig möda att tänka denna tanke 
till slut och att därigenom 1få klm·L för sig vad som är det 
bräckligaste och för katastrofer mest utsatta aJV alla 'krigets 
formahaner - en arme, inpackad på i sig ·själv hj älplösa och 
under alla förhållande ytterligt sår:bara transportfartyg. 

:Man frågar sig: varför icke taga 1sikte på just denna 
bräcklighet och därefter träfia s1ina dispositioner. För att 
över huvud taget äga några uts,ilder Lill framgång härutinnan 
är det emellertid i första hand nödvändigt att kunna bekämpa 
fiendeJflottan. Detta kan endast åtadkommas genom en för 
det öppna havet lämpad örlogsflotloa i sanwcrkan med ett ma
ritim t flygväsen . 

Slutligen ännu en fråga. Kan det verkligen vara allvar
ligt menat att i en tid, då en .alV Östersjöns förutvarande stor
maldsflottor håller på •att repa .sig och då nya •flottor uppstå 
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vi d detta havsbäcken, Sveriges sjöförsvar skall få förfalla till 
den grad, att det snart nog befinner sig ;i sm11ma van1J11akts
Lillstånd som i mitten av förra århundradet. I så fall kan 
de t vara skäl i att med ,författarna till »Flottan och dess be
roende m • landets allmänna ,försvarspl:vn» (år 1857) bittert 
utbrista: »Bör Skandinaviska half-ön ordna sitt försvar efter 
samma princip som Barbarerue (Cirkasserne, Kaffrerne, Ara
berne), eller .efler samma pr.incip som de civiliserade Sta
terne ». 

All anledning finnes att nu åter ställ.a denna [råga till 
S'!er1iges folk - dt ,folk som i motsats mot åtskilliga andra 
v isat sig värdigt att bära vapen. 
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Kungl. örlogsmannasällskapets tävlings
ämnen för år 1925. 

l. Vil:ka erfarenheter lämnar världskriget i fråga om vår 
flottas· strategiska uppträdande? 

2. Vilka eiifar·enheter lämnar världskriget i fråga 0111 sam
mansättningen av vår örlogsflotta? 

3. :Beh1ovet av svårt artiHeri, fast och rörligt, för det fasta 
kustförsvaret enligt erfarenheterna från världskriget. 

4. Vilka edarenheter lämnar världskriget i fråga 0111 luft
strids1uafternas användning i sjökriget? 

;.>. Vilka synpunkter !böra vid km1struerandet av våra .fartyg 
anlåggas med avseende å sl(ydd m{)t moderna anfalls
me·clel? 

6. · Industriens· utnyttjande för tillg{)doseende av marinens 
behov under krig. 

7. Fritt vaJ av ämne inom området för örlogsmannasäH
skapets vel"'ksamhet. 

Tävllingsskrift bör, åtföljd av förseglad sedel, upptagande 
föt'fattarens namn och adress eHer ock ett valspråk, vara ~n
given till Kungl. örlogsmannasällskapets sekreterare, Karls
krona, senast den l nästkommande september. 

Finner Sällskapet inlämnad t.ävlingssköft förtjänt av 
pris, 1:i·lldelas oförfattaren Säl·lskapets meda1lj i silver. Skulle 
inlämnad skri1ft anses vara av synnerligen utmä.rkt förtjänst, 
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kan Sälls.kapet besluta att billdela författaren samma medalj 
i guld. 

Tävlingsskrift, smn icke kan belönas med pris men likväl 
anses >förtjänt av Sällskapets erkännande, erhå1ller på hög
tidselagen hedrande omnämnande. 

SkuUe den förseglade s·ecleln, vilken åtföljer skrift, som 
blivil prisbelönt e;JJer erhållil hedrande omnämnande, endast 
innehålla valsprå:k, tillkännagives detta under första häHten 
av niovember månad i »Posl- och Inrikes Tidningar» m ed an
hållan, att författaren \ 'ille till Sällskapet uppgiva namn och 
adress. 

Såvida författaren av inlämnad tävlingsskrift kke tm
kännagiver m •otsatt önskan, förbehåHer sig KungL ör1ogs~ 

mannasällskapet rättighel all. i sin tidskrift ofl'entliggö·ra elen
samma. 

Karls·krona november 1924. 

Sek.releraren. 
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Meddelande från främmande mariner. 
:\T ecltlelaLlc fr{m :\Iarinstab en s ntrik·esanlelning. 

