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Anförande vid nedläggande av 
v. ordförandeskapet 

på högtidsdagen den 15 no vem ber 19·39 a v hecle.rsledamoten 
N. Wijkmark. 

I den allvarliga tid vi nru genomleva måste uppmärksam
heten i högsta gmd ägnas åt den materiella beredskapen. Jag 
syftar härvid , vad s jöförsvarett beträffar, på hållandet i be
redskap av flottans fartyg , dess vapen och utrustning samt 
kustfästningarnas tillgodoseende med erfordePliga vapen, am
munition och materiel. 

I nu nämnda hänscenden hava örlogsvarven en särdeles 
viktig uppgift att fylla s åväl för flottan som för krustfästning
arna, och man !borde kunna fas tslå, att för vårt land kunna 
örlogsvarven icke u lan stora olägenheter för rikets försvar 
ersättas med enskilda varv och verkstäder. Den uppfattning
en, att för Sveriges vidkommande örlogsvarvens uppgifter gott 
skulle kunna väsentligen fyllas av privata varv och verkstäder, 
kan man emellertid all jämt understundom få höra förfäktas. 
De skäl, som anföras för lämpligheten av att de priva ta var
' :,n skulle övertaga örlogsvarven s uppgifter, äro att dc fÖ11St
nalllnda .genom sina stora beställningar av handelsfartyg hava 
så_ 111Ycket s tÖTre förutsättningar att även taga hand om Ö•ver
S:Yns- och reparationsanbeten å örlogsfartygen. Delta senare 
kan vara sant, när de t gäller de arbe ten, som b eröra fartygens ~krov, ångpannor och framclrivningsma,skineri , men kan icke T·a 1 skrift i Sjöväsendet. 35 



- 538-

vara fallet beträffande övriga detaljer såsom artilleri- Och 
· · l d' t · l ··· t ll lor. podbestycknmg, n1m- oc 1 rac wma ene Jam e a den 11 

· ·· l l · k l" · ldl late. riel som tillhor d e e eztns · a an a'ggmngarna, e ednin"o 
' o o .. • • c·>llla . 

terielen, stralkastare, avstandsmatmngsmatenel m. m . 
översyns- och reparationsarbeten å sistnämnda deta ijel' 

kunna icke utföras vid privatvarven, utan att dessa äro särskil t 
rustade härför d. v. s. försedda med sådana verkstädn, Yilka 
dessa varv i vanliga fall icke hava behov av. De ~a kn::t På 
grund av sistnämnda föi'hållande jämväl erforderlig speci::tl . 
u bbildad personal för utförande av sådana arbeten . 

Om emellertid örlogsvarvens arbeten i väsentliga delar 
skulle kunna överflyttas till privatvarven, måste salu nt1a vid 

resp. örlogsstationer under alla förhållanden finnas f ö rutont 

div·erse a'mmunitionsförråcl m. m. jämväl speciellt ut rus t::tde 
ver'k städer för översyns- och underhå1lsarbeten å artilleri-, to r
ped- och minmateriden m. m. En uppdelning å priva tvarv 
och örlogss tationer av å fartygen ständigt förekom mande ar
beten måste då äga l'Um, vilke t emellertid icke lämpligen låtet· 
sig göra, med hänsyn till att arbetena å de olika detaljerna 
av praktiska skäl i de fl es1ta fall måste utföras i ett sam man

hang. 
·Sjöförsvaret kan dock ingalunda undvara dc priva ta var-

ven utan är i stället i mycket hög grad beroende av deras 
kapacitet. Så är ISänskilt fa llet, då .flottans fartygsbcs tåt~d , 
såsom uneler nu rådande för,hållanden , behöver h astig t for· 
stätkas. För att de enskilda varven härvid skola kunna upp-

b 1 .. l f t · .. d ·t ·tt O"fter·"'·l··[i ot vill· taga ny yggnaner av or ogSI ar yg, ar e e · .,__. ,.., ' " , 
.. 'd l d · lltl"ir Jan"a kor, att de aven under norma1la t1 er oc 1 me eJ a 1 " 

' "ll · · " f ·t · f " · f'l tt 'lll Dettn mellanrum erhalb bcsta mngar a a1 yg or o , · 
villkor Jiår emellerl!id icke drivas därhän, att örlogsvarve~ 

... .. l l "l . 'f' .. ' . 1vhY'"'' nader. s J al va larnnas 1 1e t ur r~a~ uungen 1 r aga 0111 1 ·' , ,,., . 
. : f.. d .. b el k 11 ten ett livsdllkOI· Aven or em ar ny yggna~ sver1 -sam e · · 'll' 

Utebliva beställningar, dröjer det icke länge förrän deras k 

pacitet och konkurrenskraft bliva av ringa värde. ack 
Vad Karlskrona örlogsvarv beträffar har detsan1J11a, t, v 

J rtl fl 
vare en någorlunda jämn nybyggnadsverksamh et c H l 
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ringa mått, kunnat hävda och under senare år i viss grad för
kovra sin ställning, vartill väsentligen bidragit vissa större 

01111byggnadsaTbeten. Detta är under nu rådande kritiska för
båHanden av den största betydelse. Skulle flottan i dessa 
aHvarliga tider vara för sin nybyggnadsve1"k1samhet helt be
roende av privatvarven, av vilka så gott !Som aHa dc större 
ä1;o belägna utanför Östersjön, skulle i en viss situation del 
förhållande kunna uppstå, att erfm,derliga tillskott till flottan 
genom n!.'byggnader enelast i ringa grad skulle komma för 
svaret i Ostersjön till godo. 

Inom de närmaste dagarna konuner att avgöras, varest dc 
två av innevarande års lagtima riksdag beviljade kustförsvars 
fartygen slwla byggas. Även Karlskrona örlogsvarv har blivit 
satt i tillfälle att i tävlan med privatvarven avgiva anbud. Bort
sett från de strategiska synpunkter, som kunna läggas på den
na fråga och .<:om torde tala för, att åtminstone ett a v kust
försvar sfartygen bör bygg<as å varv vid Ö1stersjön, är det a v 
stor betydelse för sjöförsvaret, a tt dess eget större varv erhåller 
c~. nybyg~gnad av sådan storleksordning, varom här är fråga. 
Harmed skulle möjliggöras vidmaMhållande ooh höjande av 
personalens yrkes~skicklighet samt nödvändig rnoderniscrin<Y av 

l "d o ver (Sta er och andra anläggning.ar, utgörande förutsäLblinu -
arna för att ett rationellt bedrivande av fartygens reparation:
och övepsynsarheten: skall kunna äga rum såväl under krin· 
' om fred . 

0 
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Tysklands kolonikrav och det engelska 
världsväldet. 

Av kaptenen vid flottan Pedro .Ahlmark. 

»Ingen m akt har i grunden n ågon 01111C111 
rätt till historiens adelsbrev än den , som sitl er 

i egen kraft och vilja till mald. >> 

Rudolf Kj ell c 11. 

Det är icke svårt att ur den tyska utrikespolitiken under 
senare år utläsa det mål, som Tredje riket satt sig före -
att till varje pris ·ernå militär Ö·verlägsenhet på alla fron te r -
för att därigenom jämna vägen till den kanske icke di rekt 
uttalade men dock mycket efterlängtade hegemonien i Euro
pa. Sc~t mot denna bakgrund och med det nru så sorgligt 
ak tuellt vordna slagordet "Hellre kanoner än smör" i minnet. 
är det icke uteslutet, att d e ledande i Tredje riket vid ett 
eventuellt återlämnande av Tysklands fö1•krigskolonier komma 
att inrikta sig på att icke blott kommersiellt utan fastmer. ren~ 
militäTt uppbygga dessa genom anläggandel av bcfi1~~m ngar 

.. .. .. E f J • .. ·t l . fo r detta och orlogsbalser dm·stades. · n a dor, som aven a m d 
förhållande är, som längre fram. skrull belysas, att Tyskl a~1 ' 

l . tl rt av stn:l sett ur kommersiell synpunkt, hade mycket 1tet u )) c L 

kolonier. · niens 
Tysklanels eftersträvade mål, att bryta Storbntan att 

d .. l . . .. lcl k d t . as o·en0 111 
dom i n eran e s la l nmg 1 var en, -a n en as - vmnc o -
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avskära det engelska moderlandets förbindelser över haven. 
v et engelskn imperiets livsnerv utgöres av detta nät av sjö
fartslinjer, vilket omspänner alla världshav. Alltför många 

1n~skor i detta nät få ej uppmaskas och förorsaka a tt livsner
ven klippes av. 

För att ernå cletla mål erfordras emell ertid en maktfak
tor, som Tyska riket ännu saknar - en tillräckligt stark ör
logsflotta bestående av en slagkraftig f1otLa i hemfarvattnen 
ocih ett s tort antal ubåtar och lätta övervattensfartyg baserade 
i kolonierna. 

Under nu rådande krig ifrågasättes om Tyskland skall 
kunna utbygga sin flotta i ovan antydd riktning, men, därest 
en för Ty.ska riket nöjaktig f red, inkluderande återupprättan
det av ett tyskt koloni,alvälde, inom en snar fTamticl kunde 
slutas , torde förutsättningar finnas för att Tyskland efter nån1·a o '-
år skall stå betydligt starkare rusta t -- både militärt och eko-
nomiskt - för att å terigen och kanske slutgiltigt upptaga 
kampen om världsherraväldet. Trc:cljc rikets må'hnedvetnn 
ledare torde, på grund av sin över tygelse om det rättvisa i 
den sak de kämpa för , icke giva efter i sin strävan att 
söka giva Tyskland den plats i solen, som dc anse bö ra till 
komma detta rike. 

Redan för över fyrtio år sed:m framstod Tyskland S'Ol1l 

Englands farligaste rival , framför allt seelan kejsar Vilhelm 
Il och amiral von Tirpitz gått i fö,faltning om byggandet av 
e~1 stormaktsflotta som stöd för den imperialistiska politiken . 
Ar 1898 f ramlade Tirpitz den första f'lottlagen , som redan 
t ' ' va ar senare följtles av en andra, vilken tog i sik te byggandet 
av ej mindre än 38 linjeskepp samt 14 storaoch 38 mindre krys 
sare. Det ligger snubblande nära aU Länka sig, att om. Tysk
land endast får tid 0:"1 sig, ett liknande flottprogram kanuner 
att se dagens ljus, dock med en sammansältning av örlogs
flottan , som är mer anpassad efter tidens krav. 

I sitt svar liU oppositi·onsledaren mr. Attlee, anförde den 
~llgelske premiärministern i underhuset elen 23 mal'S 1939: 
l-Ians Majes täts r egering har redan klargjoTt, att de aktioner, 
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som den tyska regeringen nyligen förebagit, väckt fr åga n hL 
'd d . . k . o •• d ' ll"L\ 

vt a enna regermg 1c 'C genom succes1va atgar er strävar -

ter att dominera Europa och kanhända gå ännu län"re OeL 
t> • 11' 

denna tolkning av den tyska regeringens avsikter skulle vi ' 

sig vara riktig, anser Hans Majestäts regering sig förplikt~a 
säga, att detta på samma sätt !SOm liknande försö k i de t fö~~~ 
flutna, skulle väcka framgångsrikt motstånd i vårt land och 

andra länder som sätta värde på sin frihet." 

Ä ven om man anser att det är en naturnödvändig p rocess 

~om äger rum, då världsherravä'ldet övergår från gamla lev: 

nadströtta nationer till unga, spänstiga och folkrika , torde man 

dock ännu så länge få räkna med "världshegemonier'' i m indre 

skala eller med andra ord jcke av större mått än dc vår värld 

hittills fått 1skådta. Innan världen uppde1ats i två mo tsatta 

politiska block och av vilka det ena klart uppvisar en absolut 

överlägsenhet, kan man icke ~·äkna m ed den nya världsimpe

rialismen, vilken förutsälter en enhetlig ledning av hela 

världen. 

I. Eng lands "vanmakt". 

Enär det tyska kolonikravet i första hand riktar sig mot 

elen största mandatärmakten, England, och del engelska 

världsheri·aväldets påstådda vanmakt och förfall förebiires 

som skäl till att England spelat ut sin roU som den ledande 

nationen i VäJStC1:l::mdet, synes det vara p å sin pla ts a tt här 

närmare framdraga exempel ur den gångna historien, vari 

det tid efter annan påståtts att Englands stormaktsvälde snart 

vore slut. 
I allt tal om motsatserna mellan "s tatisk" och "dynamisk'.: 

politik, mellan "mätta" och "hungriga" folk, meUan "proletära 

och "plutokratiska" stater, framhålles alltid i främsta rum· 

met England som den makt, vars ö·des timma har slagit. JJ11· 

periets oerhörda utbredning, det gammalmodiga pm·lalllcnlfl; 

riska styrelsesättet eller den enge•lska mentalitet en, yi l~. c~ 
antingen blivit för stel fö~· att kunna anpassa sig tiH den {oJ· 
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ändrade n ya tiden eller för slapp för att kunna föra krig med 

.,011 ga" falk, äro ofta framJör,cla argument i detta samman

]Jang. Historien f:lr döma om det brittiska imperiet denna 

g:lng står inför ilt fall eller ej. Ett står dock fast, och det 

lir a tt alla föregående olycksprofetior i samma anda konunit 

på sl;:am . .. 
Den forsta, som hade profeterat om Englands snara un

dergång, torde ha vm·it ett kurpfalzi skt sändebud i London 

Johann Joachim von Rusdod. Den 28 fC!I:wuari 1627 skre~ 
han : " J ag ser ödet för denna vackra ö i en snar framtid. Stora 

och on da ting hota den. Allt kanuner att bryta samman: väl

stånd, k raft, statsform, religion, allmänanda." Skälet till alt 

RusclOI·f var .så dyster.t stämd var att det ej lyckats honom att 

förm å E ngland .att ingripa i det trc tlioåriga k1ige'L 

Fredrik den Store, vilken som kronprins hade drömt om 

att spela en politisk roll i England, blev med tiden alltmer kri

ti&kt inställd mot detta land. I det politiska testamentet av år 

1752 yttrar han s ig mycket .förbehål'lsamt om England: "Nach 

all dem , was ich gcsagt habe, ist es mir unmöglich, vorherzu

sagen, ob und wieweit, England seinen Einf11uss in Europa be

halten wird. " I testamentet år 1768 behärskas han av sin vredr2 

över det "trolösa Alhion" och profeterar redan då en mycket 

olycklig vändning: "Ein Stuatsbanl.:rott steht bcvor. Ein aus

hrecl:_en der Krieg wird Englands Ruin noeh beschleunigen. " 

.-\ven sk6Hställare deltogo i angreppen på England och 

framhöllo i sina skrifler och oden att Englands politiska roll 

v~ar utspelad. Licihlenberg kons,ta lera r att "yppigrhet och slö-se

f l har s tigit till en sådan höjd, som kanske aldrig här i världen" 
0~h förutspår ett h emsk l öde. E1ssayisten Helfrich Peter Sturm, 

diplom at i dansk tjänst, skriver från England 1768: "Dennn 

stat är på ett sätt mogen, mogen för att vissna. Eget trots 

Och främmande avund, "'anmakt och förakt för alla faror till
tager i betänklig grad." 

h . E_tt ~r senare uttrycker Herder i sin resejournal tvivel 

d:~~~~~ da Icke England ge~101n sin statss~uld , genom den hotan-

ollusten av ·de amenkanska kolo111erna och genom kon-
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kurensen med andra länder, mås•te kliva ned :cltskilli"'l 1. 
:v 'ap 

steg. Vid samma tidpunkt (1760) framhöll Rosseau: .,DP-
är fullt kdart och alla veta att inom tjugo år är Englu n(/ n et 
nera.t och kommer att gå för/ u sUg sin j'rihet." Il-

Efter det sjuåriga kriget, ur vilket dock England Ut
gick som den störste segraren , härska de i Frank rike över
huvudtagd elen åsikten, att det engelslka koloniarh·iket inom fil 
år fullständigt skulle falla samman. Efter det Amerika defi 
nitivt skilts från sitt m oderland , skrev den österrikiske kejsa
ren Jo,serf II till Katarina av Ryssl·and: >> England h ar defini
tivt - Eksom Sverige - degraderals till en 111ation av andra 
rangen. >> Det var nu blott ett "insuläd Polen >> , en rö rfallen 
stat, .som snart skulle vara alldeles förstörd. Katarina fram
höll i sitt svar att detta även var hennes åsikt. 

När sådana åsikter voro utbredda i hela Europa är det
icke förvånansvärt alt också den franska revolutionens män 
underskattade Englands makt och tydde Pitts frmls.slr~IY anden 
som ett svaghetstecken . 

Även Napoleon hade i början en full s tändigt falsk up pfalt
ning om sin huvudfiende. Han trodde att han skulle kunna 
krossa denna makt, som var så utbloUad på p engar o\'11 bröd 
och så ful1ständigt "utarmad"- !vlen icke endast . -'lJlOleon, 
fienden, utan även de tyska patrioterna, engelsmännens bunds
förvanter, hade en fullständigt förvrängd uppf<attning om brit
ternrus vitalitet Ern:s t Moritz Arndt konstaterade 180() -- kort 
efter Trafalgar! - "Einen rapiden Riickgccng England s. 180~ 
konstaterade han till och m ed Englands »väl/igen z.,dh och 
trodde att ön enelast genom ett oerhört maktmedel skulle kun
na räddas. 

Den engelska statsskulden hade 1815, efter reyolu Lions
krigens S'lut, rstigit till 800 miljoner pund. Delba Logs so JU in
täkt för dystra förutsägelser rörande Englands framtid. Hein
rich Heine ,säger i sina >> Eng,lisohen Fragmenten » (18:-lt), att 
>> die Staalsschulcl sch eine da•s alte Fatmn zu ersctzc 11 in dcll 
Nati.onaltragöclien unserer Zeit England kann diese n Falllnt 
nicht entgehen. Seine Minister sehen die Scluecknissc ]!eron· 
nahen und sterben mit cler Verzweiflung der Ohnmoc/Jt. 

"<P_ • • 
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Marx och Engels ha i flera skrifter framhållit Englands 

svaghet och impotens och siat om en allmän upplö,sning. Viet 
J{rimkrigets utbrott trodde Engels att Englands dödstimma 

]Jade slagit. Den franske soci~listen Leclru-Hollin offenhlig

ajorde 1850 ett stort verk ö~ver »La decadcnce de l'Angle

~erre », i vilket han fön1Lsäger a tt England skall gå under i 

likhet m ed Kartago, emedan landet är »utan ideal '' · 
.Med Bruno Bauer börjar raden av profeter, vilka i Eng

land se föregångsnationen för det data västeriande b. Dess 

aristokrati har förlorat förmåga att härska, Disraeli - Hlet· 

Shylock mit dem Gesetz des Nivellements » - har fördärvat 
överMas sen. 

Ett längt'e uppehåll i England har gjort elen förre demo 

kratiske Jlyktingen Lothar Bucher till parlamentarismens fien
de och slutligen till Bismareks verktyg. I sin bok »Der Par

Jamentar~snms » (1855) säger Bucher: »Dje innere Hechtsge

schichte EnglaJ11dJs erzählt den tausencljährigen Verfoll eincs 

einfach gpossen Gcbäudcs. Seine heu tig e Vet,fassung ist eine 

cfeubewachsene und geflickte Ruine. " Denne man hnr senare 

haft ett mycket stod antiengelskt inflytande på BismarC-k: ooh 

för honom framhållit att engelsmännen "kunde och ville inl e 
strida m en. 