(Oklullcr rn,·wacl 10~~- ) 

England. 

The _\cllminclty s·trihat' IorUarancl c dlcr a tt Jii full ])csbämm a nclerätt 

öv.er flottans fi)·gyäsenllc. Ett s tor t e~nt C~l :,;jöoffic·erare är nu uneler ut

b il>elning till .fö rare oe l1 s:panare. Om några rnfmatl cr ,komma cles•sa an
lagligen aH 1f•örclelas tm ··t·lle Coasta l _'\re.a Squ a'Clrons·· i sådan p r o·po t·

~i·on. att re-s,ultatel JJiir att dessa lwman nas lltuY.ndsakligcn av fJ.ot t cms män. 

För m'i.t'Yanmclc [linll(i t· Jler.tale.l :tW 'll·e ras o fri'ce r,are "the Ilo~·al Air Force ... 

En s tor del a Y d essa il;ommcr .a lt för-.fJy·ttas t i Il lanclesJ;adrarna f.ör aLt 

lämna plat s :för cle J lygcurc !fri\n fJoL lan. •Som nu utJ1ikltcus. AnstäHandct av 

s jöoffi ccraJ't' Yicl ·denmt aYdcln i·ng <H H. A. F. ila1· fJ'amhåmts som en c f.ter

gift friin tllte Air :\J'in.istl'J' till tl1 c Aclllli·nllly. }fan sknne r~HttHe il;unna 

IJc•trakLr; rlct. som clt i\Lceuppeiillande RY ··ute R oy.al Kava! Air Serv ice ' ', 

ill·e lt cwli OJ!i\ ll l'it ti!II lö ranclc ;flottRn. 

(' l'll1 e Hamps'i1i•re P n,; l antl T clcgTapll . 3 ok t. 1921;,) 

El'ler um gru]Jpcring·cn ing<t fiil.iantl c ~lagsJ;epp i: 

·J . A L l •G. n t ,j c. f l e e L : 

Hcnngc (l'lagg.skepp ) . 

2:a .s la,gskeppscskallem : Hcsol uti on (!flagg ), Hamillies, Hoyal Oa:k, 

Hoyal .So\·c J· eign. 

Slagkry!Ssa J' e sk:.~. Li e J'n : H oocl (1flagg) , He:pulse och Henown . (Den 

s i stn:tnmcla från år c bs slu t eflce m·.s l u t::m cle t et\' en 'g runcll<ig r-epe~ r.a,t ion. ) 

2. :\I e el i t .e r r a :n ·c .a n S t a t i o n : 

1 :a s la g•skcppse.sJ;ad em: Qucen }JiizalJeltill (F leet flagg·s•llip ), BarJwm. 

?lla la)·a, Y.aliant . (\Y:anspi te und crgar F. n. •Pn omfattande mod ernisering. ) 

3 :e slagsJ;e.ppses·k ilclcm : Bcll'ho\Y (!flogg) , Iro n rlu<ke , MarlllJoroug~l 

och 8mpc1'or of Jmli ::t. (L•e Yaclht , 18 okt. 192'L) 

l 
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J agarnotto ma,; s torlek ät' r. n. f'ölj amle : 'C. S . A. 274, England 1(17 
(le\ t .Japan 7.', Llå m <en l1er·:lknar en ja.garc.s Jiy,s ]ängd till 12 år samt att 

t·Lt <lt'.S ,J;xigsL.ii~ nst = hi\ iirs tj'änstgö ring i lfr ecls~itl. ]~ fl or sa,mrma Jyer:äk

ni ngs•gnmLI ol'il1 för,uh ett a lt crsättningsJJy ggnaclcn blir d l' Jb illlllllla som 

den ntlYRranrlc, 0Jiinl si1'frorntt .rlc n 1 april 1'9:2() 1öljanclc: l'. S. _\, 2G'2. 

Englancl J l(l o t· lt .J apan i:\2. (L•c YGrillt, 1 -okl. 1021. ) 

Frankrike. 