Aven Theodor Fontane har i egens:kap av tidningskorres
pondet i London r edan förutsagt att Eng'lancl gick mot sin 

undergång. Mot slutet av sitt liv profeteraide han i elt bre,

av den 3 januari 1896 om ett engelskt-tyskt krig , som skull e 
utbryta på hösten 1905. »England kommer då », skriver han, 

»att ännu en 'gång seg ra , men det kommar att bli dess höjd 

PUnkt. " Den 19 augusti upprepar han sin spådom angående' 
en engelsk seger, men denna seger kommer icke att bli var -· 

aktig. Ryssland synes honom vara den största faran för Eng

land, m en i verkligheten äro Amerikas Förenla Stater dess 

största fiende. Han har mycket stor respekt för Englands mo 

t·aliska och materiella krafter, men landet anser h ::m vara klaY

t.~ndet a v " teologiskt principrytteri ». Dessutom ha hande.Js
fot'binclelserna skapat ett nytt världsläge, som "enbart är 



ogynnsamt för England ». 
allvarlig,aste ooh man kan 
d erlagd. 
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Fontanes profetia synes Yara el 
k t .. tt d .. Cl) nappas saga a· en annu ä . · 

t Yc . 

Krin~ seke,lskiftet voro ledarna av den tyska politiken 
Biilow och Holstein , av den uppfattningen, att E ngland ickp 
mer av egen kraft kunde försvara sitt imperium. Denna vill. 
farelsc spökade länge i den tyska pressen. Curt Ahel -"\-iusgra. 
YC proklamerade i sin bok >> Das kranke England. >> (l 909) den 
eviga naturlagen om att den starkare alltid blir den överle
vnnde. Denna lag >> förbjuder Ty,skland a tt längre lala, att dc 
möjligheter, som det brittiska världsrike t bjuder för m änsklig. 
hetens vidare utveckling, skola förkrympas i en svagares hand. » 
Han pekar alltså här rent ut på Tysklands arvsansprftk fö r all 

>> ännu kunna rädda det, som mot Englands vilja iin ml kan 

räddas av imperiet ». 
Andn' Siegfriod, den berömde franske sociologen. säger i 

förordet till sin bok »La Crise Britannique » (1931) att >> del 
rör sig här om en undePsökning •av livsbetingelserna, ja om 
den engelska handelsmaktens fortbestånd efter var je omvärde
ring av alla värden, som kriget medförh. 

Sedan m·cr än trehundra år ha alltså prognoser ställts av 
håde kloka och fantaster röram1e det engelska imperie ts sna
ra undergång. Det kan vara skäl att håHa detta i minne t när 
nu åter b-liCkarna äro riktade mot det ännu en gang >> van-

mäktigt» vordna engelska världsv.äldet. 

11. Englands kolonialvälde. 

Ino·en har väl bättre än Rudolf Kjellen givit en micn terin:; 
,., . . l k S t"dens stor· i non1 >>s tonnak1ernats soc1eteb 1 mns ver' " a1n l 

makten. På ett träffande sätt h ar han tecknat E nglands u~-
. · · t.. d" ·heter» skrl· rikespolitik. >>England tvmgas av sma oms an 1g ' _ 

.. . . . , . knltU 
Ycr Kjellen , »a lt fora en stor pohllk: 1cke blott dV sm ·en 
rella mission icke heller av naken erövringslust, utan av ~- d 
själbevarelsedrift. Den strategiska metoden blir h elt natur;~. 

""l l t " t' s :1111 l11 ' (.' Jl offensiv defensiv. Det 1·edan vunna va c e · m as c ·" 
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' Ilas och bevaras icke blott mot centrifugala faktorer där-
jJll .• 
.J10n1, utan aven mot yttre konkurrenter; men det bästa sättet 
1 
tt ]Jevara det mot den faran är, att sammansvetsa de spridda 

:esi ttningarna i större sammanhängande enheter. Med varje 
Jile!lanliggande land , som bringas i Eng1lands ägo, lättas en del 
nv de strategiska bekymren för de gamla ägorna. Likt alla 
stora .affärer står det engelska världsväldet således under ett 
slags tvång att utvidga sig. Nya jaktmarker behövas alltjämt, 
icke blo1t för det nya byte ts skull, utan även för att säkerställa 
det gamla. >> 

Ett världsvälde :11V fantnstiska dimensioner, från nord till 
syd, från ost till väst. Det >>B rittiska medeihaveb utsträcker 
sig över samtliga världshav. »Inför denna bild », säger Kjcllen 
Yidare, >> framstår mer diktatoriskt än någonsin novol supre
macy som det kategoriska impemtivet i yttre engel-sk politik. 
Det hela skulle sväva helt i luften, om England icke behärska
de förbin delsevägarne inom väldet, vilka aHa gå över havet. 
Herraväldet över värl:dshavet som samfärdselmedium är omist
ligt från olika synpunkter: för att g·arantera sammanhållning
m inom Empire, för att trygga det fredliga atbetet hemma, 
som skall ge den överta•liga befolkningen bröd, för att säkra 
den dagliga tillförseln av delta bröd. Ingen främmande flotta 
får alltså göra Englands flotta hegemonien på havet stridig. 
Om nu på Europas fastland uppstår en övermakt, så är fara 
för Engl•and å färde; ty denna övermakt, själv fri1gjord från 
kampen om landgränsen , skulle ha vägen öppen till k onkur 
J"ensen på havets element. Det blir alltså ett rent korolla rium 
av det engelska sys temet, att England måste sträva att ned
trycka all övermakt på kontinenten ; då det kämpar för fri
hetens sak och sm åuolkens rätt där t]"änar det sin e'"en SJ-älv-h . , . . to 

evarelse och marktutveckling. » 

k . I samtliga världsdelar har England vetat att förskaffa. sig 
?lonier . Även om flera av kolonierna i egentLig bemärkelse 

:J litgöras av kolonier, utan av dominions, kronkolonier o. s. v., 
:~gå de emellertid såsom integrerande delar i uet brittiska 
arldsväldet m ed moderlandet som centrum. Canada, Austra-
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lien , Nya Zeeland och Sydafrika, vilka tillsammau s otnbes" . 
mer än en fjärdedel a v moderlandets import , utgöra en~l'J ::t 
dessa en icke föraktlig del av jordens yta. Mer iin en fjä:an 
del av jordy tan kontrolleras av Storhritannicn. de. 

Det brittiska imperiet b es tå r jämte m oderlandet och I . 

land av självstyrande dominions - Canada, Sydafr ikansl: .· 
Unio nen , AustraEska statsförbundet, Nya Zeeland _ s·• el 

, c<lJ1l 
kronkolonier, pl'Olektorat och mandatområden. Indien inta. 

ger en mellanställning mcHan dominion och kronkolon i. Alla 

andra koloni er bilda tillsammans Colonial Empire under s tat:,. 

sekre teraren för kolonialdepart em entet. 

III. Tysklands förkrigskolonier. 

T y::;;kland uppträdde sent på elen koloninia m arknaden . 

Förklaringen härtill borde till största delen ligga dii rut i alt 

Tyskland på ett sent stadimn r es te sig till stormak t. E tt :~n 

nat skäl , icke minst viktigt, är att tyskarna icke utgjort ett sjö

farande släkte. De ska ndinaviska folken , portugiserna, span

jorerna, ho lländarna och engelsmännen ha allti d ha ft sina 

blickar riktade m:ot sjön och >> vad som kunde finn as borlom 

haven >> . Tyskland har från bö·rjan varit en typisk fa stlands

makt. Det var först i förra fn•hundradets senan~ hiilf t so nt 

tyska folket fick upp ögonen för havets betydelse. Tyska upp
täc:ktsresancle torde nog i viss m å n h a bidragit till alt för Tysk

lands ledande män väcka intreJSse för förvärvandel a,· utom· 

europeisk a områden. Den tyska sjöfartens uppblomstring mot 

adertonhundr atalets slut ooh den tysk a ödogsflottans uppbyg: 

gancle under s toramira•l von Tirpitz ' ledning m åste sä ltas ' 

santba nd med att Ty~ka riket uppmärksammat ha wns rärdc. 

icke blott ur politisk synpunkt, utan även so1n samfä rds· 

meilium. . 
En·endomliat noo· visad<e Bismarck mycket litet intresse får 

k l '
0

1 1· 'k 
0 

H
0 

St l f" l .. · sin )Jo!' o oma po' 1ll en. crman o pc a n or 1ar-om 1 · 
. den 

>> Tysklands krav på kolonien bl. a. fö,ljande yttrande n' ·o· 

stor e kanslern år 1868: >> Förhoppningarna om för delnr ar " 
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jOnier för moderland ets handel och industri vila i allmänhet 

li j]]usioner. Ty kostnaderna för att förvärva , underhålla och 

framförallt försvara dem överskrida -- såsom erfarenheten 

från Engla nds och Frankrikes kolonialpoliti1k ge vid handen 

_...ofta d en vin6t, moderlandet erh åller, bortset t från det fak

tum, att de t är svårt all motivera p åläggandel a v höga skatter 

på hela n ationen till .fördel för n ågra få grenar av handel och 

industri. » . 
Vid fredsför:ham:llingnrna i Versailles 1871 , då Tyskland 

]Jade en ypperlig chans a tt förvärva koloni er , förklarade Bis

JUarck, 'anför Stolpe vidare, i mycket o.förblomcrade -orda,lag : 

»Jag öns:kar icke n åg ra kolonier ne äro bra e ndast om det 

gäller a ll skapa befattningar. Fö'l· oss skulle koloniala förc

tag vara ungefär som siden och sablar i polska adelsfamiljer, 

som för övri.gt icke äga skjo-rtorna på krop-pen . >> 

Bi smarck har vidare framh å.lJit att e tt k olonialvälde 

skulle tvinga rike t a tt skaffa s ig en dyrbar flotta, vilket icke 

vore motiverat m ed hänsyn till T ysklands k amktär av fasl 

landsstat. Det var fö-rst drygt 10 å r senare som. Bismarck 

bör'ja:de ä ndra sina åsikter. Enghmds väX'ande makt och 

världsomfattande trfl.nsoceana handel föranledde järnkans 

lern att ändra taktik. Tyskland fick p å inga villkor bli en 

andra r angens m akt. Enda sättet var a tt förvärva kolonie r 

och jämsides därmed u tb~·gga bå de örlogs- och handelsflot
torna. 

Vid Afrikas delning, >> den afrikansk a rusningen >> , eller 

so111 denna tidsperiod med skäl har kallats, ,, 'Dhe scramblc fior 

Afliea >>, uppträdd e Tyskland sent p å arenan . Icke .förrän 1881 

annekterades Togoland, Kamerun inn e i Guineabukten samt 

Tyska Sydvästafrika ooh TyS>ka Ostafrika. Kamerun och Tyska 

Ostafrika voro de för Tyskland m es t vä1'clefulla kolonierna un

~er det att t. ex. Sydvästafrika till SliÖITe delen utgjotdes av 
0ken. 

Ungefär vid .samma tidpunkt riktades de tyska blickarna 
lllot Stilla Havet. De tyska färgerna vajade snart på Nya Gui-

~:as kust .?c~ år 1885 reglera~: Tyskland tillsamnm~s .. :ned 
gland forvarvet av den nordostra delen av denna o Jamtc 
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en del öar utanför - Bismarcksarkipelagen. Un de r de f" 
jande åren förvärvades Marshallöarna, Nauru samt 18\:)\) 1 ~> \
rolinerna, Palao och Marianerna genom köp från Spani\a. 
Samtidigt tillerkändes Tyskland slu tgiltigt Samoa. År 

18
en . 

. \)8 
besatte Tyska rikel Kiao-chou och hade därmed sl u tfii l't .· 
koloniförvärv. 

Slth( 

lV. De tyska kolonikraven. 

Dc krav på kolonier, som av Tyskland under se na re lid 
framförts, skola h är nedan enelast i korthet behandl as. Denna 
fråga kommer dock i ett följande kapitel att närmare belysas, 
~; ärskilt ur engelsk synvinkel. 

De tyska kolonikraven hava föranletts av del sätt på 
vilket kolonialfrågan löstes vid fredsförhandlin garn a efter 
världskrigets slut. Vissa avsnitt av det tysk a svarl't på elen 
artikel i fredsfördraget, som avhandlade de tyska k olon iernas 
öde skaN här angivas. 

»Art. lHl i fördraget kräver, att Tyskland skall m·s ta från 
sina rättigheter i sina transoceana besittningar. Denna bcshim
mclse s tår oålerkallclisrt i n~o<tsäHning till punkt 5 i de l tal 
till kongressen den 8 januari 1918, i vilket president Wilson 
lovar en fri, vidsynt och absolut opartisk reglering aY alla 
kolonikra v. Grundvalen för varje opartisk reglering ~i r, all 
par terna före beslutet höwtls och deras krav prövas. Art. l Hl 
förkastar omedelbart alla tyska krav utan a tt ge Tyskland 
möjlighet alt ens framföra dem. 

Tysklands krav på sina kolonier grundas för st oclt främst 
på det faktum att Tyskland förvärvat dem p~t laglig Yiig och 
utvecklat dem genom ett oavlåtligt, fruktbart m·bcle och under 
srow uppoffringar. Tysklands äganderätt till dem har crkä~~ 
av alla makter. När konflikter med andra makl er u ppstate 
beträffande vissa områden ha dc lösts genom. fö rh andlingar 
och skiljedom. 

Sl l . l .. ·r kl d 1 1 · f" .. t11 t.:.dcn, ut 1gen ,;:raver ys · an \.O omer or att aga o ' 
där åtminstone en del av dess befolkningsöverskoll k :J il ]Jo· 
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sätta sig, i synnerhet som världskriget har till resultat, att nöd
vändigh eten av cmigralion växer samtidigt som möjligheten 
därtill minskas. 

Den färgade befolkningens in tr essen i dessa regioner krä 
va likaledes, att Tyskland b ehåller äganderälten till sina kolo
nier. Tysldancl har framiför allt redan från början helt aY
}lållit sig från att militarisera inrfödinga m a på n ågot sätt, och 
Tyskland skulle därför utan förbehåll accepter a ett interna
tionellt m ilitari seringsförbud . . . . ,, 

I det sva-r som segrannakterna avgav på Tysk1ands väd
jan fram hölls säL"skilt Tysklands oförmåga att rätt förvalta ko
lonier. Grymheter mot den infödda befolkningen framdrDgos 
som b evis mot tyskarnas förmåga alt rätt kunna sköta den 
färgade rasen. 

»Dessutonu, h oter det bl. a., ,, ha dc allierade och associe
rade m akterna känt sig tvungna att slå vakt om sin egen sä
ket'het och världens fred gentemot en militadshsk imperialism, 
som sökt a tt anlägga b aser, varifrån dc kunde föra inbland
nings- och irritationspolitik mot andra mak ter. 

De allierade och associerade makterna anse, alt förlusten 
av kolonierna icke kommer att hindra Tysklands nonnaJa eko
nomisk a utvecklin g. 

Handeln på de tysk :1 kolonierna har aldrig utgjort mer än 
en m ycket liten del av Ty,sklands totala handel: år 1913 en
d:tst 0,5 procent av importen och 0,5 procent av exporten. Av 
Tyskland s totala import av sådana varor som bomull, kakao. 
gummi, palmki:irnor, tobak, jute oCJh kopra kommo endast 3 
Procent från Tysklands kolonier. Det är tydligt att Tysk
lands finans icHn, kommersiella och industriella återhämtning 
lllåste bero på andra faJktorer. 

Av klimatiska skäl och andra naturliga orsaker äro Tysk
lands kolonier icke i stånd att n1.ottaga mer än en mycket liten 
del av den tyska emigrationen. Det obetydliga antal kolonister, 
som bodde där före kriget, är tycliigt vittnesbörd hämtinnan. » 

I detta sammanhang kan det vara av inlresse att anföra 
en del siffror rörande den vita befolkningen i dc 1yska kolo-
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nierna före världskriget. Enligt Stolpe utgjorde »hela d 
vita befolkningen i Tysklands kolonier icke fullt 29,0oo ) en 
soner, varav cirka 10,000 voro icke tysikar. Då m an hetänt~~-
att 1800-talets och det begynnande 1900-talets T yskland fic': 
vidkännas en kraftig emigration, som 1816-1922 omfa ttad" 
-!,5 miljoner individer, är det uppenbart, att utvandringen ti l~ 
kolonierna var betydelselö-s. Det har redan tidigare näll1nts 
att antalet tyskar, bosatta i Paris, var större än antalet tyska:. 
i hela Tysklands kolonialvälde. >> 

Det synes Yara av speciellt intresse att här anföra ett ytt
rande av Lloyd George under fyrm:a:ktsrförhandlinga rn a i Paris 
1919. Intet av des!'a fö·rhandlingar har bringats till r~ llmänhe

tens kännedom förrän Andre Tardien i juni 1939 eft er moget 
övervägande offentliggjorde en del av de histori ska samtal, 
som då fördes. De betydeisefulla dokmnenten hade iiverant
Yarda<ts i Tar,dieus händer för tjugo år sedan av Clemenceau. 
Lloyd George hade under förthandlingarnas gång i maj 191\l 
rest til'l London och när han efter några dagar återkom var 
han synnerligen upprörd ooh upprepade ideligen : »J ag säger 
Eder, att de komma icke att underteckna. >> Han aYsåg där
med att tyskarna komme att vägra att under:Skrivn fredsför
slagen. Under de båda veckorna mellan den l och 15 juni 
åndrade han mening rörande så gott som varje huv u da rlikcl. 
Under ett av dess samtal yttrade Lloyd George: >> .. . Hos oss 
-fo'rdrar folket , att T)~skland skall betala intill sin sista pfennig. 
A ven anser man att den tyska flottan skall utlämn as och det 
är helt naturligt, enär Tyskliand har sänkt åtta miljoner ton 
för oss. Det finnes ett antal punkter, i vilka jag är he redtl 
till eftergifter. Det för'klarar jag för Eder. Om TyiSk land sä
ger: »Giv oss tillbalka kolonierna och vi skola underteckna », 
skulle jag vam beredd att återlämna dem Ostafrika unrler den 
förutsättni111gen ·att Frankrike gåve dem Kamerun. Jag me· 
nar vi ha nou med koLonier ooh flera av dem äro en ]Jör-, " 

da. . . . >> Detta dramati,ska sammanträde, som ägde I'll
111 

den 2 juni, ~avslutades med Clemenceaus 011d: >> . . . Om ja~ 
hade trott att det röl'de sig om en manöver från E·der (Lloyc 
Georges) sida, hade jag redan sagt Er det. Jag skulle ha ve-
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)ltt att det varit det. Då hade situationen icke varit så svår 

50111 den är. För närvarande har jag sagt vad jag har atl 
säga. Jag föreslår att våra underhandlingar a v brytas här och 
aLt Yi åter träffas i mOTgan ef termiddag, sedan vi i morgon 
biHi r ådgjort med våra tekniska rådgivare. , 

~Ied detta dramatiska y ttrande avslutrueles detta plågsam 
ma sammantr'äde, som dock visade att divergerande åsikter 
rörande de tyska ko;lonierna.s öde förefunnas hos dc allierade. 