TY Ct ny a 2.'•00 tons jagare 'llavit i ,;lutet HY september ·l1lh i t sjösatta. 

den r' na ''Oi wral" i Penl1oct oc•ll d-en andra. ··L eopard'' i L oi r e. "PanLI1 erc .. 

nch .. L)·Inx•·, tili iJöra:mle sa mma .J;I•rus·,; , :skola också löpa aY st.apeln in om 

ko r L. 
Hoellefor.Ls örJogs:IJ.anm ~l r just nu föt· cmål för minisLeri-els int.rcsse 

och clcss " 'ilnl r .som un\s för u-JJrrtm· oc;lJ ll'lygHlJaskiner lhCtller •på att untler

sö·kas. l 'm o.cler.nt krig torfJ.e elen Yaea F,eankrikes •säkras te örJogsha:mn. 

s k)·cl cla.tl som elen. .är båcd c genom s itt av.sbåncl från •varj e sannoJi.l; firncl e 

o.cilJ aY öarna. He oc1h 01-eeon. 
VikLiga ko mOJ in e nwcle striclsövningar ptiJgå .för att utröna, vilka som 

ih·o B1·es ts ,starka OL'Il1 s-vruga punkter . 
(Naval and :\Iilita.ry Heco rk , :l ·OM. 192/t. )) 

-Ft·ån ocllr tm ed flen G oktoJJ.er inne va rcunll e ilx ii.r i marinminisl·ct•icl 

inrä t1tall ·e n ltonsulta th· anl1e tskomm'itt6. :D en JJeslår a'' r eprcsc ntan tct· 

frå:n aclm'ini stmti onrn och från a rh et a.rpc1rson alen , vililm a lla !lJ :wa r öst

r ätt; d e .sistnämnda ilro 'i till ·cuntal·et ntccl Ji.ka m cmga suppleanter. 

Dc •permanen ta anl:wtarrcprescnta:nte rna ut.s cs av minist r en l! land 

m·~JeiLarna o'cl1 clc r cpre•scntantcr , som väljas på tYå år , aY d e lokai a arJJ.c 

taJ1för enin g.am a i örl·ogshamnarna octh •y.id e t.abliss em en t en. 
Den i]Jlamlaclc kommitlen sammRnträdc t· oOJligato r i,sJ;t tYå gå.n,grr om 

Fu ·ct ,på 'Imll ebe av o r.clföramlen . Den kan 1äv;en smmmank a11as aY mini s le m 

i sär:s[k'ilt ~i.kti<ga f all. 
D c lechunö tcr, so m til1l1öra personalen ·i ödogshamnarna oc:b ~·id 

et mbhs·semen ten, e rllåUa, f örutom reglemcmt sen.lig r esc-cr.sä ttni·ng, e t t dag

t raktamente .a.v 20 1fr :·s f•ör varj e dag, so m tiHb ringas i Paris. ' 'La Gom

mission mixtc co n sult.a tiYe d e tra~'ail'' !har tiJ.l h tuvu clsaklig t ippgift atL 

yara .r ådg: i\'it t' e ,[tt minis.tern och tillllwncla!hålla honom alla up-ply.sning;ar 

oclll upp.gil!ter, som ·c rf.orclras fu e avgör an(le t ttY .ar.JJ e ta rfrågor . Densamma 

alig,ger : a tt pröYa a.rlJcla rnas vid ym·ven oc:h cta:bHss·ementen frarnställ

ni·nga e i p1 'i n eipiellt. •soc ialt . ckonrJmi•s.U. ocil1 t clmis:u l1änsee ncJ.e. äwn 
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llc lräffnnd e kon s·e.kY·enscma i l1 ä ndelsc av n1ifc1lL 6·amt att inom sig d,islm
tcm anhdnet·, ·.ägo r vid marinens arbel('n. vare sig dessa ulföras av s•taten 
l' llcr vid l' nskil ll a vc1·kstilclrr. (Le T emps, 13 olit. 192\.. ) 

Förenta staterna. 
L'. :-:. _\ . 

l l'"r·tsmoutJr X H. luu· tt'llllCJ' ·si,~W dn e juli sjösatts en n-båt, d U!)
ill'il :' eL ~lor som n a!.;·u n ~um förut JJ:·gg ls fö r flottan. Denn a slora ru-d:>rut, 
;. u m ·<'rl ra llit namnl'L \' I iir de n första a ,· e n ;flollilj pil 9 stycken; d enna 
k11mmet· a ll vara i stanrl ~<l t följa -,;lag.nouta n ti ll \l1avs i alla Yädcr ooh 
viLl alla I:Rrter, smn ,d enna. sjilh kan gör ·a. 

1'-illiföt·JiWgi1 uppgiHeT lwtr,äffande li cHR <fa rt')·gs aktionsradie llRva 
icl;e l1ekanLgjol"t:;.. m en man kan förstä, att dCit kan g'it över _\tlanten ocJll 
l i IJrbaJ;a u tRn alL l;omplcllera bränsleförrådet a .v elen upp lysningen, att 
--,- l !;an för etaga Yarj e Wrcl, :;om fl ot tan• i sin IJclhct kan u.tJöra". ~\1an 

a nla.gvr alt \' I JJiir fiirelig i ok tol) c r·. 
ParL:·f'·et i1r JO.'t m. lan;; t, maximi.!Jrcdden Jr 8., m. , fa rten i öv.

l·äge 2·1 kl10 ]J Ol"•ll i UY.-Hlse \J knop; ll-cpl ac cm enLct i uY.-lägc ilr :!,lG't tons. 
Il et är fiir·:; e lt ml'rl en liYl) il.'L och en. m o Lorslup, "Yarclera 7,,. m . lång. 

1-'.:lr·s U v-alll'n 'kr11 nm e r· alt el'l1nllas g·en om PYaporcr in g i t!ct a tt aY
loppsgas t'I' na frå n l)i c::Yelm otorern a tilbammRns unct l en särskilcl olj eeldad 
;,ng·p:wna od1 en d el elektriska vät'nJ capparater llppv•ärmR YG.ttcn till å nga. 
\' cnltilaLi onss:stcmct uppi;i 'YL' s Yara rn:·ckct m em ut.vecl;Jat itn· 'i n åg-on 
ful"llt J)Yi:J'e)Ll am cril;ansk u-hat oc,h omfattar ihe.n anordning för alt rena 
luften nJ cde i:;L lilbättning a ,· ox~·,gen . 

B e.-;·iUtni ng r n kommer al L utgöras itY 7 office rare ocll. 80 man. 

(Proc cclings, sept. 1.9·2!L ) 

n en I'XJllo•sion, so m ägde l1Uim i kano n torn e.t ombord i s lagske,ppct 
'\ J.i:;sisiJ•p'i elen 1Z sis lJ,iclnc juni uneler s.kj.utöYning uta;nfö r Californien-s 
ku,st Y iii yjJ,k-en oJ )·ckslhäntlclse 3 officerare ocl1 H man omkommo, var 
förorsakad nv ntillri·leklig ge nomblåsnin g med lu<Jt Yid r cngö r·ing av den 
n ··ilea l;ano nens lopp enligt YaLl som feamgiHL Yicl unelersökning Jnför Vlle 
)Iaval Oourt of fnquiry. 

Elrlen ·i den ö-y r· e tornkammali'Cn uppstorl di'tt·igenom a lt säkenhebs
dörrama .irll;c Yoro a lld eles stängclR oC'1.1 olycli.an (f.ick större omfRttnin,g 
däri1genom att en del Yicl sk jutövni11gen ic·k e tj itn~tgörancl e liskildare pac
l;arl·e si•g ·~amman i gångarn a och gjo1·de Llc·t SY1\eat'e a tt J' omma ut. 
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J.Ullcn ;::·ö r inga erj nringar. •utan d ess t· appor t omf.il!ttar end ast en 
redogörelse för \'ad ;::om framgall a ,· undersökningen. 

(Procedings, sept. HJ2'L) 

L:·ckade skjulfö t·su li hava ny ligen ulWl'Ls med två 40., cm. kanoner 
uppsbällltla vid HoDka.way-t>i t vid -inlo,ppe t till :\'C\\' York. Sko l tvielden 
ii r 1,7,500 m., 'J'roj eklilv iklcn 1. ,080 J;g.: ladeln in,gen Cir uppdelad i f:Ta d el-ar 
p1\ y.;:u-rlcra 11:3,, lig. (L e 'l' cmps , 5 okt. 192 '•2. ) 

Italien. 
]~fler av•slulanLlcL ,a \· d c scnasl•c stridstimingarna Jwr mar.inministern 

rhniml 'T' IHwn di Hcntl uttr:·~kt si na iisikLrr om. rlc å lg·ärclcr, ' Om rfram 
del es ~)ö t·a Yid L::Lgas Jwlräf[anele fJygYcbcmlc l. öHnatlc n~farl:· ;; ocl1 Holl
hRser enli gt föl•janc1e : 

I ull olsoh l'ill Cl~ n ccsi li l han 1förut rl1 ~ .st. ha r· han erLet· liing erfarenhel 
k ommi l t ill li·P n up[}fallningen .alL fJy,gYib cmlet bör lllpphör-~1 alt uLgöra 
en kiir för s ig ocil a lt tl<'t •ilr Umpligarc all uppdela delsamma mellan 
a rme n ocll 1flo Ltan. 