Egendoml igt nog har Hitler från början r j uttalat några 
intressen för kolonier. 

Det är först senare och efter de politiska framgångarna , 
som den tyske riikskanslern framför andra åsikter än de han 
fastslagit i »Mein Kampf >> . På partidagen i l\'l[rnberg i sep
tember Hl37 yttrar h an, alt det tyska livsutrymmet är för li
tet utan en kolonial komplettering för att kunna garantera det 
tyska folket rn ostörd. säker ooh varaktig försör jning. »> ti
dens län gd är det en outhärdli g tanke, >> säger Hitler vidare, 
»att år för å r vara beroende av god eller dålig skörd. Vi 
måste därför med hänvisning till vår ekonomiska nöd kräva 
kolonia la besittningar, som tillhöra riket oc:h dc andra ma·k
lernas ins tällning till detta krav är helt enkelt obegriplig. På 
sin tid varken rövade eller stal T yskland sina kolonier från 
<lessa nrak ter. I en värld, där man gör så stort nummer av 
moraliska fraser, vore det på sin plats, att man beaktade detta 
faktum . >> 

I ännu skm·pare ordalag å terupprepar den tyske rikskans 
lern kolonikravet c:n måna!d senare i anledning av skörd:e
festen i Biicheberg. 

I sitt tal i Wilhchnshafcn elen 1 april 1939 yltl'::tde Hitl er 
På tal on1 ko1lonifrågan bland annat: >> Uneler 300 år har detta 
England endast handlat som en icke-dygdig nation och nu på 
ålderns dagar börjar det tala om dygd. De t var ålunda möj
ligt för 46 miljoner engelsmän a lt under den brittiska ickc
'lly~diga perioden erövra nästan en fjärdedel av världen , under 
det att 80 miljoner tyskar på grund av sin dygd måste existera 
till ett antal av 140 invåna r'e per k va dra tkilorrncter. >> 

Tidskrift i Sjöväsendet. 36 
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Den 28 npril 1939 höll H itler ett tnl inför den l\·sk·t .·k . ' l t · . 
dagen, varunder han framhöll: »Sålunda tager m an i E11 .,1, ~-

. .. . o . " cll)cl eU kng med Tyskland for g1vet. Jag beklagar pa det clju \)· . 
<'l • • • o . • aste en saclan utvecklmg, ty det enda krav, Jag nagonsm f r:t mla" -

1 . J o l IL f' ··t . bt mot Engtland ocn som pg oc·<.sa s<.a ·orl•sata att l ra mlägga 
är återlämnandet av kolonierna. Men jag h n r al ltid tvclti"; 
fr·amhållit, att detta aldrig ·kunde bli anledning till en n~ili t;r 
konflikt. Jag har alHid anselt att engelsmännen, fö r vilk" 
dessa kolonier äro värdelösa, en dag skulle första clt·n t~·ska 
si tuation en och då vär:deTa elen tyska vänskapen högre iin be
sittandct av dessa territorier, som äro ::w vital bet~ rt'l se för 
Tyskland uneler det all de icke avkasta någon verklig' imt för 
de1n. » 

De framförda kolonikraven ha egentligen gått Hl pa att 
Tyskland sku lle återfå sina forna koloniområden . Dt>l hade 
aldrig direkt uttalats alt Tyskland ville ha mer än Yad del hade 
före 1914, även om man icke alltid exakt kunnat uWis.t detta 
ur dc framförda kraven. I alla tal där frågan om en rii llYis ,, 
föi1clclning av jordytan i förhållande lill folkmän gden fra m· 
förts, tm·dc no.g anspråken beträfifandc kolonikraven i ve rk
ligheten ha stPäokt sig längre än till enbart förkrigs kolon ierna. 

I sitt senaste tal den 6 oktober 1939 efter det ;,cgc rr ib 
fälttåget i Polen inför emellertid den tyske rik skam!crn elt 
nytt moment, då han icke längre inskränker sig till del gamla 
kravet att återfå Tysklands forna kolonict·, ulan dä rutöYer 
begär >> eLt för Tiket lillbör·lig<l och passande kolonialvii. ldc "· 
Hitler begär m~d andra ord här, styrkt av sina militär. fram
gångar i öster, ':ltt Tredje riket skall tilldelas ett kolOlllllliH~tde 
som är , passande >> och bör Lillkomma det mäktiga Sto rl~ -,!;: le~ nd. 

\ ' . Det engelska imperiets strategiska baser. 

Till följd a v det engelska världsväldets ocrhörda ut bre~\; 
· .. ,,.. l l ll · · t l'l · clc·h r ttl nmg och enar sainianc se n mc an 1mpene s o· 1 {<l ' 

1 .. k o } o J f' J l . . . t JJ1CL storsta delen s ·et pa 1aven, star oc1 a er m1pe1 . 
f " d . t ll!;: !Cl herraväldet över haven. Utbyggnaden av astn sto .Jl'lll 
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. 001 imperiets olika delar visar också att Englnncl till fullo Jll 
inser nödvändigheten av att dymedelst säkra sitt välde. l 

53111]Jand h ärmed har England också vetat att hålla en örlogs
flotta , som vari l i stånd att skydela förhirudelscleclerna mellan 
de olika riksdelarna om ock denna flotta stundtals på grund 
av inrikespolitiska omständigheter icke alltid h åll il s så effek
tiv som läget krävt. 

NI edelhcwet. 

Betydelsen av Medelhavet ur politisk och handelsgeogra
fisk synpunkt framgår med all tydlighet nv det antal befästa 
stödjepunkter, wm av ,dc ledande nationerna anlagts i m edcl
havsbäokenct. Storbrilnnninens starka stöd jepunkter .inom 
detta område avse i främsta rummet att söka behärska Medel
havets förbindclselocler med Allanten och Indiska Oceanen. 
Förutom de befästningar, som med anledning hämv anbgls 
vid Gibrallar och dc flotllbascr och örlog~hamnar, som upp
rättats i Pmt S.aid och Alcxarndria, ha baser anorclna~s på ~1a.lta 
- den engelska MedelhavsfloHans huvudbas - i Famagust:1 
på Cypern och i Haifa. Denna senar e flottbas har som primär 
uppgift att skydela den vikliga oljeledningen från ~iosul, som 
här har sin ändpunkt. 

At/ante/l'. 

Den koncentrerade sjöhandelstrafiken på AHantcn er
fordrar ett effektivt skycLd. Svårigheten att i full utsträckning 
kunna. skydda denna sjöhandel uneler krigstid är emellertid 
Uppenbar och det är avsevärt lättare för en fiende att o roa 
Och skada elen brittiska handelssjöfarten i detta h av. SLot· 
överlägsenhet till sjöss och ell fl ertal örlogsbaser äro ett av 
huvudvillkoren för att dc kommersiella förbindelselederna 
skola kunna hållas öppna. Om man räkna r med att cit'ka 600 
handelsfartyg i medeltal per dag befinna sig på väg på Allan
len, så inses mer än väl vilka krävande uppgifter som åligg:1 
den engelska örlogsflollan. 
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Slödjcpunktcrna på den afrikanska sidan utgöras ay Pr 

town i Sierra Leone, s tarkt befä:st och med en utmärk t h ee. 

l S o t o l ' k l o ]'k l d ::( 11111 
oc 1 1mons own 1 \.ap 'O om en , 1 'a e cs en s tarkt b efäst flo ' 

has. F rcctown utbygges numera till en fö 1·sta rangens flo ttblt: 

och förses med fullt moderna befästningar. Ytter ligare ~s 
s tödjepunkt på den afrikanska kontinen ten utgör den befäs t ~ 
s taden Accra på Guldkustcn. ' 

På Atlantcns västra strand å terfinnas Port Stanley I)·' 
• <l 

Falklandsöarna samt Kingston på Jamaica jämte Halibx 

längst u pp i norr i Canada. Bå.da dessa sis tnämnda Ilaser äro 

starkt befästa och ha goda hamnar. 

Indiska Oceanen. 

Indiska Oceanen, som sträng t taget utgör ett b ri ttiskt in

nanhav, begränsas i sina tre hörnpunkter av d elar a v det 

brittiska imperiet. I norr av Englands ko-rnbod Ind ien , i Yäs

ter av den Sydafr ikalllska Unionen och i öster av Au stralien. 

Britti srka baser inom detta område utgöras av den befäs ta 

staelen Aden vid det strategiskt vi•ktiga inlo-ppet till Röda havet, 

Bombay på den indiska väs tkusten -samt TrineomaJe p ft ostkus

ten av Ceylon . Förutom dessa baser föt<stär'kas imperiets slöd

jepunkter i Dm·ban, Maritius och Colombo varjämte i1wn Cal

cu tta utnyttjas som örlo-gsbas. 

Stilla Havet. 

Den japanska ak tiviteten, som .alltmer gör sig giill:mdc i 

denna havsregion, har tvingat England att, för att s!;:~·dd a sina 

intressen inom detta område, anlägga starka befästningar på 

strateg iskt viktiga punkter och samtidigt dirigera ~wscYärda 
flottenheter till dessa farvatten . 

Huvudpunkterna i det bassystem, som engeJ.sm}inncn hiir 

anlagt, utgöras av Singapore, Port Darwin och Hongkong. 

Ytterl igare engelska flottbaser inom detta område utgöra Sid

ney och Devonport vid Nya l eelands nordspets. 

SingapoPe är imperiets starkaste flo ttbas i stilla HnsC~· 
En oerhö1,cl uppgift påvilar denna engelska stöljcp unkt pa 
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u·öskeln till »the far east» . starka befästnillgar skydelar den 

väldiga örlogshamnen ooh den utbyggda militärflyghamnen. 

Det engel:ska väldets va ra eller icke vara beror till stor del p ~l_ 

orn England kan bibehålla sin övervikt in om denna in ll'cssc

sfär. Geno m dc starka befästning-sanläo·,.,-nin,,. 'l,rna 1' IJonu-
l ..J oo o (- · .J. u 

kong och Port Darwin markeras än mer imperiets vi lja alt 

med all makt söka föt~svara sin ställning i denna del av världen. 

f[onkong utgör bas för den Ostindiska eskadern under de t att 

Port Darwin utgör huvudpunkten i det australiska föi·svars 

systemet. 

En mindre engelsk flottbas ä r anla gd p[t Ganadas västkust. 

VI. Antagbara tyska örlog·sbaser i ett återupprättat 
tyskt förkrigskolonialvälde. 

Den framåtanda som visa,cles av de tyska sjös tridskraf

terna uneler världs,krigct och den oförvägenhet som de tvska 

ubåtschoferna även i nuvarande stormaktSikrig visa, tala- för 

att elt väl utvecklat hassystem i de tyska förkrigskoloni ern a 

än mer slmUe hota elen transoceana sjöfarten, ja k ansk e rent 

av lamslå densamma. Ett sa nnolikt system av s lödjepunktc;: 

i de gamla tyska kolonier na har här nedan skissera ts . 

Atlanten . 

Bland förulvarande tysk a kolonier, vi lk as · tr~inder över

sköljas av Atlantens v~tgor mäl'!~as Togo, Kamerun och Tysk a 

Sy~västafrika. Den förutvarande tyska huvudstaden i Togo 

utgJordes av den vid kusten liggande staden Lome, vilken väl 

s~ulle läm pa sig för anläggandel av en örlogsbas. T rots det 

vrd kusttrakterna i Kamerun rådande ohäl1so-sa mma klimatet 

~ heroende på den h öga luftfuktigheten - komme med viss

het hamnsbaden Duala att uU)yggas o-ch befästas som slöcl jc

PUnkt för i Atlanten opererande tyska sjöstridskrafter. :\led 

den goda harnncn Li.ideritz i Tyska Sydvästafrika skulle hu

''lldstödjepunkterna för dc lyska stri dskrafterna i Sydallan ten 

v~ra fullbordad. Triangeln Lomc- Duala- Li.iderilz ~kull e ul

Sora en kraftig barriär och dc tre baserna skulle samlid igt 
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kunna utnyttjas för anläggandel av nwderna 
hmnnar. 

f ndislm Oceanen. 

Förutvarande Tyska Ostafrika ligger ungefär milt på den 

afrikanska ostkusten. Genom att utbygga huvudstaden l) ar 
cs-Salaam till en stad\. örlogs- och flygbas kan även fr[111 den. 

na stödjepunkt ett allvanligt hot rrktas mot sjöhandeln i Indiska 
Oceanen. Indien är Englands viktigaste koloni O{;h t)-~ka krigs
fartyg skulle i stor utsträckning kunna uppträda störande på 
fär~dvägarne 1nellan det rika Indien och moderlan drt England. 

Stilla Havet. 

Kanske synas förutsättni111garna för ett ra!ionelll utny tt
jande av vissa öm· i de forna tyska koloniområdena i St i~L' 

Havet vara alltför spekulativa för att ha med vcrkliglwten alt 

skaffa, men Ined den vilja att härska som förefinnes i T redje 
riket, torde sannolikheten tala för aH även desso_ koloniområ· 
den i takt med en alltjäm.t fortskridande utbygg nad av den 
tyska örlogsflottan, skulle förses med befästningar och militär

hamnar. 
Med baser p~t Samoa, Nya Guinea, Jaluit (Ma rshallöarna) 

Tunian och Palao skulle ett bassystem uppstå , som liksom en 
fästningsgördel skulle sträcka sig över kollossnia vatte nom rå
den. Hotet mot imperiets livsnerver i dessa farva1ten fr ams tår 

med all tydlighet även här. 
Kiau-chou, som av Japan år H)22 övel"lämnades till Ki na , 

kan ur kolonialkravsynpunkt lämna1s ur räkningen . 

YII . Vad skulle ett återlämnande av de tyska koloni
erna under ovan angivna förutsätt.ningar 

betyda för England'? 
n;,~1rD 

Därest Tyska riket skulle återfå sina kolonier utan '" 
·l·t" ·a ul<som helst inskränkningar nwd av1seende på deras m1 t ar. 

uet all 
hyggande, skulle detta betyda att Englaml såge sig tvun, 
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iill mer utvidga sitt försvarsn ät i imperiet. Visserligen k a n 
J11an säga att icke enbart England, utan även andra stormakter 
redan nu besitta kolonier, vilka till s•tor del försetts meld be
fästa anläggningar, men intressemotsättningarna ligga vad be
träffar dessa makter icke i en fullt så klar dager som beträf
fande Tyskland-England. För att möta detta nya hot inom 
de koloniala områdena skulle Storbritannien tvingas att för 
utomeuropeiska farvatten avdela ett betydligt större antal sjö
stridskrafter än som det hittills ansett nödigt. Delta skulle 
betyda , att den gigantiska upprustning till sjöss, som för när
varand e äger rum, alltmer sk ulle ökas. Frågan är väl om det 
Brittiska riket är mäktigt detta . Med de astronomiska ta l för 
ögonen, som man rör sig med iJråga om medel till anslag för 
fö·rsvarets förstärkande på alla punkter, måste en gång det 
läge inträ ffa att en ekonomisk gi'äns uppn ås. Det nu pågående 
kriget kan kanske genom sin utgång utstaka, om ock bara 
för en viss tid, den gräns som är nödvändig för att n ationerna 
fortfarande skola äga bestånd såsom sådana . 

Enär man får utgå ifrån a tt Tyskland nwd alla medel 
skulle söka att lamslå den engelska sjöhanclelstrafiken, synes 
det uppenbart att tyskarna komma att utbygga sin ubåtsflotta 
till förut oanade m{rlt. När man ser vilken skada de tyska u
båtarna r edan nu föror.saka sina fiender och med vilken djärv
het och framgång de operera i från hemlandet långt avlägsna 
farvatten , k un man lätt föres tälla sig vad en .kraftig utbyggnad 
av detta vapen, stött p:"t starkt hefä.sta baser i Atlanten, Indiska 
Oceanen och Stilla Havel, skulle innebära. Rodan nu har 
IJSA insett, att de brittiska sjöstridskrafterna ~orde ställas inför 
så stora uppgifter på elen europeiska delen av Atlanten all 
några ·s törre enheter knapp81s·t kunna avdelas för bev<ak,nin~!' 
av de västligare belägna avsnitten. USA har hittills litat pf\ 
att den engelska floHans närvaro i Atl anten skulle vara en så 
~ass säker garanti , att Amerika icke skulle behöva hålla mer 
a~1 ett minclr·e ant:-~1 sjöstridskr,after i detta hav, men det nu 
Pagående krig-et visar att USA betvdlid måste öka sin flotta f" u J ~ 

or att ä ven kunna upprätta en lika stark sjöbarriär i Allanten 
Son1 i Stilla Havet. 
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YIII. Vissa synpunkter på de tyska kolon ikraven. 

Det Tyska riket konsoliderades under den store Bis1narck s. 
skickliga egid. Målmedvetet och med oförrtruten eiwrg i Upp . 
byggde järnkanslern den tyska riksbyggnaden . B~·ggnade11 
gjordes emellertid så stark, aH den öppnade tyskarn as h lickar 
för att även >> livsutrymmet» på den tiden var för knappt, 
Tyskland ville bli ändå s~arkare, ändå s törre. Det Y ar cl~1 so

111 
blickarna Tiklades mot havet, främmande världsdela r , sjömak t 
rikedomar. Bismarck hade gjor't förarbetet, nu återstod dc~ 
för hans efterföljare, vVilhelm II , a t t fullborda verket, :1 tt full 
följa målet - att utbygga riket till en världsmakt. At t an. 
språken sti,ga då makten växer är ett obestridligt faktu m och 
trumpetstöten, som förkunnade uppmarschen av en n~· Yärlds
lll'akt, gavs enligt Kjellen, när BtiHow i tyska riksdagen den 
11 december 1899 yttrade: >> l händei'se av en ny delni ng a\' 

jordklotet, skall Tyskland icke låta trampa sig på fö~t crna eller 
skjutas åt sidan av någon som helst stormakt. >> Arl'L mnan 
hade kejsar \Vi~helm i Damaskus förklarat sig som den mu
hameclans'ka världens bundsförvant och beskyddare - en förc
n-ånaare alltså till islams nuvarande vite beskyddare, l\Iussolin i. 
" " l Ett synligt resultat av Tysklands levantinska intressen rar c en 
politiska Bagcladhanan, som skull e förena den 'lyska h mud
stndcn med Arabiens centra och Persiska viken varigenom en 
kil skulle insprängas mellan dc ryska och engelska int resse
sfärerna i dessa områden. 

Förhoppningarna på en större intressesfär i F järra n Os-
d . kt " lt ~ kaff3 tern oincr·o om intet och dc stort anlag a pro Je· en pa a ' 

" ~-- . . · . . k d · 1 11 · fiir vcrk -en stor Jattekolont 1 Af n kas centl um un e eJ 1e er. · , . o· 

ligas. Ett s:mnmanhängande afrikanskt kolonivälde fran Io,l~ 
· T ·k S d ·· t f ·T ·t skulle runt KongobaJssängen och ned till . ys a y vas a n ,. 