Ilalien il)ör anskaffa s tora luf·hkcpp med ,s tor ak Li o•n sratli e . De t km1 
nöj R sig 111le>Cl flygrlcp<tfUl'·lYg aY mindre rlinwn5ioner, ·som kunna l1 ·a ns por
te1ra endast 4 it G maskin er. 

SvanaJ'f::tt't')'g or~1 Jngaee ])ö ra il!a.va t.illriicl,lig aklio nsra rl'i c !fö r att 
kunna o·percr·a i ill c·la i\J.ecleli\JaYCl ·OC'lJ icke lJloU i nilril1cten tlY 'kustema. 
Dct"a5 a nlal böt· ·h c. tyrlligt ökas. 

största möjliga nnlal ·flolLhn-; l' t'. YiiJ fiit·scdtla m ed fö rrctd ::tY bränsll' 
ot.:h ·yaUcn. :l1iir uvvrii llas . (Le Y;w<h L. l old. ' 192'~. ) 

Japan. 
B etl'iiffan~le d c första a Y d c :kry,ssar c, som u)~Y g.g t s s eelan \Yasl1 ingto1l

föl'clmg c t i·ngiclks, mccldelas följami c dctalj>Cr : 
F1uruuaka. K::Lk o. Kinugara ocOl Aoba: <l cp!. 7,100 tons, hk t'. 100.000, 

bcs-tyc.kni,ng : G :20., cm. kan .. 3 'iG,, mm. luHYärnskanuncr. fym to rpedtuber. 
Alla ,fym fart)·g·cn ilro nu tmclcr byggrnacl. 'l'\'å aY dem 1wmma an

lagligen att onar·t .sjö,;illtas . Fn ddalj c t· ih·o Ltnlla om de fyra JO.OOO 
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lon~ kr,·,;:;ar<' aY senare .ko nstnlklion, aY Yilka Lwl. r edan ät'O under bygg
nad, mrn Ilet i1r an l agJigl, alt dc icke kommR att bc:;t)·ckas med mi ndre 
iln attR 10., cm. kanon<' l' Yanlera. 

FU!·u laka od1 dl~nncs s:·.sLcrfarLyg J' om ma aLL föra deL kl'<'trtigaste 
al'lillc•ri"L .hlan<l <1lL1 Yäl'!llen:; kry.:;sare aY jämWrlig .storl•ck. P ft ett cl e
lilacr•nJPn t a Y endast 7, LOO ton·s c! IN .'JUO tons mincl rG ·ö.n elen amc l'ikans.k a 
nu l•RIIIn-kl·n o.s>L·n J'oummt Lic likY~ll att bestyck as med kanouct' aY en kali
Ii~·,·, •som il 1itlilh rnclast Ya1·iL all'\·L\nrl p~t stora, pansrade krJ·,s6a1 ·e. 

Omalw ät· ])csLydad m ccl 1:2 13,, Cllll. aY :S3 kal. Ji1ng;cJ, il Y Yilka t\ 

Jq~>nnrt 'ikLa.s äl YtU'tlPra sicl·an. ~raximi cffe,kli~·a skoi.LYidden aY cle.ssa 
YilJil'll, s" m llaYa .n .• kg :·s projc.klilcr, Llt· omkring J '•,000 yarch. Ful'u taka 
kommt'l' alt f'å G .:20," cn1. kanoner <tY ~JO k::ll. ki.ngcl mccl .ll3., kg :s projd:Lil
Yikt O<''il <'n skott.Yilltl aY 1R.OOO yards ellct· kan~·kc na)!oL mera. .\lla. cle 
S<'X J;anrmo·rna ä Furulaka, Yilka äeo uppstälkla i micbb:CJ•pslinjcn, kunll a 
anvLindas aL lJätla .s idor. Yill en coda JJt'Cthida ka.n alltsil det j<rpans.ka 
l':<rt~·gt'L utslung-a Göl kg·. pet eL L a,·.sLCtml aY 10 miles .. \ anclra sidan kan 
dr t :,;lötTc ctnlcr.ikansl'a ,fartyget aYgiY•a bretl.s·ida mecl ClndDJst 381 kg :s 
]ll'Uj>eklilvikt o~:ll på Ya,rje aYs.Li'tnd över 8 miles sl;,ullc dess eld Yara u t an 
Yt·t·,kau. \'acl eltllltastig•J ,et angår skulJ.e Ornak.c vara övcriLigsen, t)' v-ar 
och l'n a\· ll•·cnne·,; J.:J,, c·m. k:won er kan .anLnglige:n a,·g iva .LO slkott pet· 
minut undet' g~·n:;aannm Yili.J;n1'; men tl ennR. os na:IJIJa cldgi\'ll'i ng s'lmlle 
YarR. Lill ingen nyLLR., om deL fientliga ial'lyg.e t illöllr sig utom sko.tLl1åll, 
som rlrL ,;iikl'l'ligen skulle göra, om det l1atle mera h.tngsk,iutancl e kanoner 
fll'ill. .lika ·~• f ,or eller ö\··e.rlä1:'•sr·n f aT· I. 

D c nya japanska kryssaenas 20,, cm. kanoner äro aY senaste moclell , 
];o n,;lnu·C l'ati e OCilt tillserkacl C i .Japan; CIC äro 10., m . !ång.a. uppställd i 
lavc.Ltngc, '~ är,;kilt konstwrral ·för ,Jtas Lig f'!rlgiYni•ng, ·kan varje kan on 
"l;juLa sex ri.!,taLl.c skoLt per •llliinnt och som pt·ojel,Lil en Yö.gce 113.,, kg., 
kunna dc .sex: kano ncrn:l ·i 'b r cclsiLla ntknsta -'•.08:2 kg. sLtll o ·l 1 s·pr:ing':imn en 
i ·minuten . 

V i ll;·e n ,:lubR !s ka.n mRn rlra.ga aY des·sa <lr Laljc 1· ? H ell enkelt den 
ntL dc :t io far·Lygcn av Oma'ila klassen, d e cncla 'S naJJlJR kryssmc, som A me
rika 11a1· för nät'Ya t'<U1 cl-c ocl 1 sannoli,kt kommer aU äga tmtler· mån•gR ål' 
r1·amå t, i clet YiktigR l1änsccndct artilleri.stis·k .s tyrka komma aLt ])li\'a lJc
J:··dligL nntl(•t·lii.gsna clr minclt·r fartyg, som Japan n u th-i'tli·Cl' på a,~t sjös'ätta. 

Gc.nom at t Jörs·e si na nya key,;sccrc m ed -ä svårt ar·tillc ri a1ar Japan 
tagit ett strg ,framför cle ö\Tiga nationer na. Föl j elen 1Jäea.v bli r ett på
"kynllantl c av clrn uLYCt:kling, som dc f l esta flottexper ter röl'Utsågn, cl å 
\ \ '•asill .ingtonfönlragc.L b lev bekan tgjort. Gen om atL fasLstälJ.a ·e tt högsta 
tl e.plcccrmen t av 10.000 ·Lo n•s f ör all fl ft'amtida kr:· s sar c och beg ränsa deras 
kano ner ti ll 20., cm. u ppm un tracl·e .förcl mge.ts u ppibo Ysmän 1Jyggan.clct .av 
dl'nna k raH iga. l y p, >CI' l·el'som in,g•on ecge ring g·iim a sl<ulle vi l jR ~rygga f al·-
1 v g a Y mim ll·c sto·t·l ck ocl1 bestyckning. 
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.\ \· ekonomiska sl,•iil ga,· Japan ·icke sina första J;:ryssarc cflct· för
tll·ageb lilll,omst fullt 10,000 Lon~ tl cp lac.cment. ~Ien kDJnonet·na lJlc,·o 
:~,· :W., rm. J'a l ilJcr. i ställrl ff,r J::>., cm .. som ur-spt'ungligcn vRr aYsiktcn 
m ell clcssa krj'•,;sarc och tielUt ga,· tlcm en offcnStiY s•tyrJ,a, som aWrig 
riirr uppniltts med ett ';ä lJcgrän:;at ·Lonnag.e . 