.. f l ... b ··tt ,. . Strän J1clcn:1 utgjort en samlad och vard!CJ u l Jatte es1 nmg. ' · . _ 
. . . . f'' d t ses I sa i11 i att utöka de kolonwla bcs1Unmgarna a , essu om · . de 

d f .. ·· d l 1 ·erna J.;; un l:)al1d med att innen av de re an orvarva e <O om ' l 
' ' ' " . . · . · h lan ' tjänstoöra som verklig utvandringskolom. Detta v1sas Jll 

1
.
1 

• t> . f ' l ·k . • -c• ])osal ' annat av det faktum, alt enelast ett a ta tys ar ' O l · 
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j kolonierna. Ur >> livsutrymmcssynpunkl» hade de alltså ingen 

Jlission att fylla. , 
1 

överallt, varest Tyskland sträckte fram sina fang1slarmar 
. .. r att utvidga sina intressen, stöUe det på rivaler. Främst 
lo d · l· l l l · f'· bland dessa ser det alltid Engtan , antingen CJl'C'{t c er 1. ~r-

btlfid med andra rivaliserande makter. England ser sm~1t1d1gt 
. Tvskland sin huvudrival på världsmarknaden och ser 1 detta 
l " 
Jand det mörka moln, som stiger upp över horisonten och hotar 
dess herravälde på världshaven . 

Viksom Bismarck har det nuvarande Tyska rikets kansler 
från början icke haft några koloniala aspirationer. I och med 
att Hitler allt fastare svetsar ihop det Tyska riket, framskymtar 
anspråken på en utomeuropeisk ntv~dgning. Samgåendet med 
Sovjetryssland torde, åtminstone för en tid framåt, ha stoppa! 
Hitlers >> drang Jllach Osten >> och länkat in tankebanorna på 
vi-dare perspektiv. Den im:periali.stiska taniken tager allt fas
tare fonn i Tredje riket. Hitlers tal den 6 oktober i tu· efter 
Polens krossande visar ock">å att talet ej längre rör si;; 
om förutvarande lys.ka kolonier, utan om ett kolonialvälde 
som anses p~ussancle för den tyska stormakten. I tyska tid
skrifter och i tysk press ha r ofta p~t pekats jordens orättvisa 
uppdelning. Såluncla framhålles att England kontrollerar 27 
% av jordytan och att koloniernas areal är 13~) g'ånger stör1re 
än moderlandets storlek. Någ:on >> rättvis>> uppdelning av jord
ytan är emellertid otänkbar. SkuHe rättvisa härvi,dbg skipas, 
finnes endast en lösning, och det är att omedelbart återlämna 
alla koloniområden till ländernas ursprungliga innevånare -
därest en sådan operation skulle \'Hra möjlig. 

Det fö rt.iänar i detta sammanhang framhållas vad Sir 
William Gowers , den forne guvernören i Ug>anda, säger. I 
julihäftet i år av >> Fortnightly>> clemaskemr han en på engelska 
språket utkommen Kamcmnbok (av H.uclin) såsom ren tysk 
Propaganda. Han tillfogar i sina kommenlarer till boken dess
Utom, att ett utlämnande av kolonierna skulle vara e lt förräderi 
Cinot den svarta befolkningen och än mer: ett självmord för 
britterna. Tredje riket i besittning av afrikanska hamnar 
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skulle hota det Brittis ka imperiets viktigaste stra tcu i~ k ·• 1. t l. ( ( •n· \ . 
Sir vVilliam hoppas alt denna fara skall inses och ntt rnan st 1

· 

j .. 1· l S d f' 'k .. t'll h .. d f.. al! or1mc ra alt y a n ·a go·rcs · 1 en ar or ra~>lii ro r 

nazi s ticleologier. 
Och 

Som man märker drages även rasfrågan in i fra gan 
011 

k olonikraven. netydeJscn h~irav bör uppmärksamma~ s[irskil; 
som fr å n tysk sida alltid fr amhållits ntt rasfrågan Pnbart lll 

gjorl en inre tysk angelägenhet, som icke angi ngp u lla ndct 
En viss samm:1.nblandning av inrikes- och utrikespolitik sync~ 
lw insmugit 1sig på detta områ de. 

Sir J o.hn Harris framhåll e r i en uppsats i juli h iil'tc l Hl3\l 
a \' » ~ational Review » betitlad "The Empire' s Racial Per il ,, all 

England har all anledning att nwtarbeta rnslär·an iuom im
perie t. Den har näm:lig·en inom en viktig riksdel, nämligen i 
Sydnfrika, vunnit stor utbrodning. Därifrån k an den komma 
att h ota hela imperiet, som bland sin befo~kning pa 500 mil 
jone r räknar mer än 400 miljoner fär1gnde. Stora svar ig'heter 
kunna med anledning härav yppa sig. 

P å samma ståndpunkt ställer sig L. G. Stee r, en helt 
<;sentimental sydafrikan, som i sin nyligen utkonmn bok 
dudgment on German Africa » totnlt bortser från fraga n 0111 
d et gamla kej<;erliga t)"Ska kolonialregementet var bra eller 
dåligt. För närvarande har man a tt göra med en h l'lt annall 
r egim, framhåller fö1fattaren , som tydligt har vi sat och for l
farande visar hur man behandlar andra raser. UtH1mnfl nclcl 
a v miljoner s varia till Hitler slutlic därför vara »et l oförla ll igl 
Jörräd eri,som bittert skulle hämna sig ». 

Efter Abessinicns inlemmande i det italien sk a kolonial
" ~Hdet är det en livsbetingelse för England att den ga mla fät:~!
' ~igen runt Goda Hoppsudden hå lles fri och ick e utsiittcs for 
hot fr ån Englands motstå nda re . Stolpc säger a tt ä\'l' 11 o!ll 
Tnkland skulle återfå sinn kolonier på viHkor at t dc i ck~ 

- ' l 
militarisci'ades , skulle dc nuvarande mandatmaktNna ga 
~ tändig oro för en hemlig upprustnil}•g ». ,,. 

. J T 'll ·tns<. Den franske ko lomalcxperten, general oan 1 1°· ' .. 
1 

m m sin äsikt att det skull e vara av militä,rstrategi:-.k~l sl'H : 

1, kl d .. k ot f'" .. l l . J I··n svnco so m ys · an on s· ar a .C l' ·orvarva ;,o on1erna. <~ · 
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sålunda vara en av cl e f å , som direkt angivit, att kolonikravet 
par en rent militär bnkgrund. Generalen yttrar i en intervju 
i socia ldemokraten d en 7 110\'ember 1938, som även Slo·lpe an 
för j sin förut här citerade bok , att en tysk k•ontroll över Togo 
och }{amcrun skulle göra det möjligt för Tyskland i förbund 

111ed Italien all rikta mycket farliga flygangrepp mot del 
fransk-b rittiska Afrikas centrala punktor och lägga allvarliga 
nineler i vägen för transporlen av människo r och råvaror. 
»Axeln Berlin-Rom te r sig i så fall födä ngd ända ned till 
Belgiska Kongo . Kamerun åter tyskt , skull e drivas in som en 
kil i vårt afrikanska koloniväldes södra fla nk ända till Tsa,ds 
innersta sjöområ de. Det skulle enelast va ra l ,000 km avlågsel 
från de-t itali enska Libyen, vilket militärt scH icke är något 
avstånd att tala om. Det franska koloniblocket i Afrilw - 
splittrat i lvå delar genom de reguljära bil- och flygförbindel 
ser, som ax e ln Berlin - Rom .skutte Ht fr å n Me delhavet till 
Belgiska Kongo - skulle också bli trisalt föi· den måttlösa 
tyska propagandan ». 

Av dc på kolonifr~1gan inverkande faktore rna torc1c, såsom 
förut f ramhå llits, den militära faktorn va m den viktigoste och 
även den som kommer att fälla utslaget. Det synes uppen
bart, att England icke våga r utsätta sig för ris ken av att ännu 
en gång se sitt imperium hota t av en fra mtida fi ende, vilken 
komme att vara b etydligt mäktigare än den som i dessa dagar 
står emot det. Huruvida England, efter e tt eventuellt kms
sande av hitlc1·ismen i Tyskland, skulle vam villigt att till de 
efterträdande leda rna nv Tyska rikets öd en å lerlåmna några 
koloniala hes i U n inga r tor de. vara nvisst. 
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sjökrigshändelser i det pågående kriget. 

Krigföringen till SJOSS antog uneler senare hälften m· sep. 
lember en skärpt karaktär i det avseendet alt även neutrala 
däribland flera svenska, handelsfartyg blevo sänkta . Dctt,; 
berodde pä de tyska ubåtarnas aktivitet, vilken i sin tur måste 
tillskrivas de utvidgade kontrabanclsbestämme.Jsern a. Samti
digt som tyngdpunkten av de tyska operationerna förflyttade.
från Nordsjön och Atlanten till Skagerack, Kallegat t och Ös
tersjön - troligen en följd av att den engelska konYojtjänslen 
och ubåtsjakten successivt intensifierades - avtog dl·n engels
ka förlusten i handelstonnage. 

För att ta händelserna i kronologisk or dn in g sprängdes 
den franska minutläggaren Pluton i luften genom minexplo 
sion ombord. Olyckan inträffade i Cas<ublancas hamn, troli
gen den 1~1 sept. Explosionen åtföljdes av eldsvåda , och ett 
100-tal av besättningen uppgives ha dödats. 

Betydligt större var emellertid den förlust , sont den 18 
scptem.ber drabbade den engelska flottan genom siink ningen 
av hangarfartyget Courageous. Detta föll offer för en tysk 
ubåt och sjönk inom en halvtimme. Tillskyndande rngelska 
fartyg upptog o en del av besättningen, men omkring 5 i 5 man 
beräknas ha omkommit vid katastrofen. Engelsmännen upp
gåvo att ubåten senare oskadhggjorts av jagare. De lla. dc-

.. tt l n n-
mcnleracles av tyskarna, som meddelade att ubåtshesa 11 " 

. '[l ;.t 
en efter äterkomsten till sin bas blivit förem ål fö r sii rsk' c 
hyllningar. 
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Oklarheten kring de polska ubåtarnas öde började sking
ras när ubåten Sep den 17 september inkom på svenskt ten·i-

1.1·::tlvatten vid Landsort. Båten blev sedermera desarmerad 
[O ' 
och besättningen är in,ternerad i Vaxho>lm. På liknande sätt 
jnkommo och mnhänder togos ubåtarna Hys och Zbik . Ubåten 
orzel, som. löpt in i Tallinn, lyckades genom en kupp fly 
-;;--
därif rån. 

De första neutrala ubåtsoffren blevo 2 finska ångare, vil
ka omkring den 23 september sänktes vid Blåskärs fyr och 

11tanför Arendal. Fartygen för de hl. a. cellulosa, vilket en
ligt förklaring från Berlin betraktades som krigskontraband. 

Den svenska handelsflottan led sin första förlust när gö
teborgsångaren Gertnid Bratt den 24 september torpederades 
av en tysk ubåt i Skagerack 18 sjömil utanför Hisör. Augaren 
var på väg till EngLand med last av trä, cellulosa och papper. 
Besättningen, 20 man , fick gå i båtarna och togs på släp av 
en tillskyndande norsk torpedbåt. 

Augaren Silesia drabbades följande dag av samma öde 
ntanför Slavanger under resa Göteborg- Hull med la,st av 
styckegods och briider. Besät tningen upptogs a v en annan 
svensk båt. 

Det tredje svenska fartyget sänktes några dagar senare 
nordväst Stavangcr. Det var Nyland av Göteborg - en malm
ångare på väg till neutral hamn, närmare bestämt Anhverpen. 
Vid kaptenens prolesler mot sänkning förklarade den tyska 
ubåtens chef alt Kylands kurs utvisade, att fartyget ämnade 
sig till England. 

I samhand med sänkningarna av neutrala fartyg har an
tagits att dc tyska ubåtarna samarbeta med flygplan även 
som att spioner äro verksamma i ham111arna. Båda dessa an 
tagande synas ha bestyrkts. 

Även England har börjat utöva en mycket vaksam kon
troll av den neut rala handeln genom fartygens uppbringning 
Och införande till engelska hamnar för visitation. Bland det 
avsevärda antal svenska fartyg som på detta sätt undersökts 
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är bl. a. Amerikalinjens Kungsholm, som först efter G-G 
gar kunde fortsä lta sin resa till Göteborg. da. 

Tyskarna hava uppgivit , att 20 bombflygplan den 2() s 
tember angripit engelska sjöstridskrafter i mellersta :\o re] .. ~P-

. . SJon 
varvid bl. a. ett bangadartyg - Ark Royal - svart "k" 1 ' 

.. . . • " o( a l s 
och ev. sankts. Uppgtften dementerades genast fran motsa t 
håll - en strid hade visserligen ägt rum men u lan l' ll"nlslt 
för luster, hette det. 

..._ h..._ \a 

Efter den pols ka ubåten Orzels ovan omtaJade flyk t från 
T a llin framkastades från rysk sida den beskyllningen, alt cl e 

esthindska myndigehterna varit för slapphänta eller till och tned 

underlä tbas flykten. Rysk-estniska krisen skärptes yllt> rlig::tre 
när en rysk {mgare påstods ha blivit sänkt av en okänd ub[1t i 
Narvabukten och en annan tvingad på grund . Innan må. 

naclens utgång hade Sovjet genon1 avtal med Estland til lför
säkrat sig rällPn att anlägga flottbaser på Ösel och Dagii sa mt 
i Baltischport på fastlandet. Detta var inledningen till en se
rie händelser, som på ett genomgripande sätt föriimlrat hela 
det sjöstrategiska läget i Östersjön. 

I september kom meddelandet om alt en fjär de svensk 
ångare , Gun från GötehOI'g på 1,221 ton, sänkts a\· en tysk 
ubåt 30 sjömil nordväst Hanstholm. Gun förde bl. a. 50 ton 
gods för elen belgiska staten, vilket den tysk e ubåtschdt>n pa 
förhand tycktes äga noggrann kännedom om. H an hotade 
sänka Gun innan folket hunnit i båtarna under motiyerin~ 
alt ångaren sökt ramma ubf1ten. Detta tillbakaYisadcs cncr· 
giskt av Guns kapten, som genom sitt resoluta uprtriidanclr 
lyckades utverka att de 18 männen på Gun fin go tid n tt g?t 
i båtarna innan fartyget. sänktes. 

Samma ubåt hade tydligen strax förut utan varning to r· 
poclerat danska ängaren Venldia, som. barlastad Yar på viig 
till England. Aven då skyllde han på ramningsförsök. Tor· 
pederiw(en kostade här 11 människoliv. På grund av kra ftl · 
;sa sve~ska och danska föreställningar 1ned anledning :J\' 

ubåtskaptenen uppträdande blev denne senare h urd i Tysk· 
l . aeil 

land av högre marinmyncligheter, men saken föranledr,c 111 " 

lysk åtgärd. 
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De sista dagarna i september förmärktes en stark minsk -

11ing i sänkandet av engelskt han delstonnage. Churchill för
j{larade nu också, att armering av brittiska handeslfartyg ge·· 

110111rför ts och att d en intensiva ubåtsjakten fördrivit de tyska 

011derva ttenshåtarna från Englands kuster. Churchills parla-
111entsta l framkallade skarpa tyska gensvar av innebörd aU 

1nan i f ramtidE:n hotade att behandla alla brittiska handels
fartyg som örlogsmän och ubåtskriget därigenom skulle bli 
oin skränk t. 

Kring månaelsskifte t tilltog den tyska aktiviteten i Oster
sjön och andra Sverige omgivande vatten , varigenom ökade 
krav ställeles på elen svenska flottans och flygets neutralitets 
vakt. En tyska rapport att 49 fartyg unelersökts på tYå dagar 
och en del av dem uppbringats ger en uppfattning om verk
samhetens omfattning från tysk sida. 

Den l oktober preja,cles några Sveab~rlar av tyska flygplan 
men svenska flygares mellankomst hindrade att eventuell upp . 
bringning kom till st[md. I början av oktober blevo vidare 
åtta neutrala ångare uppbringade kring Öland. Bland övriga 
upphrin gningar dessa dagar kan nänmas ångaren Then'lis , som 
togs i Östersjön på väg till Skien med råglast, och Korshohn. 
uppbringad syd om Almagrundet på väg till Mexiko. Mel
lan Vinga och Varberg voro tyska jagare verksamma, och elen 
6 bleV'o ångarna Svangen och Freden uppbringade här. De 
flesta ångarna ha åter frig1ivits. 

Av krigshändelser på andra h å ll uneler de första dagarna 
av oktober månad kan noteras alt en norsk 5,000-lonnare g[ttt 
På en m ina ulanför Singapore och sjunkit. En fransk ångare 
uppges h a rammul en tysk ubåt, och engelska och franska 
stridskrafter - ubåtar och flyg - ha rapporterats utanför 
norska kusten. Den polska ubttten Orlel h ar efter en flera 
veckors odysse och riskabel färd genom tyska bevakningen 
anlänt till England . 

Troligen den 9 oktober råkade tyska flygstridskrafter och 
en engelsk flottavdelning få känning med varandra i Nordsjön. 
Striden h ar bekräftats från b~l.cla håll , men medan engelsmän · 
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Hen uppge att intet fartyg skadats rapportera ty~karna lräff::tt· 
på kryssare. Två tyska plan, som samma dag nodla ndade Oc\ 

internerades i Danmark, torde ha tillhört elen styrka so n1 åter~ 
Yände från detta bombanfalL 

Den 10 oktober nådde ett nytt sorgebud elen svenska han
delsflottan. Göteborgsångaren Vistula, tillhörande samma re
deri som den tidigare sänkta Silcsia, hade torpederats -10 sjö. 
mil utanför Shc llandsöarna. En livbM från Vistula n1cd ~ 

man ombord gick förlorad i den svåra sjön. 

Fredagen den 13 oktober fick Tyskland, enlig t mccldclan
de från det engelska amiralitetet, tre av sina UJbåtar sänkta. 

Bekräftelse har erhållits på uppgiften att elen t~·ska :i l

lan långaren Bremen berfinner sig i säkerhet i Munnansk. En
ligt uppgift av en besättningsman, som medföljde p:t färden 
från ~ewyork , hade Bremens resa varit dramatisk. Idel igen 
hade livbåtsövningar hållits och bensinfat hade u tplacerats 
överallt ombord för att man snabbt skulle kunna sälla eld p:"t 
fartyget, om fientliga örlogsmän uppenbarade sig. "C n el er re
~ an hade Bremen också ommålats med grå färg. När den nåtl 

Europa hade ång:nen en tid' kryssat utmed norska k usten 
innan elen gick till Murmansk. 

Den 14 oktober kom budskapet om en ny stor förlust för 
den engelska flottan . Officiellt meddelades frfm am iralitetet 
att slagskeppet Hoya'l Oak på 29,150 ton blivit sänk t. 