F u t'•Ll LR.ka-klassrns ·fi'tt'd ig!Yygsandc kommer alt ,försätta Oma'lm-t:·pcn 
i ancl m .JctleL vatl lJ.ctr·:iliar makl!.mlan:;cn i Stilla I-IaYct. !'lät' do .10,000 
lons krj·•ssaec, som nu ~Jyggas eller äro JH'ojc>kteracle av alla stora sjömak
l.cr, •:;ä Ltas i Ljän,:;l, kv lllm C'l' cln rclatiYa värdet av dc fl c·sla nu cx i•stc
rancl·c l't',YS·Sill'•C - ameri<kan;:;ka, brittiskt1, japanska oc•ll fra:nsl'a- a.Lt un
dcrga en :i•tark fiit,minslmin~·. cmt•clan dc. då de läro ~JesLJ ck<ttle mcll J3 ,, 
rn 1. l'tcnon·Pl', komlina all hliYa l•et:·t!Jigt unclcrlä&sna 20.3 cm. kanonLypclls 
lil')·s~al''l' . JJ etla Lir en aY do faUorer, som lenelera till alt kullk<~slR tlen 
ko·nyt•nUon rlla metoden att JJeriikna relaifi\· st~TkR genom att taga hän
s,·n Li Il an tal fartyg och lon tal. 

~L ed aYscenrlc •å tontal skulle f)Ta F-umLaka-fm·t:·g Yara untlrrlilgsna 
f~Ta av Oma'lla-kla,;sen. emedan deL sanlntanlagtl<t tonnag·c.t a,· clr japan&l'a 
fal'Lygcn iii' omkring J.GUO .J.ous minilrl' ii.n tlc c~me.ril,a:nslm . ~I c.n i Yerk
l.igll r• Len o;kull.c !'Yra F ur u La.l<a-·LH l)' g Yant l ikYärcli.g:1 med :;ex: H v O mab R
l; lw,scn, om man jämför cl•cras slri.clsf'gt'lkikH·JlCT. 

Till dess 11. S. A:.s fJolLa lllit' Lillö·lmd m er! do åtta .1 0,000 Lrm:; krys
Sctrc, Y<\l'lill medel n~·l igen Jw,·i Ii als :w kongressen, äg•c r densamma icke 
rn enda J;l'y,ssa.r c av JOO % slridsYiil'dC. DP Lio Oma,Jla äro brfl nog som 
··.rlccl. •scouts", men i bctrakt~t·nd c a\' den snl.ra ilJcst~·ckni n g. som cl c se
llibLe japanska kl'y:i:ial'n-a föra, skulle tl Cl'as al1\··änclanclc för .sjä!Ystäncliga 
l'rigsfi.irctag i Stilla J-Ta,·et, nu·o• sig 1för oc·eanpatrullct·ing elle r llancl cb
skytltl, ~JiiYil iföt·cn.at m ccl nJYekcL SlO l' l'isk. 

n c ocean.kl')'SISal 'P a,· 'llög,sLa sLrid·sYäl·de, som nu finnas, ät'O fördc
lade inom dc olika flottorna pft föl j anlir sl"ttl: 

c: l o riJ l' i l lan i en. 

Fi\l 'tli,gLl : Fyra fal'!vg a,· ll awkins-klass·en; 9,730 Lons, fart 30 kno•p, 

best. 7 Hl,, cm. •ka n. 
BPI·iljacl•e : Fem f•a1·l~Yg a,· f':rlunl:·-klas,cn; 10,000 lons, an taglig best. 

19., cl lcl' 20,, cm. •kan. 

Summa 9 fart~·g. 

.l apan. 

l.Jndt·t· lJ\'.'!;.;·nad: Fyra faelyg a" FUI'ULaka~kla,s.scn; 7, .100 .Lons, fart 
3:J knop. J>< ' ~ l. c, 20,3 cn1. kan. Tvä ·fartyg a Y ·~Iyoko-ltlassc n ; 10,000 tons, 
fart :3;{ k nop . best. R 20," cm. J;.a.n. 

Bcv·iljadc : '1'vå fat·Lyg av }fyo:ko-khbsen. 
Sum ma 8 fRr t)'g. 
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e. s. A. 
t· n der ~JyggnaLl: Ingen . 

Beviljacle: }.[.La ifal't~·g; 10,000 lons; ilJesL 20,, cm. k<an. 

( PJ.'OCClling·s, ·~ep t. 1924.) 