Slagskcppet hade träffats av 3-4 torpeder från en tvsk 
ubåt, som lyckats smyga sig in i Scapa Flow, där Royal Oa l~ 
låcr till ankar1s. 800 man av besättningen följde farl yg'et 1 

dj~rpet. Den tyska ubåten , som undkom under den Yille rvall~ 
angreppet åstadkom ,rapporterade att den träffat även ett an 
nat fartyg. Uppgiften har emellertid inte bekräftats. . 

11 

d ' 11 C · ' s ;in knJilo Varken Royal Oaks Ul1' ergang c er ourageous ·' 
t fartygs äro nåo·ra väcrande argument i diskussionen om s ora ' , ' 

o o 11 · ha ts-vara eller icke vara. Beträffande Royal Oak skec 1C e u . , 
.. .. . k l rf" t Ii at s lo eJ, . angreppet, som for ovngt tyc. s •1a ut or s av en ovan o· .. 

1
_ 

. . d . . . ll , omstal h er fartvcrsohetf och ·gynnats av turen, un er specre a 
1 

t 
o .; o . de c c 

dig'heter. Genom att slagskeppet befann sig i hamn ha 
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icke den beredskap ombord och det jagarskydcl , som alltid. 
finns till sjöss. Både Royal Oak ooh Courageous voro dess
utom av äldr-e datum od1 utan det moderna sky.cLd, som nu
l'arande fartygskonstruktioner iiga. 

Den 16 oktober utfördes anfall mot baser i Skottland av 
tyska bombflygpbn. Anfallet insattes mot Rosyth och där lig
o·ande fartyg samt mot bron över Firth of Forth . De engelska 

.~ch tysk a uppgifterna om striden('; ul:gång och resultat gå sbarkt 
isär. Medan dc förra uppge att en bomb lätt skadat kryssaren 
southam pton och mindre skador även åstadlkommits på krys
saren Edinburgh och jagaren Mohawk , hävda tyskarna att 
fartygen b livit mycket illa åtgångna . Hur som helst krävde 
anfallet en del dödade på clc engelska fartygen, bl. a. chefen 
på :vioh awk. 

F öljande dag utfördes ett flyganfall av liknande slag men 
nu riklat mot Orkneyöarna och Scapa Flow. Enligt den 
.engelska kommuniken fö.Uo bomber i omedelbar näl'het av 
slagsk eppet Iron Duke; möjligen blev detta .skada1t. Varken 
detta b ombanfall eller det föregående voro massangrepp i stor 
stil utan utfördes av relativt smtl s tyrkor. Man får den upp
fattningen att de igång'Satts mest för att känna sig fö,r och ut
röna luftvärnets cffekti vitet. 

Under krigets första veckor hade engelsmännen sänkt Vl 

tyska ubåtar och svårt skadat fem, meddelacde Churchill i sitt 
tal den 17 ok t. Inberäknat resultatet av fransmännens ubåts
jakt k an man antaga, sade han , att tyskarna nu förlorat en 
tredjedel av den ubåbsflotta dc förfogade över vid krigsut
brotte t. 

Svenska ångaren Gustaf Adolf blev den 21 okt. sänkt av 
en tysk ubåt, som sedan under fyra timmar bogserade far:ty
§ets livbåt tills de skeppsbrutna togos ombord på en norsk 
:ångare. Gustaf Adolf var på väg från Göteborg till engel<sk 
hamn med last av styckegods . Samma dag angrep en tysk 
flygesk ader en engelsk konvoj i Nordsjön utan att tydligen nå 
llågot egentligt resultat. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 37 
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I östcrs 1·ön inträffade samtidigt en förlust för den tvsk· 
. ~ (l 

marinen. Ett patrullfartyg St 701 minsprängdes i Faxcb
11

k. 
ten i höjd m ed Stege och sjönk omedelbart. A v h es ä[! n ingen 
omkommo 71 man ; blott fem räddades efter att timtals ha su

111
_ 

mit ontkring i det iskalla vattnet. 

Vå r handelstflotta led en ny förlust den 23 okt. , då an garcn, 
Albania av Göteborg sprängdes p :'i resa från London till :\c'" · 
castle för a tt komplettera sin fiör Sverige a·vsedda l ast. Fnr. 
tyget klövs i två delar och sjönk inom kort. Vid d en explo
sion som uppstod blevo två m an av maskinpersonalen dödade 
och två skadade. Det är ännu icke kl.arlag,t, om .-\lhani::ts 
sänlkning orsakades av minsprängning eller en torpc<l frå n 
n ågon ubå t . 

Hälsinglborgsångal'en vVanja, som uppbringats av (• ngcls
mänen och med brittiskt prismanskap ombord var p a Yilg t ill 
IG1•kwall fiör unde11sökning, r å kade vid ungefär samma ticl 
punkt grundstöta vid Orkneyöarna . Fartyget m åste iiYergc, 
och blev vrak. 

I detta sammanhang k a n nämnas att engelsmännen r n
li,gt en den 25 o kt. utfärdad kommunike till denna dag upp
bringa t 65 svenska fartyg för undersökning. Av dessa hade 
43 frigivits , å tta ha·cle få tt lasten eller delar av den heslag
ta«en och 14 kvar] å,go ännu för undersökning. 0 

Den 28 okt. meddelade tyska amiralit·et en förlu !'>l a ,· tre 
ubå tar. Uppgiften står alltså avsevärt i strid m ed Chur-
chill s ovan hcrör:da uppskattning av de tyska förl ust <'l' IH~-

. hl d l \. IIn tr•d De tyska "fick" -slagskeppen Deutsc an oc l · ( . ' . 

Schcer ha seelan första hälHen av oktober uppcih åll il stg .1 

Atlanten, där de b edrivit kaperi. Resultatet synes icke ha va r~t 
särskilt märkligt , men Deutsch lands uppbringning aY ,unco : 

" · f Fl' ·t l · f" · l tt p ·ot eslstonn 1 kanskn augaren C1ty o ' m 1a1 01a n e en I · · _ 

USA tills affären fick si n dra ma tiska upplösni111g i l\orgc. .-\ l 
C. f Fl' t f' t till '\[ut -det tysk a prismanskapet föreles lly o ' 111 ors , · ·" 

1 · .. P " .. t'll 1' kla 'd l.IJlÖI)lC h rl \r/ mansk via TPomso. a vwg 1 ys n · 
d d . 'uJ· otw sedan i Haugesund för att, som de t med ela es, en sJ ~ 

811
_ 

bord skulle få ordentlig Yårcl. Dc norska myndi ghetern a 
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sågo emellertid a tt förfa randet stod i strid m ed neutralitets
bes tämme lserna, varför elen tys ka prisbesättningen internerades 
i Norge och City of Flint frigavs. Under resan hade tyskarna 
låtit fartyget gå un der dansk flagg och med danska nationa 
litetsbeteckningar. 

Det antn!s att Aclmiral Soheer nu gått ut i Stilla havet och 
att även d et trcdj·c far tyget i klassen, Admiral Graf Spec, Slkall 
söka sig ut på lmpm{ärcl. De a lli erade fö rfoga endast över 
fem fartyg, som m ed !hänsyn till såväl fa rt som artilleri äro 
överlägsna "fi ck " -slagsk eppen , nämli gen Hood, Renovm , He
pulse, Dunkerque och Strassbourg. 

I ett av ·sina regelbundet å terko mmand e tal har Chur
chill m edelat, a lt E ngland för oMobcr kund e räkna sig till 
godo cH betydligt överskott i handelskriget då det beslagtagna 
tonna get jämte nyanskaffningar med 60,000 ton Ö•vcrsteg för
lusterna, som voro 72,000. Samtidigt tillkänn agav han att den 
engelska lllbåten Oxky redan vid krigets början gått förlorad 
med 53 m an till följd 'av en explosion. Saken hade förut h cm 
lighålli t s. 

Slutligen några ord om elen r evolutio nerande omdaning 
det s tra~egisk a lä get i Östersjön undergå tt. Den ryl5ka ö,vcr
enskmnmclscn med Es tland fö ljeles snart av liknande fördrag 
med Lettland och Lita u en, som bl. a. skaffade So'Vjet rätt a l t 
anlägga baser i Libau och vVindau. De ryska garnisonerna ha 
redan dragi t in och arbetena med io r cl nin gstäUanclet av Sov 
jetflottans nya stöd jepunkter äro i fu ll gång. Med Pinland 
ha övel"läggn ingm· länge påg:'ltt, men d iskussionen har när 
detta skrives avbruti ts på obestämd tid , emedan parterna ick:~ 
kunnat komnra till c nig;het. so,vjct har önskat att bl. a. er
hålla vi ssa öar i Finska viken och en f lo ttbas i Hangö. En 
rysk stödjepunkt i Hangö skulle innebära a tt s jöstrategiska 
läget från 1914 nära nog åters tä lldes i Östers jön. Som en aY 
llYckelposi tionerna för tillträd et ft'ämst till Finska viken men 
även till Bo tlenhavet har Hangö synbarli gen varit elen egent
liga stötes ten en i dc finsk-ryska överläggningarna. 
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Fö rlustlista 15 september- 15 november. 

/(rigförande länder. 

Da
tum 

15/9 

16j9 

Namn 

Firby 
Da vara 
Vancouver City 
Fanad Head 
Cheyenne 

18/9 Com·ageous 
Truro 
Kaffiestan 

29/:1 Lord Minto 

22/9 
23/9 

2/10 
6/ 10 

14/10 

15j10 

16/ 10 
17/10 

20/10 
22/10 
23j10 

Ar lita 
A k enside 
Kensington Com·t 
Ilazelside 
Olement 
Glenfarg 
Royal Oak 
Heronspool 
stongate 

Lochavon 
Yorkshire 
City of Mandalay 
New Mathilde 
Clan Chisholm 
Sea Venture 
Whitemantie 

24j10 Ledbury 
Menin Ridge 

25/ 10 Tafna 
29(10 Malabar 

Saint Aidan 
Saint Nidan 
Lynx II 

l Tonnage l C e r t 

Engelska fartyg. 

4,869 Handelsfartyg 
291 Trålare 

4,955 Handelsfartyg 
5,200 
8,8:::!5 

22,600 
974 

5,193 
295 

Hangarfartyg 
Handelsfartyg 

l " 
Trålare 

--=::::::::: 
O r s a k 

Ubåt 

32G 
2,700 
4,900 
4.GOO 
5,051 

Handelsfartyg Ubåt 

8ö0 

29,150 
5,202 
5,04.4 

9,205 
10,183 
7,029 
l ,559 
7,256 
2,322 
1,692 
3,528 
2,474 
4,413 
8,374 

362 
564 
250 

Slagskepp 
Handelsfartyg 
Handelsfartyg Sitnkt av 

Deutschland 

Ubåt 

') 

Db åt 

Trålare 
') 
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Namn C e r t O r s a k !Tonnage l 
--~--------------~------~----------~----------

Sept. 

Okt. 
1/11 

British Influence 
Neptunia 
Avicem01·e 
B ramden 
Arkleside 
Rudyard Kipling 
Oxley 
Sneaton 
Coulmore 
Bron te 

Engelska fartyg. 

8,431 Handelsfartyg 
798 ? 

4,060 Handelsfartyg 
1,594 
1,Fi67 

333 
1,350 Ubåt 
3,678 Handelsfartyg 
B,670 

Sänkta enl, 
uppgift från 

Lloyds 
Orsak ej an

given 

Explosion 
? 

Ubåt 
4,317 

1---~--------~-~-~------~---------
Sum ma : 42 fartyg på 199.!:134 ton 

Tyska fartyg. 

19/9 
13f10 

Sept. 
21/10 

1

24/ 10 
28/ 10 

Okt. 
Nov. 

Lian n e 
3 ubåtar (varav 2 

oceangående) 
Inn 
St 701 
Friedrich Breme 
En ubåt 

Sch w a benlan d 
To go 

125 

2,867 
? 

10,397 

8,188 
5,042 

\ Motorskonare 

Handelsfartyg 
Minsvepare 
Tankfartyg 
Ubåt 

Flygbas 
Handelsfartyg 

[ Mina 

l ') 

Minsprängd 
En gels k kryss:· 
Sänkt av 
franska örlog~f. 
Engelsk kryss. 
Fransk ubåt 

Sum ma: 10 fartyg om c:a 30,000 ton. (Anm. Enligt engelska upp
gifter skulle förlusten av ubåtar vara 12 å 15 fartyg) 

Franska fartyg. 

13j9 Pluton 4,773 
25j9 Phryne 2,660 

15j l0 Miguet 14,153 
Bretagne 10.108 
Louisiane 6,903 

2I jlO l Vermont 5,18G 
_Bill Baoule ö.874 

Sum ma : 7 fartyg om 49,657 ton 

Minutläggare l Explosion 
Handelsfartyg Ubåt 
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N eutralct länder. 

Da-

l l Tonnage l l 
~ 

tum Namn C e r t O r s a k -
~ 

l l Tonnage l l 
Da- Namn C e r t Ors ak tum 

1-

Norska fartyg. 

Svenska fartyg. 

24/9 Gertrud Bratt 1,510 l Handels fartyg l Tysk 
ubåt 

25/9 Silesia 1,839 . . 
" 

28/9 Ny land 3,525 . . 

21 /10 l Deodata 3,295 l Tankfartyg l Mina ? 
29/10 l Varaugmalm 3,618 l Handel:fartyg l Minsprängd 
2/11 Mim 8,700 Strandning 
3/ll Sig 1,342 Mina? 

l 

JO f artyg p å 29,613 ton Summ a : 
30/9 Gun 1,221 ' • 

10j10 l Vistula l 1,028 . . 
21 / 10 Gm,taf Adolf l 925 Handelsfartyg U båt 
23/ 10 Albania 

l 
1,241 » Ubåt ? :Mi na? 

25/10 vVanja 2,618 . Stran dning 

Holländska fartyg. 

l j10 l Jan van Gelder 

l 
525 l Minsvepare l Mina 

7/10 Binneudyk 6,873 Handels fartyg Minsprängd 
Summa : 2 fartyg om 7,398 ton 

Summa : 8 fartyg på sammanlagt 13,907 ton 
Belgiska fartyg. 

Danska fartyg. 

1/10 l Vendia 

l 

1,150 l Handelsfartyg l Tys k 
u b at 

4/1 1 l Canada 11,108 l Handelsfartyg Minsprllngd 

16/9 1 Al~x van Opstal 
l 

4,955 l Handelsfartyg l U båt eller mi-
na? 

Okt. Suzon l 2,239 l Handelsfartyg ? 
Su mma: 2 fartyg om 7,194 ton 

Summa : 2 fartyg om 12,258 ton 
Grekiska fartye. 

Finska fartyg. 

23/9 l vValma l 1,361 l Handelsfartyg l Tysk 

l l l ubåt 
> Martti-Ragnar 2,COO >> . 

4fl0 Dirnuntie 4,99J Handelsfartyg Tysk 
ub åt 

24/10 Hadjipateras 5,692 H andelsfartyg » l 
? Nicolaus Embaricos 5,295 » Explosion 

2/10 Baltic 451 » Sjunken i mm-
fäl t 

Sum ma: 3 fartyg om 16,247 ton 

10/10 l Indra 2,030 » Mina 

30/1 0 l Ju no l 1,241 l IIRndelsfartyg E xplosion 

Summa: 5 fartyg på 7,103 ton 

Ryska fartyg . 
27j9 l Metallis t 4,000 1 Handelsfartyg Okänd 

ubåt 
l 28/9 l Pionjer ? 

Norska fartyg . 

'29/9 Jern 1,274 Handellifarty g 'l'ysk 
u båt 

» Solaas 2,200 » . . Takstaas 1,361 » . 
4j !O Höegh Transporter 4,914 » Mina (utanför 

Singapor~) 

13/ 10 Gressholm 1,000 Handelsfartyg Minsprängd 

14 10 Lorentz \V. Hansen l 918 . Sänkt ~l' l Deutschland l 
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Förteckning 

å 

under tid en l juli- 31 oktober 1939 nyinkomn u böcker 
murinstnbens bibliotek. 

Förf :s namn Bokens titel .\.n m. 

---------------~--------------------~----
Prislista å intcnclentunnat0ri0l l 

som tillhandahållas från ar
mens centrala intendenturan
stalter 

Int. dop. 1077/1939 

Anneförval tJ1ing·c.ns for
tifika tiansstyrelse 

1\fartiny, Nikolaus von 

Edwards, K enneth 
Sandle·r 

W estman, K. G. 

Norrlin, Lennart 

Lagerlöf, H. L. 

H:son-Ericson, Stig 

KungörelsH angåondo vård och 
und e·rhå ll av Janttörsvarct till
hörande oc h. till lantfö,rsvan•·t 
upplåtna fast igheter med un 
dantag av bc·fästningsRnlägg
ningar 

BiJcldokunwnte aus Os terrcich
U ngarns Se<'krie.g 1914-18. 

Mit SchilclHrungen der wichtig
s ten Kampfhandlungen zur Se e 

U ncasy Oce•ans 
Sveriges utrikesminister om 

Alanelsfrågan 
Försvaret, n<•utralitetspolitiken 

och Alaml 
A land historiskt och aktuellt. 
Alanels öclr.s·timma - Sveriges. 
:Militära synpunkter på Alanels-

frågan 
Försva rsproblem kring Al anels

öarna 
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Föd:s namn Bokens titel 

Skölcl, Pe·r Edvin (inlt'- Det in temationella läget och 
dare). SvC'rigcs försvarsbereds ka p. 

Smith, Ragnar 

Lind af Hagc by, E. 

Marinförval tningcn 

Armeförvalt ningen 

Reutet·, Paul 

Reuterswärd , Pantus 

Barkman, Bertil C:son 

go 583/1939 

go 515-520/1939 

Schncicler, R. 

Roberti, F. de 

Flygstaben 

Schäfer, Hugo 

Lewenh aupt, Sten {utg.) 

(Ahnlund, Nils) 

Fön·drag och diskussiom•·r med 
militära experter 

En fö r alla . . . In lägg i frå
g an om N ordens fred och for-
svar 

Försvars ledningen och kustfäst
ningarnas infantl~ ri 

Pörteskri fte,r J ör med te lsredovis
ning m. m. O'ill bord p å fLottans 
fartyg. 

Instruktion fö r handhavand e och 
vård av nifeackumulatorcr 

Etude do la regle: , Toute prisc 
doit et rn jugee,. 

Taktiska ti l läm pningsuppgifte·r 
för b a taljon och r ege mente 

Kung·]. SvP>a Livgardes historia. 
Bd 2. 1560- 1611 

Fältutrustningslista för kustar
tilleri<•ts' pm·sonal 1939 

Ex0rcisrt>glemente för -rlottan. 
2. Artill eri. Del 1- 6. 1939 l 

LP>ben und Treiben an Bord S. M. 
Seekaclettl•n- und Schiffs jung
en-Scltu lschiffe 

Giornata c<•,Jpbrativa cl ella R. 
Marina 1() giugno. 1939 - XVII 

Kalalog över :flygstabens biblio
tP>k. 1939 

Die Gesamtwe·hrkräfte al le·r 
Sta a t en. 19•39 

Sveriges och Norges traktatter 
med främmand e makter 1900 
-26/10 1905 

Professor Ni ls Alm lunds t ryck
ta historiska skrifter. Bib lio
g ra r i 

An m. 



Fö'rf:s namn 

Armesta ben 

H eye, Helhnu th 

Dams, Karl Lothar 

Kretz, Ake 

Lufts],yddsinspektioncn 

Sköld, Per Edvin, Rud-
ling, Arvid m. fl. 

Churchill, Winston 
Hart, Licldell 
Gröncr, Erich 

Tysk] and. Auswärtigcs 
Amt. 

Storrlwitannicn. Secrcta
ry of sta te for fmcign 
affairs 

Gicse, Friedrich 
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Bokens titel 

Armefältt j ä.ns·tö,vningcn i I~ro

nobergs län år 1938 
Die de·utschc Kriegsmarine. Atl f

gaben und Aufbau 
Der militärische Unge,horsam 

nach § 92; MStGB mit beson
dorer BerLicksich tigung der 
Rechtsprechung 

Admiralty navigation manu al. 
Vol. 1 1938 

Svensk ortföTtockning 1939 
Flyganfall! Hur skall jag hand

Ja? 

Allmänna anvisningar : 

N :r 6. Tekniska anvisnina r fö r 
anordnandet av skydds
rum. 

N:r 7. Planläggning och orga- ~ 

nisa tion a v in dustriluft 
skydclct. 

N :1· 8. Handhavande), fö,rva 
ring och vård av lnft
skycldsma ter i el. 

N :r 9. Hmnskyddet. 
Demokratien och försvar et i teo-

ri och praktik. 
Steg för steg 19-36-1939 
The elden c e o·f B r i ta in 
Die deutschen Kriegsschifie 

1815-1936 
Urkunden zur letzten Phase der 

cleutsch-polnische·n Krise. 
Correspondence between H. M. 

gavornement in the United 
Kingdom and the ge rman go
vernment august 1939 

Das Oberkommando der \Vd u
macht 
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F'ö'rf :s n a m n 

Försvarsstaben 

Chefen för mannen 

Försvarssta Len 
Wikman & Hroberg 

Bemmann, l~uclolf 

Cooper, Duf:[ 

Secretary of State for 
Foreign Affairs 

Szymanski, Hans 

Passow, Kurt 
Delage, Edmoncl 
Kommitten Jöt utrikes-

politisk upplysning 
(utg.) 

Lagerlöf, H. L. 

Lagerlöf, H. L. 

Rau.schning, }[ermann 
Finland. MinistC'riet för 

inrikes ä renden 

Ed warcls, K enneth 

Bokens titel 

Armeer, flottor och flyg. Upp
gifte,r om utländska fö-rsvars
organisationer 
1. Danmark, Finland, Norge 

Anvisningar i sjöfartsskydel för 
hancle,lsrtlo·ttm1 uneler neutrali
t et och krig 

Flygplankort 
Finsk-svensk, svPnsk-finsk mili

tiirorclbok 
Russ ! and greHt nach der Ostsec. 

Die russischcn Herrschaftsge
llisto im Ostseeraum seit Pe
ter elen Grossen 

Tho seeond world war. First 
pl1ase 

Documents concerning ge rman
polish relations and the aut
break of hostilities between 1 

Great Britain ancl Germany 
on september 3, 1939 

Drandenburg-Prcu.ssen zur Sco 
1605-l815 

Taschenbuch der Heere 
Cluoniq ues de la rnN 
Krigsutbrottet i dokumentens be~ 

lysning. 1. Eng18nds blå bok 

Försvarsprinciperna och den ak
tue lla Alanelsf rågan 

Komnwntarer till fö:rsvarsstabs
chdens yttrande i Alanelsfrå
gan 

NihilismC'nS wvolution 
Handbok i befolkningsskycld. 

fl~: ~~~~E::,:ch dre'" "l 

An m. 
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Uppgifter angående främmande mariner 
(U F M n:r 10/39) 

h ä m t a de ur fack- och dagspress av Marinens pre::~cl<>tn l j 
ullllPr ticlr•n 1G septem ber-15 oktober j 939. 

Innehållet i här återgi ma up}lgifter står helt för de so m kä lla 
auginta presso-rganens räkning. 

Aktuella spörsmål, översikter, jämförelser m. m. 

Stormakternas och de skandinaviska ländernas rustninga r. 

Denna artikel hirnnar en kod översikt över vad rust.ningcikRp p

löpningen kostar. Det har <"'mell Prticl blivit tämli gC"n vanskl i;:!t atl 

s kilja de militära och dc civ ila bud gP tern a :!'rån varandra. Det toiala 

kriget innebiir, att hela folket redan i f redstid organis1-•ras nw1l kriget 

Jör ögonen. All a nationens krafter tagas i fö rsvarets tjänst. L'tgifit'L' 

för detta ändamål äro ofta av håll<' c ivi lt och mi litärt intrP~W . 

Den tyska budget1'n har ick0 offPnt lig·gjorts seelan j!J34. Det iir 
·,[ärför icke Jnöj ligt, att ti llfy llest a ngiva, huru myckd T~o~ kla n ds 
upprustning kostar. Dl' s iffror, som uppgivas i clenna arti];l'l. om

ratta r endast de· rena 1nilitä ruppgifte rn a, el . v. s. ut.giftPr t ill t rupper 
och deras utrustning samt materid och ammunition. För '[\·-;k]and.> 

,J(),] äro fö rsvarsutgifterna bPräknadl'· eJtt>r de truppstyrkor llC lt drn 

mat()riel m. m., som la ndet har Pl ler ll?Lll cr på att a11sk aHa. 

.c'L Stormakterna.. 

I en ra])port, utgivrn av »Fore ign Policy Associat ion i ?":::~ 
York uppgives världens .sam lade rustningsutgifter :för j9:3R till 11 ,-J ' 
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1
nillioner cloll at·s. Drnna summa :fördelas på cle olika lönclernn S<~-

Jun rla: 
Si·orbritann icn .. . .. .. . ..... . ....... . 
Frankrike 
Tyskland .. . ... ... .. . o • • •••• •• •••• • 

Italien ....... ... o .... . ... . . ...... o .. 
J apr.n .. . o . . . . . . . . . . . . .... . o . . . . .. o 
Sovjctryss lrmcl . . ... . . . . . o •• • •• ••• ••• 

För<'nta Statc'ma . . ... . . . ..... o .. . .. . 

1,693 
1,09'2 
4,400 

32(i 

1,7uG 
fi,400 
1,066 

mi J J. 

)) 

Sju läncl1'r ...... o .. . . .. . ... . summa 1:5,932. mil l. 
Andra Iii n dc· r .. .. . .. . . . .. .. . . . . .. . . 1,649 >> 

HPla vä rl dPil .... ..... o ... . . .. . o . .... 1'7,581 milJ. 

Storlll akte·rn&s rush1ingsutgil'tcr ha s tadigt ökats från år 193~. 

En ödc1.s ironi h ar vrlat, att just detta år i rustningsstatistikens hi 
storia Ya r det i\ r, då dl'n :;tora nedr ustningskonterensen sammanka l
lades. ln gl'n anade vii J den gången, att vä rldens rus tningssiffror in

om loppet av de töljanclt' 6 åren sk ulle stiga med 360 % från 3,784 
milJ. dollars [ll· 1932 ti ll 17/iR1 milJ. do ll ars å r 19:38. 

Föt· dc' 7 tidigare' om ta l ad e hindC'rna.s vi el kom m ande är utveck
lingen i millioner dollars fönlc·lad Pn li gt följande: 

·· · ··· ··· Storbri tannien 
Frankrike ............. 
Tyskland .... . ............. 
It alien ....... . ··········· ·· 
Japan ...... .. ............. 

d ········· Sovjetrysslan 
.Förenta Sta te rna ...... 

1932 

426 
509 
254 
271 
199 
282 
668 

19:!3 1934 

456 481 
679 583 
300 382 
24 1 264 
253 272 
310 1,000 
540 710 ] 

1935 1936 1937 1938 l 

596 847 1,263 1,693 
624 834 909 1,092 

2,fl00 3,600 4,000 4,400 
778 916 573 526 
29G !305 1,130 1,755 

1,640 4,002 5,026 5,400 
912 965 992 1,066 

Summa l 2,6091 3,779 1 3,ti92j 7,446 111,469113,893115,932 

Prriocll'n 1932-34 ,·isa r Pn förhållandevis rimlig- ökning av 
Världen.s rustningsutgiJ'tl'r, nämligen från 2,609 mi lJ. cloUars j 932: tiil 
3,692 milJ. clolla.rs 1934. Av denna ökning på 1,083 mill. dollars fal
ler 718 mil lioner på Sovje-tunionen och 73 millionor på Japan. Tysk

land, som år 1934 officiellt begynte sin uprustning, har under nämn 
cia tid ökat si n mili tärhudget med 128 mil!. dollars. Do andra mak
t&rna hålla s·ig i stort sett på s:in ticligoaro nivå. 

Från och med år 193G uka samtliga stormakter sina rustning."
buclgeter och ru3tningskapplöpningen börjar på allvar. En jämfö-
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relse mellan rustningsuppgifterna Hl32 och 1938 visar för Öoy il'tu 

n en en ökning på 1,815 %, fö·r Tyskland 1,632 %, för Storln i ta 1110 

:2.97 %, för Frankrike 114 %, för Förenta Staterna 60 % oc h J~ :~~~~~ ~~ 
hen 34 %. a 

Beträffande Italil'n JnärkPs, att dess militärutgil'ter ku l111 j
11 0 1 

1g,35 och 1936 i och med förbercclel.scrna till Abcssinicn k ri gp t :ll;) 
igångsättanclt av clets2.mma. De italienska militärutgifterna 1\):3() hhc : 
fö rt mecl1932 visa en ö>kning på c :a 230 %. 11 

En grundval för värde,ring av de ohka ländernas förs var.sn (gifter 
utgör respektivo Hinders prisindex för de år rustningskapplöpnin.g

01 
pågått. I nedanstående tabell har prisindex för 1936 sa tts ti ll 1oo1 

l 1933 
l 

1934 
l 

1935 
l 

1936 
l 

193f= 

Storbritannien ......... .. ... .. .... 78 78 80 81 81 82 
Frankrike ... ... ..... . ... .... . ....... 78 79 80 87 97 92 
Tyskland ······················· ···· 64 60 5<1 66 83 101 
Italien ··· ··· ····· ······ ············· 61 63 78 90 104 106 
Japan ............... .. ... .. ........ ... [ 84 l 84 l 88 98 114 116 

Det kan ockS'å vara intressant att lämna några cxL· mpl'l p:\ 
rustningsutgifternas utvockling inom de enskilda försvarsgl\ 'n<una .. 

a. S t o r b r i t a n n i e n. (I millioner pund sterl in g.) 

1933f3411934f3511935/3611936/3711937f3811938,'391 1939,'40 

ArrnEm {Budget 29,4 
l 

31,5 
l 

36,4 
l 

46,9 
l 

82, l 1107.4 1 -
Extra - -- - - 27,0 30,0 -
Summa 29,4 l 31,5 l 36,4 l 46,9 1109,11137,± l 161,0 

~farinen {Budget 44,5 
l 

47,4 
l 

55,6 
l 

71,4 l 95,2 1 11 R,s l -
Extra - - - - 27.0 30,0 l -
Summa 44,5 l 47,4 

l 

55,6 l 71,4 l 122,:!1 143,8 ] 53,0 

{Budget 16,1 
l 

16,8 26,7 
l 

49,1 
l 

79.71 100, 1 -Flygvapnet Extra - - l - - 26.0 30~ 

Summa 16,1 l 16,8 l 26,7 l 49,1 l 105, 7[ 130, l l 20S,O 

Utgifterna för flygvapnet ha nära nog :13-clubblats seeJ an j!J33· 
Ar 1939-40 överflyglas för första gången Storbritannicns marinbud· 

b:'de av arn'ens och flygvapnets budget. 
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F' r a n k r i k e. (I millionor francS'.) 
b. 
~ 

1936 

{Budget . . . . . . . . . . . . 5,200 
Extra ············ ··· 2,800 _A.rrn en 

Summa 8,000 

{Budget ····· ······· 1,600 
Extra ... .... ........ 1,900 

Marinen 

Summa 3,500 

n et {Budget .. . ......... 900 
Extra .. . .......... .. 2,000 

Flygvap 

Summa 2,900 

l 
1937 

l 
1938 

l 
5,900 

l 
6,600 

4,200 6,770 

10,100 l 13,370 

1,800 
l 

2,200 
2,650 4,200 

l 4,450 6,400 

l 
1,250 1,550 
2,700 4,200 

l 3,950 l 5,750 

Som man kan se, visa marinens och flygvapnots utgifter elen 
förhåll andevis starkaste ökningen. 

År 1939:_40 uppgå de sammanlagda försvarsutgifterna - civila 
försvaret mcdriilmat - till 76,200 mil!. francs i en statsbudget pil. 
127,845 mill. francs. 

c. I t a l i e n. 

1939-40 års försvarsbudget lyder på 
Armen ................. . 
:Marinen . .... .. .......... . 
l<'lygvapnet ............. . 

11,200> mil!. 
4,900 mil l. 
3,700 )) 
2,600 )) 

lire: 

Besättandet av A.bcssinicn kostade 300 mi ll. lire, sålunda fördelat: 

Armen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 mil!. 
Marinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ,, 
Flygvapnet . . . . . . . . . . . . . . 80 , 
övrigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~·o 

d. F ö r e n t a S t a t c r n a. 

Av den ordinarie försvarsbudgeten för år 1939--40 gå: 
Till marinen . . . . . . . . 773 mill. dollars 

)) armen 515 )) )) 

e. J a p a n. 

Av elen onlinarie försvarsbudgeten för år 1939-40> gå: 
Till marinen . . . . . . . . . . 633 milJ. yen 

>> arn1Cn . . . . . . . .. . .. 4DJ » 

l 
l 
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J(rigd. i Kina har seelan 1937 kostat 119 milliarder ,l'r'n. v'li· 
är 7 gångC' r så mycket, som kriget mot Ryssland å r 1905 kn~tadt' : ' <'t 

Av eld. som omtalats framgår, att Tyskland 1933, 19i}(i oc h 1\)o~ 
1·arj c å r har använt dubbE'lt så m ycket till sitt Jörsvar som Storl ~.' 
taunien och Frankrike tillsammans oc h år 1938 c:a 1,2!HI mi ll ;

1 1
' 

lars mer iin nämncia Jändc'r tillsammans. · roi. 
Ar 193~ ;l,~ r Tys k:l anc~ clC'ssutom. ö·~C'rtngit. do stora. YflpPn l'iinå'i 

som f unnas 1 IJeckos lovaklcn. Samt1chgt ha nkct.s oknm gar i [rån·' 
om industri , lantbruk, vägbyggning, sv in- och hästavel 11 1. m. Ya ~i~. 
lika imponnancle som rustningarna. Härtill komm e r, att 1\sklaud 
har kunnat giva sto ra l ån till utlandet. Som c•xC'mpcl ka n n ä1n nas 
att clet hös tLn 1938 gav Turkiet r'tt lån på hela 12,5 mil J. pund . Drt 
kan i denna j;imförclse nämnas, att dc t ys ka s tatsintäktr'rn a i >n h,, 
anslagits till 20 milliarcln riksmark. Dess intäkter kom 111 a antagli
gen att s tiga :dterligarc. MPn dl't är 1-;.lart, att Pn sådan kraHan 
s t6ingning, som upprättamlr" av dPt s tortyska rikC'·t kostar ]H'ngar. 
Inom loppet av 5 1 /o å r - mar 1933 till oktobPt' 1938 - ha r dl'! 
tyska rikets sku ld stigit från 1.1,700 till. 27,700 millionr'l ' ril,si nark. 
Som jämförelse kan nii 11111as, att Norges statsskuld är på 1.-171 mil l. 
kronor. 

I Frankrikt• var st atsskulcl c'n cl c' n 30 april 1939 4~8,;)0~ mill. . 
lrancs mot 143,846 mi Il. 1932. 

Enligt el c S<'nastP lwräkningarna skol a ck hri ttiska r u:<\ 11 inga r, 
na (det civi la försvaret mC'clriiknat) s luka c:a 630 mill. pund elil' i' 
omkr. 2 /a av lwla cl pn orclina rir' utgift.sl.:mdgeten. I Frankri k<' ii r för· 
hållandet precis ddsamma. I T~·skland lä ggPr statPn lJ('s la ;.>; på 47 % 
a\' hela nationalinkoms tE'Jl. I England betalas inh)l]nst.;ka ti på 4 sh. 
R el. ]ör varje pund. Staten har clPssutom höjt prist'rna ]1å tr , iii m. 111. 
Det se r så ledes inte ut , som om clPt skullP va ra lättarf' att YGI' il 
skattebetalare i Storbritannien än anno rstädes. Men ej hf'll t' r i Stor
hritannil'n äro dessa vältliga s kattPr ti llräc kliga att täcka l'iirsl' arsut
gifterna. Man har även här måst tillgripa lån. Ddt >~ giill,·r t. r~ . 
iör halva del en av försvars bevillningarna :för 1939-40. 

De t är klart, att när rustningarna drivas i så forcera\ le ll1P
0i 

som man nu gör, det inte må synas unde rligt, om det i någon ~r;\ 
går ut över material ets kvalitet. Särskilt har det t yska matena e 
av denna orsak lJlivit betraktat med misstro. 1 

Nyligen skwv dock en norsk generalstabso.ffic er, som l1~r tjiin~; 
g jort i den tysk a armen, följande: »Den t yska krigsm atC'ri eil'n st~~n· 
kvalitet genomgående långt före dc andra stormaktern as. lJnC 

-585-

tng u1gör blott rlcn lätta st1·iclsvagnl'n och några flygplanstyper, som 
]J !l visat s ig vara dåliga». 

:Man kan dock sfi kurligcn säga, att a rten och kvaliteten på den 
tyska ma1eriPlen är jämngod med de andra stormaktemas. 

13. De slmudiua.Yiska länderna. 
Vicl s iclan av .o:: torm akternas rustningar verka försvarsförb e rC' 

(\e]serna i dc norelis im länderna täm ligen svaga. :Men ävPn här kun
Jla stigande rustnings t·C'nclc•nsc'r iakttagas, särs·kilt i Sverige. 

Summan a v de ordinarie och e.xtra bevillningarna till försYaret 
i millioner kronor. 

1933/34 1193413511935/3611936/371 1937/3811938/39 1!939/40 

Sverige .......... ...... .... . 102,81[ 111,8 120,91170,1 1170,5 250,5 324,0 
Danmark .................. 

1 

36,0 37,38 37,65138,83 38.2 81,5 64,3 
Norge ...... .. .......... ... 30,24 28,24 00,0 37,081 42,7 69,6 78,0 

:Förs.,·arsutgifterna p•rocent av statsbudgeten. 

1933/341 1934/3511935/361 193610711937/381 1939/40 

Sverige 10,5 9,7 l 11,4 13,8 13,2 22,0 

' Danmark ··1 9,16 9,52 

l 
9,30 8,44 8,27 13,2 

Norge ...... 8,2 9,17 6,72 7,50 7,80 11,75 

Den fin ska försvarsb udgeten är på 171,3 mill. kr onor - 32 o;; 
av statsbudgeten. 