Ryssland. 

l 'lllm·inkumlmisar,iatel hane utat·bclat.s ·h<ii nybyggnad:;program, e tt 

mi.ncii'C som umccle,JbtarL <skall tfönerk!iga<~ bamt .elt 6tötTC, Yill;et är s tällt 

]'å ,r.,·wmlid•·n. 11'et n1inclre programmets r'ealisc.mncle Ilat· anför.tr.otts åt 
d·en redan mJckt· tlcn gamla regimen kände ingenjör KrJ·lof'f. 

l•~nl.ig l dl't mimlr·e ·programmet skola föt• östcrsjöfloti,ans räkning 
!rygga_:; föl.iand c fartyg . TYil kitt>a. kn·:s,sa.r'e på 8,200 to.ns deplacement med 
2:3~:!t-: l;nups l'art oc111 r clal'i1·t svag JJestJ·r,l;ning (G 15,~ cm. J;:.:m. och 2 47 

mm. lnf.tY,:tnbkan.). D-essa rartyg .sl;ollt ]J,yggas omedelbart och helt ocl1 
11•1\l let ]Ja n ,;k1a Ylll'Y. Sj ösö t l D ing·c·n skRI! äga rum åt· 1927. 

Fyra ,jaga re av ny n•sk ·ly,p, 1/<00 tons depl., 3G knops fal't, dju p
g·fuencle ::; m .. JJar.son's lurbinmaskineri: ])'p,s,Lycknin•g 1. 10., cm. kan ., 2 117 

mm. lufLkmJ . .och 2 lmn. föl' lJestjutn'ing· a,y 11-biltar (·med djiUplJombcr ?) . 

De.s~a l'art:·g ~.knl·a jänwäl ]J)·,ggn' i Hys,sland. Sjö.sättning.cn skall ' kc 
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Innehåll åtskilliga maritima och krigsveten~ 
skapliga tidskrifter. 

St.rat.e rJi och politik. 

l·s L l~D g' IRncls \\',e ltmRcllLste llun g r r s rJllCtttert 0 

['.ui ssan ce n ava le comp:u·ee de.s l~tats-lTnh; 

,(1 '!\me riquP et du Japo n 

0J'nanisalion. 

Le t'CC·Il erc ll e. ·Sc irwn ti.fiquc el ans J.cs marines 

::VL H. , s ic!. 2G9. 

r,e Y. , s ic!. 517. 

R :VI. , sid. !,80. 

,;,r· l!l2fi . SJ<eppshyrmnaclslwnst. 

Sju tHIJilLae; >depL 950-1,150 lons, fart i ÖY.-lägc ·13 knop, i UY.-lä.ge 
!l knop: 'llla~kincma ulgöeas a y Kaftamotor·er oclh aok umulatorbatterier. 

'f r-c 'U-b åtsjagarc, 14 ·lo.ns clcpL, tfart 48 ,knop. 

En litnnll S>töree försUid:ning JJelJ1lclas för SvartahaYSiflottan. För 
<knna 1flo tla sko la n ybTg-gtiS 1, lätta keyssare, 8 jagat··c på 1,657 tom; depl., 
x u -Jll iHm·. 1:3 'll-l J[tts,i agaec saml G minutli1g.gare på '/:JO •LOIHl depl. och 11 

knops fal't. 

biJ-ax·s- ocll Ostsib-iri,ska c:;kaclr[lma s.l,ola Glms med G kanonbålar 
(2 i Norra Is:il.al·d ocill 4 i Stilla HaYd), Yilkas clcplaccmcnt lJiir 1,300 toms, 
faJ·,t J2 lknop och (Jj'Lip 12., fot. 

Allr)'•S•ka Y·CrksläHand-e e·cntralkomi!Tl/i L tun har fö1· res·~cn av inneva
rande [u · lJm·i l ,i at för J'lottnns nyjJ)·ggnG.cl 30 milj on c e guldrubel, v ilka.s 

n ta.nor.dnanllc· doc·l< tillsYida e e upps·l;j n ti Ls på grund av br1 st pil medel 

statskas~an. (TTunl clstadsb laclet elen 5 oU. 192'<.) 

ll c ~enae·O åren s utwckling av K. T-ckni•ska 

Hög::;ko lans sk'ep.psbyggnadslarborat.orium 
o e h några re.suLtat clär.ifrån . 

Internationell rätt. 

r;,aVIiation mar i time dans le droit inte.rn a~io-

nal 

D.iverse. 

U i c Grc nzcn der militäritscll1•en Disz iplin ... 

r,,l prcmiere offcm;i•Ye contPe J.e can al cle Suez 

Hlilso- och sjul<vårcl. 

•hn I;,ä,nneclomen -om oclh b ·eh-andLing·en av 

·;;; t l' i rbga::iföt'f!'i fln i ngama 

T. T. , ,sk·eppsuJ . 10. 

H. M., s icl. 501. 

M. R. , sid. 2/d. 

R. M. , sifl. 41!0. 

,y'f. J-T. , hiHte 3. 