Sedan höst en 1936 har a llt som allt beviljats 96 mill. krono r 
extra till att stärka Norges försvarsberedskap. Av dessa ha 63 mil
boner gått ti ll rent militära ändamål och har m edtagits i ovannänlfl
~·a tabell. Deot är c·me•llmtid av intresse att se•, huru clcsS'a pengar 
Orclelats på de olika försvarsgrenarna: 

Till sjöfö rsvaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 millioner 
>> de två flygvapnen och l uftvärnartilLoriet 2.2 )) 

armen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 )) 

Tendensen är densamma som i flera andra hindeot'. I-Iuvuclpar :f-u av de extra medl en gå till s jö- och flygstridskrafterna. Detta be
lor på att det för dessa s tridskrafters vidkotTUlla.nde är mateTielen, 

Tidskrift i Sjöväsendet. 38 
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som spelar elen dominerande rollen. Men som sagt stå No rg-<·~ för

svarsutgifter inte i någon sonl! helst rimlig proportion till dPt s
0111 

bevi ljas i aclnra länder utanför Europas lugna hörn. Planer oeh Iöt·

slag har Norge eneell ertid haft, och då dessa giva uttryck iö r <lt• sak. 

kunnigas syn på vad som behövs i vår oroliga tid, kan det Ynra viiJ·~ 

att nämnas. 
Ar 19•36 framlade befälltavancle amiralen en sexårsplan Jör åtc'r. 

uppbyggandet av sjöförsvaret på c :a 127 mil l. k ronor. D <·1 b hl i 1 .. 

omkr. 21 milJ. per år. Samma år himnado be•fälhavandu g'<'ll<'ra l<'n 

en översikt över brist i härens matc•ricl på samman lagt omkr . :.'-! tni\1. 

kronor, fördelat på 3 år - c:a 8 millioner om året. .Luftriirs\· at·s

kommitten räknar m ed ett t re års byggnaclsprogram för luftfiir><Yarpt 

till ett sammanlagt bc·lopp av omkr. 53 millioner. 

I själva ve·rket skull<' dessa plan0r på nybyggnad , if all "" gc'

nomJönlcs, kosta tillsammans omkr. 40 millioner per år. 

Utvecklingen synes lta bekräftat, att befälhavande alttim lcn,.· 

plan av år 1936 inte måtto tälJa några orimliga krav på nå gon . n;it· 

man tar i betraktande, vad säkerheten i vårt sjöterritorium l>dyd•':·· 

internationellt sei.t och vad andra läncl0r i dag måste beta la fiir alt 

säkra sin cavhängighe·t. Att plancon sträckte sig så l ångt solll övr'I" 

6 år är det heJl e r in te något att säga om. Stormakterna:> up ]>l'll.'tni np; 

till sjöss visar, att det först 1943 synes bliva C'tt kritiskt år. ~\f<'l.l cH 

lir klart, att ett J.;:rigsutbrott kan komma när som helst, äYrn YHl c·n· 

tidigare tidpunkt. Tre• år ha emellertid gått och Norge hack ku nnat 

göra mycket på elen tiden. . .,, . 
(Norsk tidskrift for SJ0VC'SC'n, s0ptembcr 1!).,,1.) 

Kampen mot ubåtarna. 

Det råeler intet tvivel om att Churchill i sitt tal i u nckrltuser 

ingi.vct en()'elska folket 011 väl stor optimism, trots hans c'.QII<l va r :. 
b .. .. • å 't t' l!' ntlCI 

ningar för en allt for forhoppmngsfu Il syn ]1> Sl ua .wneu . 
l l l l 1 [ ·j n· den 

krigets första vecka sänktes 65,000 ton enge s m tanc c s a1 1 ,., .• 

l . 1 9 000 t 1hckd talR t 
anclra veckan 21,000 ton och elen trec JO Ja ra , on. . . · .. ,

1 
för att Churchill har rätt i, att det är den eJ'fe.ktiva ubåts.Jnld1' 11 \

1 

l .. 1 t · "' ]fln rrte 
engelska kusten som har gjort, att ubåtarna nu 1a so' 0::1.., ' e 

ut och intressera sig mer för neutrala än för engelska fart .nr. r 
. . 1 · · lrrst sto 

R edan f ö te krigsutbrottet har elen bnths m op1moncn . ·,.n-
'b' f' l 1"·"hnt <~ 

tilltro till flottans för måga att avvärJa u ats aran, oc l <'1 ,. - t t 

nen känna säkert stark tillfrec!Eställelso över Churchills utt alanrle , ·l~c t" 
en eller två jagare nu äro lika farliga för <'11 ubåt som adc·t·t"n < h 

l el · t 1 0"1 r n n or 
tjugo undN v~irl cl skrigct. Händelserna um c·r c s1s a c :J ,• 
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vecko rna börja ge oss <'n förPstiillning OJTL hur 0ngclska flottan för 

sin strid mot ubåtarna. Det förnämsta vapnet är ett starkt ut

vecklat samarbete meLlan :[Jyg och jagare ooh en kraftig ökning 

av sjunkbombens verkan. Flygvapnet har gått framåt med stormste"' 

seelan 1918, och de,tsamma g ä Ile r s junkbomtema och del lyssna1~ 
apparater, som jagarna använda för att lokalis0ra en ubåt. 

Redan strax e•fhr världskriget talade- tyska u hå tsofficc>raro med 

stor resp0kt om sjunkbom bens förstörande verkan. Till att bö·rja 

J]led fruktade man icke sj unkbomberna så mycket på grund av svå

righeten att få dem att explodera på bestämt djup. Eftcrh~.nd lycka

des det att öv0rvinna drnna svaghet. .Man kunclo på förhand be

stämm a på vilket djup bomberna s kulle explodera och deras storlek 

ökades efterhand. Denna utveckling har fortsatt, men man kan 

ej säga hur långt. Den Pngdska i'lottan gömmer också på vissa hom

ligheter. Man kan vä l fö rstå dc tys,ka ubåtsmännc~1s :fruktan :föt· 

sjunkbomberna. Det är inte nödvändigt att bomben träffar själva 

båten. Det räcker, om den exploc!Prar i fa rtygets närhet. Don 

'omclelbara verkan av en <'·xp los ion är att dot elc,,l\triska ljusc'•t s lock

nar ombord och att hela dPt känsliga maskineriet kon"Umer i olag. 

Då är det ingenting annat att göra än att låta båt0n gå upp till 

ytan, och chirnwcl är dess öde beseglat. Detta iir Jörklaringcn på att 

flera tyska ubåtsbrsättningar nu lära befinna sig i engelsk fången

skap. Do ha undgått att sjunka med sina fartyg. 

Det ringa antal engelska fartyg som sänkts sista vecka n och 

motsvar amle ökning av sänkta neutrala fartyg är ägnat att på,kall:t 

de neutrala sjöfartsnationernas u ppmärksam het. Utanför dc farvat

ten som beskyddas av cngol.!=lka Jlygplan och jagare äro Llo n0utrala 

fartygen ÖvPrlämnacle på nåd och onåd åt tyska ubåtar. Endast de 

mest snabbgående handelsfartygen kunna gå ifrån en ubåt, och cl0t 

väl att märka, blott om do av en häncle•lso upptäclwr den. Om do 

engelska stridsmcclkn håll a vad dc lova kornmer omcllortid ubåtar

~as antal att e.fte·rhand minskas. En ubåt måste tämligen sna t"t 
ate .. J 'll · rvanc a tJ sm bas, och man kan utgå från, att clc engelska jagarna 

ha sin uppmärks ambC't alldeles sä rskilt fäst på infartN·na till <le 
tyska hamnarn a. 

(Ticlrns Tegn. elen 28 september 1939.) 

Danma.rks kamp mot de driYandc minorna. 

Från sjuförsvarets kommandoexpedition i Danmark har fö>ljandc 

~~:logörelso utsänts, Yilken handlar om på vad sä tt kampen mot de 
11Vande minorna för es. 
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Dc sto ra, Yiclsträckta minfält, so m bägge do strida.ncJ ,. ]lartrn:r, 
l agt ut i dc farvatten, som i väster och söde r gräns~ tJll Dan ;na rks 
knstC'r, ha s jälyk\art aktua.lise r?.t problemet mot de drJvandC' lll inorna. 

Minan är avgjort ett utomordentligt farligt vapen, och tlå d,, 11 
i rC'geJ är det första vapnet, som kommer till anviinclniu g i krig-<> t till 
:sjö.ss, är dc-t också elen, so m kräver dc första O·!' fr~n blan d JWut rala 
s jömän cch fiskare, som intd ont anande segla m J do u1l agch ännu 
,,j utprickad e minLilten. .. 

Miwms -farlighet är eme1lcrtid normalt mycket brgrans:ul, i dt•t 
att tkn _ Pnligt intrrnatiotwlla rätts rr•gler - Pndast skall kunna 
IJringa.s till explosion, så längo elen är Jörankrad några lll t'1l'r undt•r 
vattenytan. I Pn av Haagkonvcntioncrna, vilka nästan al ln hinlkr 
]1a bi:fallit, s tå r det således: >> Det är förbjudet att utlägga -'-'.iii lnl' r
kancle, förankrade minor, som i n te oskadliggöras, så snart el t• ::; \i tas 
los. f rån fö rankringen ». 

Denna förordning ialdtagcs i allntänhet, m.en då dd inte t in
_1w.s en mekanism, som inte kan s vikta i det avgörande ögonhl ich l. 
lJör varje drivande eller ilancU\uten min a betraktas såso1n. l' a rlig, 
och man bö'r uppmana oviclkommando att så mycket som moJ.llg l låta 
"bli att »p) \l a» på f unna n1inor och i ställ.Pt överl åta. 1Je,ltaJHHJng( 'Jl a\· 
..sådana åt marinens minsvepnings- och mins.prängmngspNsonal. o 

Dcm1a specieila nrinsvopningstj;inst, som har bygg l.s U Jl\~ ]Hl lia
.s is av dc crfarm1hctPr, som marinc'n gjorde undor förra k ng-C'1, .. dA 
nwr än 10,000 minor oskaclliggjorck·s längs Danmark~ ku.s t <•r .. t~t lo n'o 
dels av f lygplan, cl<'ls av motorbåtar, so m ha ställts t1ll di · p~!'.,ilw nal 
::\lotorbåtsförPningcn, och elds av h~·rcla :fiskPkuttrar. Särsk.llt t],., S.1sl
niimncla ];i mpa si()' utmärk t till denna s~·ss la , i S~' lllwrhl't nu r tk l uras 
:av YäloricntNacl<c~ fiskare, som äro förtrogna med strömför ll ~ l it1ll drn 

o. Llyl. i do olika farvattne-n. _ ... t 
Just nu äro således fyra Jlygplan och sju iiskPkutt rn:· lo ~·u 0111 

'11 ågra av marinens far"tyg daglige'n sysselsatta med rninsökmn~· \~~~:
~ld, B;i\trn och vid Esbjerg, och flera fartyg skola snart lllS <l · ' ' 

ifa ll clC't skulle visa sig, att minor finnas även i andra ·: .analt~ 11.:,. 
.. \ .. [" .,_ tt . ·forJ o•T·U OICI ])ot ·a· r· r. mcJlcrticl ino·aluncla noc vane 1gc a man ,.., . • ' • "' _ · --J·nw« 

ett stort antal fartyg för att kunna prestera on eHektiv nn.n~o' f .. ~: 
. l t"ll . l. lO::;JLIO il 01 1914--191 8 då man ännu m te haclo fi ygp an 1 sm c lSl '.. ;« 

. -- ' f J t. C r t•<r('] !ll<!SS•o fogade m a n i Stora Bält över endast J yra ar zos e•r -or en .... 
31 

ni· 
sökning sacler Olll fårjleLlcn, OCh dock nådde e·nclast l a~ tk j ;\! H 
nor. som bl e·vo funna chivande i Stora Bält, norr om fänl Nkn . 
{le ~nclra oskadliggjordes, innan clc h ade nått så lå n gt. ,· d-

. ·· d · - t. c·r1 dl·J·"a Oll' ku ng För att oskaclhggora c nunor, som an mg ' . · , . t 1\t' 
· · · l d • k t · l a· man utst ;:d1 ont 1a ler som redan dn vit 1 an pa ·us ·e-rna 1 l • . . . lrtn-

skilliga patruller bestå end e av utbildade minörer runt omkrinl! 
1 
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det, och så snart en 111ina påträffas, dirig<'ras närmaste patrull t ill 
pla tsen, antingen med bät eller till lands, varefter minan spränges 
ell er oskadliggö res ]lå annat siitt. Dessa minpatrull<'r ha redan åt 
skilliga gånger varit i vmksarn lwt. 

Danmark k la rade sig igenom kriget 19'14- 18 utan att - såvitr 
1nan vet - l'tt e·nda ·fartyg fö,r.stö rd es nv driYande minor i cle vitL
sträck ta danska Ja r vattnPn. Från marinc,ns sida komml'r naturligt· 
vis även i nuvarande s:il-uatio n allt att bliva gjort, som kan göras för 
att uppnå sam rna resultat. Det nödvändiga och :!'ör ~indamålet bästa 
mater ieJet har l"C'dan satts in i jaktPn ]Jft llP drivande minorna, och 
mera kommC'r SJcart att insättas, ifall förhållandena så kräva, så. att 
marin Pn nu so m förr eftP r bästa för måga kan V<''rka f ö,r det allmän
nas bäs ta genom att skydda Danmarks liv viktiga -jöfnrt och fis kt· 
från f a r an a v de d rivande minorna. 

(Hcrlingskc Tidende elen 25 Sl' ptc lll her 1939.) 

Byggnadsprog.ram och budgeter, uppgifter angående 
personal och materiel m. m . 

Storbritannien . 

Storbritanu iens flottstyrka i dag- - och om 2: år. 

Efte r en l å ng nedgångsperiod har Storbritanniens sjömakt un
der de senaste å ren s tarkt ökat, båd o absolut och rp]ativt. MPn n;ir 
man närmare s kall brtrakta dP,nna styrka, möter lllan strax den s.vi\
righetPn, att endast amiralitl'tP•t kan giva nöcjaktiga. upplysningar om 
viU;:a fartyg, som äro färdiga och stridsberedda. Man vet emellert id, 
att byggancle,t av do fartyg, som beräknas vara Järdiga i s lutet av 
år 1939 i häncl(•· lsc av krig kan påskyndas s å mycket, att LlP' inou1 
loppet av nå g ra VC'ckor kunna införlivas i flottan. Och det är just 
detta, som jus t nu ;igPr rum . 

När man skall. bPräkna styrkan t i l l sjöss, hör man PlncliPrti tl 
icke endas t taga med ck• fartyg, som äro Järcliga e\]pr närma sig sin 
fullborda n, utan också a ll a ck, som äro u neler byggnad l'l lPr som skol a 
byggas . Storbritannirn har icke instä ll t sig på Pt.t kortuuigt krig. 
Det vet, att dess s tarh:astc s tratPgiska vapen liger i att det hå\lpr s jö
farten i gång med egna fartyg och inncstängc·r mots tåndarens, och 
det kan därför vara be rett på ett långvarigt krig. Tunga krigsJarty'-(· 
kunna into i all hast byggas, och därför utgör den Jlotta, som är 
Under byggnad och som är planlagd, en huvudrcsc rv, som giver grund-



590-

val fö,r en riktig bedömning av frågr.n, om den brittiska sjiitn a\· t (._ \. en 
s kall öka kontinu0·rligt p] ]cT om ckn i oroväckande' grad komml'T att 

minskas, alltefter som kriget fortgår. 

Av slagsk0pp har Storbritannicn tretton l;elt rnodcrn iscrallP oclt 

två, som hålla på att moderniseras. En jämförelse n"Led motstån daren 

visar, att Tyskland har två moderna slagskepp och Itali en hå mo. 

dPrniserade, och därtill komma de' tre tyska minia.tyrslagskPJlpen. 

Storbritannicns överlägsenhet är obestridlig, särskilt när man kfinner 

hll s jälva arten av den modernisering, som företag its- elen har näm. 

]igen gått ut på att göra Jurtygen säkra mot ang-re·pp från fi,Yp; och 

ubåtar. Om två år kommer emellertid denna slagskeppsstyrku att

ökas med fom sl agskepp av >> King Geo-rge, V»-klassen och tYå a1-

>> Lion»-klass<-·n samt två nw clc rnisc rade :fartyg. Det blir till sannnan~ 

21 s lagskcvp med två av »Lion»-klasscn uneler byggnad. 

:Man må ingalunda betrakta dPnna överläg enhet s·åsot n iiYe t

ilödig, ty Storbritannicn kan komma att brhöva dem - ini<• blott 

tör att det kan bliva nödvändigt att sända slagskepp till Fjä rran 

Ostern . inte IJlott för att axelm akterna också bygga, utan p:"t g- rund 

av att~ det kan bliva nödvändigt att låta s lagskf'pp ledsaga all a dr 

viktiga konvoj erna, iJall fi oncle,n sänder ut sina slag·skepp på <lr s to ra 

s jörouterna. Detta hände i slutet av förra värl dskrige,t, och dd. kan 

ltäncla även nu. 
Den överraskanclt' utvecklingen av hangarfartygen är rtt be

tecknande utslag av Storbritann i<>ns maritima byggnadsverksamhet. 

Just i dessa dagar har clet nya hangarfartyget »Ark Royal>> J'iircnats 

med dc fvra man förut hade (efte r sänk nin gen av »Coura gPous ). Nu 

har man" a.ll,tså fPnl. sådan a ·f artyg. Fyra nya skol a amdl Pri i•l bliva 

Hinliga inom loppet av nästa år, ett femte 1941 och ett 1942 elkr 1943. 

J,åt oss nu undersöka de tunga kr.)'SSarna med 20< cm. kanonC!'. 

I ett försök at t begränsa rustningarna satte man impe riets styrk:l 

till Jcmton varav två s kull e vara australiska. Storbritannien har med 

andra onl 0ndast treHon klara till aktion och ingPn under hyp;gnad. 

Tyskland har f em unc\N· Lyggnad, Italien har s ju Järdiga, och Frank

ri.kr> också sju, och stäl ln ingen skull e sålunda vara gynnsattl rent 

s ifi'C"rmässigt seH, faslän det är många, som skulle förPrlra ga , att all a 

kryssare 111t'cl unclant.ag av dc allra minsta bestycka des med :20 cm

ka n01wr. 
· l t ·· t"ll f .. l l ll er skada. 

iii c111 . k a nonc·n är, antmgen c e , nu ar 1 ·are c• <' 
l l .. .. ·f·r· absolut 

den moderna kryssarens huvudvapen oc 1 1ar aro Sl 'rorna ,. 

g·vnnsamma fö r oss. England har 25 sådana kryssare som iiro t~nck· 
, " .l l l' 1"1 t j ... l' o't lnoill 
IJyggnacl 0\ler best ä Il da., och 21 av c ess a ) 1 san no h , :arCJ "' . , 

. . 21 l J-t·,·ssatc 
loppet av två år. Dessutom har Storbntanmcn · moc e rn a ' · tt 

l .. f .. l ' bo rtse 
med en fart av 30 knop olle r mer, som rrc an a ro ·are 1ga, 1 

C l] . i·!l' ra ta 
Jrån dc åtta av D-kl::lssen och tretton av _,assen, vara\ 

- 591-

.ombyggts tilJ Speciella e"kortfartJ·g mot flygangrepp. nor tsc1;t från 

.de·nna sista gr~pp, som_ knappast kan drivas upp ti. \1 mm än 28 knop, 

är kryssarhastlghetrn 1 elen brittiska flottan nu 32--33 knop, vilket 

är ett bety de-lsefullt steg framåt. 

Till en viss grad har StOrbritanniens kryssarstyrka ökats av 

,c[e nya cslmrtfartygcn, varav nu 2'9 äro färdiga, under det att 22-2g 

.äro unclL''l' byggnad. Det fir fö-ga tvivel om att dPssa fartyg skola bli

va lika värdefulla vid konvojering i detta kri g som fartygen av 

-,Flower>>-klasse·n, so;n lord Fisher lät bygga uneler det fön·a viirlcl3-
J,:ri get. 

Med avsC',encle på jagarna, till vi i ka man kan hänföra elen en 

.aning cli_Uerentieracle typ, som kallas flottiljleclam, har elen brittis,ka 

flottan l clag 183 ftircliga och 23 under byggnad, til lsammans Z06. 

Från clctta tal må man clt·aga 36, som ha ombyggts till es,kort- och 

Ju ftvärnsfnrtyg, och antalc-t blir då 170 inberäknat de, som ~iro· under 

byggnad och bli fänliga inom loppc't av ett par år. Ingen kan emel

le_rticl P_åstå, att dett a antal är tillräckl igt fö.r de många viktiga upp

gliter Jagarna komma att få i detta krig. På det hela tao-et kan 

n~an ald_rig -~å nog med jagare•, precis som man under segelsi..:eppcns 

t1cl al _clng ilek nog med fregatter. De användas till minsvepning 

framfor slagskC'·ppsflottan, de beskydda dessa mo·t ubåtar och eskor

tera konv~jer. Inte ens med ckt mest intensiva byggnadstempo un

-cler ett kng kan man :få en jagare färdig på mindre än tolv måna

<ler. ~en brittis ka floHan har alltså börjat detta krig med 147 ja

.g~are, lnl)('räknat eskortfartygen, och detta tal kolllmcr under krigets 

to rsta tolv månader att stiga tiJl 170 och srnarc till ännu mer allt

'()fter som kapaciteten ökas. 

Ett. särdrag i d< ··n brittiska flottan är dess ocrhörda rikedom på 

.all a typer a v hjälpfartyg, som bc·hövas i krig. Dessa typer omfattfl. 

€U väldig flotta minsveparl>, lufviirnskanonbåtar, nätutläggarc-, mo

nitorer, tankfartyg, elva stö rre depå- och vN·kstadsfartyg o. s. v. Men 

t~·ots allt detta kan man inte få något riktigt hollwtsintryck av ma

n~cn utan att betrakta dess ubåt styrka och styrka mot ubåtar. Stor

?ntannicn har absolut avstått från att bygga ubåtar, som bara skola 

·oclelägga hande,Jstrafiken, det har andra och mera lovliga me tode r 

när clPt rör sig om haJicll'lskrig. Ubåtarna firo inte många, m0n stor:~ 
<Qch s jödugliga. 

::\är det gäller kampPn mot ubåtarna ä r Storbritannien elen lc

{]ande mak.ten i v~irlcl0n med hänsyn till medel att upptäcka och föt·

~töra dem, Det är amiralitetets hemlighet, huru många fartyg, som 

aro utrustade med de nyaste lyssna ranorclningarna. Bortsett från ja

f:are och andra fartyg, som äro speciollt utrustado som ubåtsjagarP, 

'au man mycket väl hygga små patrullfartyg, och e,n väldig reserv 

<tv h åla re oeh andra farkoster ligga klara till användning. 
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Marinens personal har utökats utövor a lla ticligar0 n• kortl. orh 

andan bland rnännE'n är enastående. Hela rc>servflottan pi\ 1:30 Jar

tyg är utrustad och bemannad, och dessutom har ntan E'·n sto r l'<'~Pr v 

av övat manskap. 

Till s lut kan nämnas E>tt plus till , vilket san1w rligen in tP iir d<'l 

minsta. Storbrit-anni<~ns al lierade Frankrike har en :>'PPerl ig n10_ 

dorn J lotta och sammansättningen av donna flotta har Yari t l'll ],. _ 

dandc faktor under dera s e-gna kolo .sala 11y byggnador, så att tl" tvit 

flottoma nu kompl ettera varandra och iörträtfLigt firo lärupa ll<• för 

intimt samarbc•tE' . För att <·ndast nämna några <'xomp c•l: De ty i\ ·'ll abh

o·åcncle franska s lagskeppen av »Dunkerque >> -klasson äro oYä nh·rli l,!·a, 

~är det gäller att nedkämpa de tyska miniatyrslagskeppen, oC' h Frank

rikes väldiga ubåtsJiottilj uppväger hc.lt och håll et clet lil la an tnl 

båtar Storbritannien har. 

Aven när det gäll<'r marinens flygvapen ha Storbrilfln ni<·n oeh 

Frankrike all anledning att tryggt se J'ramtidPn till mötes. 

(Tidens TE'gn elen 22 september 19:39.) 

Do s ju nvaste hangarfartyg Storbritannien byggt ellf'r l>yl!-g<' r, 

och av vilka clet s ista skall vara klart att träda i tjänst un ele r 194:2, 

ropresent('• ra etl sammanlagt tonnage på över 160,000 ton mot •·nrl as! 

115 000 för de sex fartyg av samma s lag, inräknat övnings[artygd 

Ar~us, som England ägdo å ren före 1938. De s<>x äl~lre enhde rna. 

kunde sammanlag t tnga 186 flygplan mot 420' på do S.JU m oderna . 

Dc nya f artygen ha icke t>ndast från början .blivit' kon.stnH•rad o 

för s itt specif'lla ändamål, man har dartill haft tJugo ars Ya~·<l<'l ulln 

erfarenheter att bygga på. Do äld r<• fartygen v oro ursp rungllg<' 11 av 

annan typ och sPelan ombyggda till hangarfartyg - Courageou,;. som 

under septf'mbt>t' sänktes av tyskarna, va r från början kryssa r<", E ap:li•· 

byggeles som s lagskepp fö'l' ChiiPs räknin g och Argus som ita llL' ll 3kt 

linjeskepp. .. 

F. n. finnas följande hangarfartyg (med flygelack som till[de r 

start och landning) inom stormaktsmarinerna: 

Storbritannien 

Förenta Staterna ...... ......... .. . 

Japan ............................... .. 

Frankrike ... .. ...... . ............ .. .. .. 

Tyskland ... .. ........................ . 

Färdiga 

7 

5 

ö 

Under 
byggnad 

G 

l 

l 

2 

2 

Planerade 

-

•) 
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En annan kategori utgöres av moderfartyg för s j ö.flygplan, av 

vilken typ England har två, Japan tre oc lt Frankrike ett. Japan ha" 

två under byggnad. De:ssa fartyg äro avsevärt mimlrc> iin hanga r·

fartygen. 

Tys kland ti lldrar s ig i s ammanhanget et.t sä rskilt intresse. s,._ 
dan Versaill esförd ragets b<'stämmelser uppsagts, lwgynte tys ka r n a 

omede•l ba rt konstruera två hangarfartyg på 19·,250 t on. Gral' Zeppl'

Jin, det första av dem, s jösattC's i Ki e l 8 cl ecemlwr fön·a å ret. D<'t 

uppges att de tyska far tygPn s kola taga 40. :llygplan vartelera medan 

amer i kanska bangariartyg taga iinda till 100 plan. Eng·lancl.s A rk 

Royal tar GO plan. 

F r ankrike ilar unel er byggnad 20,000-tonnarna J'offrc och Pain · 

leve för 40 p l an. 

(The U nited Se rvices Review den l 4 sPpt<''lnbl'r 1939•.) 

Britiska flottans nya, kraftigt skyddade kryssa.re. 

K ryssarna av Southarnpton-klassen förklarades som do s törsh , 

snabbaste, kraftigast be' tyckacl,, och bäst sky delade l ä t ta kryssa n•, 

som någonsin byggts. Men dc nyligE'n färdigbyggda Edinburgh och 

Belfa.st, som äro förbättringar av Southampton-typcn, äro ännu storrc 

Gch snabbare nwd mera utsträckt pansarskyeld och ett luft vämsbattc ri , 

som är unge·fär 50 % k.ra.ftigare .. 

D enna grupp a v i\ tta tungt bestyckade och väl s·kydclacle hittn 

kryssare byggdE's som svar på Japans Mogami- och Am erikas Brook

lyn-kl ass . .Ma n hadE' vii n t at sig, att Edinburgh och BcHast, fastän el<• 

äro av en annan k lass och GOO n 'sp. 000 ton tyngn>, sikulk v::tl'a bygg 

da som Southampton-klassen med fö,rs tärk t luftväru.sbestyckni ng, me n 

skil ja s ig c•n s mula ifråga orn dim f' nsioner och uts'f'f'ncl<', och komnw r 

styrkan av Southampton-gruppen att stiga ti ll tio praktiskt taget liki1 

llnheter. :Men d<> nyligen Dirdigbyggda Edinburgh och BeLfast s kilja 

sig i s jälva verke t väsE'ntligt ifråga ont dinwnsioner, skyeld och ut· 

seende. D<~ ha ett clrplacenwnt på j0,000 ton och äro 6,6 rn. Jängru 

OCh 40 a 60 Clll. bredare·. 

Uneler det att Southampton-klassen är betydligt bättre s kyclda<l 

än föregående- klnsSPJ', äro Edinburgh och Jlelfas·t ännu bättre s k;rcl

dacle, enär de enligt planen skola kunna motstå en 20 cu 1. projektil. 

Man tror, att deras ]Jansarb ii lte är betyd ligt större och inte mindre 

än 12 cm. tjockt. Fa1•t;rgen äro utomordentligt väl inredda. 

Huvuc!Ekil Jnaden i u t.sccndo mellan Edinburgh och Belfast jäul 

fö rt med elen övriga Sout hampton-klassen ä r att skorstenarna place-



rats akter om lwngarc.rna. 
s tenarna för flygp lanen. 
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Detta förebygger all eldfara fr å n skor-

(The United Ser vices Revie11· den 31 augusli 1!tl!l.) 

Sovjetunionen. 
Enligt uppgifte r i det senast utlmmna numret av t yska amira

litcte·ts tidskrift skol a Sovjetryssl anels flottbyggen ha stor omfattn in~ 
I Leningrad bygger man på ett 35,000 tons· slagskepp, 3 större flo tti lj : 
]!•dare, 2 moderfartyg för flyget och 72 ubåta r. 

(Norges Sj0forsvar , aug usti 1!):1!1.) 

Nederländerna. 
En minläggare på 555 ton har nu s jösatts i Bolnes. Den skall 

drivas med dieselrnoto·rer och få en fart av 14 knop. 
Ett tankfartyg på 6,900 ton med en fart av 16,5 knop håller pit 

att byggas. Det skall bestyckas med två 12. cm. kanoner och td. 
.JO mm. lu1tvärnskan on cr . 

(The Navy, september 19:19.) 

Förenta staterna. 
Do två senast kontrakterade slagskeppen ha iått sitt tkpl ace· 

1m'nt ö·ka t f rån 33,000 till 45,000 ton. Enligt uppgif t skol a tlc er· 
hål la en fart av 35 knop. 

K onstruktionsbäddarna vid varven i Filaclelphia och New York 
hava :förl ängts, vi l k et kan anses konfirmera ovanstående uppgift . . 

De tvenne 45,000 tons slags.],eppe n beräknas k osta per styck 
9
:
3 

millione·r do.J l ars. 
Den nya Hangark ryssaren Hornet uneler byggnad vid yan·c t i 

::\owport be räknas kosta 31,800,000 dollars, däri icke inbeg ripet kost· 
nadcrna för bestyckning och annan krigsutrustning. 
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Några uppgifter på brännoljeförbrukningen i Förenta staternas 
:f lo tta. 

Dc marin a myndi ghete rna ha bogärt ett anslao· på 1103 000 t 
brännolja f~r f lottans behov under r äkenskapså rc; l940. ' ' on 

Trots att uncl e rkcmmissionen för anslagen t ill flotta n seelan 
111ånga å r framhållit som önskvärt, att marinministoriet i stö rre oTal 
.skulle lå ts sina anslagskra v på brännolja stå i öve ren.ss.tämm else ~ne~ 
den ve rkliga . föTbrukn ingcn, ];ar marinm inisteriet svarat mccl att 
framhå ll a nödvändigh oten av c:n bred marginal fö•r oberäknade hr
hov vid toppfar ter. 

I nedanståondo tabell visas dels flottans t ill delningskr av, dels dc 
l;:van titcr, som t ill delats densamma, dels siUror p å fö rbrukad bränn
ol ja. 

l 9 3 3 

1934 

1935 

1936 

1937 

1 938 

193 9 

l Begärt ansl ag l 

949,000 ton 

841,500 

1,141 ,6('10 » 

l, 107,600 » 

1,1 3!,700 » 

1,245,700 

1,153,200 

(RiYista 

TilldP.lad 
kvantitet 

949,000 ton 

967,500 

1,141,600 > 

1,107,600 » 

l, 134,700 » 

1,130,000 » 

1,130,000 

Förbrukad 
kvantitet 

755,300 ton 

785,100 

985,700 

915,400 » 

936,700 

980,400 » 

Maritima. septcm ber 1939.) 
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U p p gifter angående främmande mariner 
(UFM n:r 11/39) 

hän t j· a d P ur fack- och dagspress a v 1VIarinf'ns prC'SS(l<'t n l .i 
uneler ticlen 16 oktobe r- 15 november 1939. 

Innehållet i här återgi ma uppgifter står helt för de som kiillr. 
an g inta pressorganens räkning. 

Aktuella spörsmål, översikter, jämförel,ser m. m. 

Slagske·ppen och stö·rtbombfällningen . 

D<·n s tr id, som förts i dE' militära facktidsk rifterna nH•IIan Jör
kämpa rn a fö1r bombflyget oc h dem som förneka, att Jlygnl} 1ll<'t kan 
!Je härska h avet, komm er nu a t t u tkä mpas i ve rkli gheten. 

Scclan å rh undrade·n ti ll baka h.ar s lagskeppet, förr kal ini li njc
s ke,ppet, bf•hä rskat havd. Till Pn hörjan be,kämpadE'S li n.i •·-- kl'pp~ 
meLl bränn a re. Se•dan komm'o torpedbåta r och t i Il s is·t u lnt t<tr oc.t 
J' lygmas kin m som n ya ficllCle r, vilka sö ktf', ho·ta slagskeppets t•xistens. 

tt 1 ... 1. f'n ni no·ar ·n· tnot-EHE'r i.ilkomsten av Ptt ny l l vapC'n • o Je r upp 1 . ,..,, ' 
1 1 t .. J ... l .. t1 rndcs medel. Nä r de svåra grana.t<'rnas ve,rk an J PV s orre', ot· '" ' · 

T Il ' t f ·' · · unLl"l' l·,·si ·-·J·tJ11tns ka Ja r tygspansa t·et. orp<•( Ja arnas . ra mga ngal " . '. ' . . 
l · l t">t·t'<' fat· krigc't haLl E' till följd, att de mcclc•·lsvåra -canonerna p a c<' s L 

. . l ' t .. l .l J· l'b . 1 k~~utoll1 tygc·n fin go större Pldh.asbg hct oc 1 nag·o , o -cac ,a 1. et. . ~-
la de man s tör r <> vikt vi d att Jörsc skroven med vattPnL1ta skolt. _lib h 
tarn as uppträdande i s jökriget had e til l fötl jd, att ingc•·n.Jo n•t 00 

·· · · 1- · l l t t torpcdcn ->: kcpp.sbygo·are J ad e stolTe v1kt v1cl nnde rvattcm:s 'J cc e mo . 
" l' . ·t"" sont Jlulge.n - ett ytt rP plå th ölj e und e,t· vatten lllJen - an s,,...~ . _ 

. . . J b l ' ' ])<'il }Il .. tt fu ll gott skydeL Al_la En~· l ancls >> cap1tal s_l1lpS>> 1a .. u i!' : 
1 

J,ik-
nebär en yttc-rligare Jncl e lnmg av skrovet 1 vattcntata s kol · 1,, - l R l o j- tii Ot ( väl har den inte kunnat s kyelda Cou rageo us oc 1 <J.ya fl ' 

tyska torpcde rna. 
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P å dc nya, under byggnad va rande s lagskC'ppcn an bringar mnn 
juga bul ge r, l'n är dP ge sk royet e11 olämplig fonn och n1.i.nska farrPn . 
I stället skall. sk rol'konstr uktioncn förstärkas på ett a nnat sätt med 
-ett nytt syste m av vattE'ntäta skott. 

Bombpl a net har nu uppträtt som det S<'naste vapnet J>lot shg
skepcn, och d ii rigcnom har e·n ny st rid m<'llan olika uppfat tni ,lga r 
börj at. Medan fejden t illtog i häftigl1ct, voro ing<'njöre•· r;en upp
f innare sysse-lsatta med att å ena s icl an :ful lkomna flygvapnet och å 
elen andra att förbättr a fö rsvarsmecllcn . A ll a krigsfartyg h a fått 
luftvärnsa rtill e ri , kuls.pr uto·r och kanoner med upp till 12,5 cm ka
liber, hög elevation och ytterligare stor cldlws •::ghe : . 

I alla floHan s övningar deltaga f lygp lan. I England har den 
s. k. QueE' n Bec, eit fjär rstyrt flygv lan , sveln ~ en viss roll och h ar 
fått u tstå fullkomliga orkaner av g r anat(' !.'. Ibland kom QueE'n Bec 
oskadd genom svä rmar av g ranatN, lfl E'·n ibland stö rtade c!E'n i havet. 
rl'räffprocontcn vid dl'SS a övningar studeras mycket noga. 

Yid övningar i USA ha utrange rade slagske1pp använts som måJ .. 
iartyg och uts,at ts för fä llning av bomber på 500 kg·. och t . o. m. ännu 
tyngTr. Effl'kte·n va r f'no rm , 11wn fartygPn lågostilla och :fö rsvarade 
sig t• j, cftNsom de voro obent.annacle. Pansarc•t sV)(l emot länge, in
nan ck gam \ a skcppea gi n go til l botten. Dessa pro v kom mo stridet'na 
mell an de ol ika uppfattningarna att blossa upp på nytt i fac k pressen, 
där för inte så län ge sC'elan den kände fran sk<' marininge·njören Ca
nille HougC'ron s jöng s LagskeppPts svanc ·å ng på grundval av sina be
räkningar om flygnpnPts utveckling i framtiden . Ehuru kritiskt 
inshill cl mot Rougerons ås iktE'r, skrev Ma rin e Rundschau f ör en tid 
sedan : »Ett s lags·kC'pp hyggE's på lån g s ikt. DPss luftvärnsartilleri 
måste förutsr flygvapnets utveckling unde r lång tid. SjömannPn, som 
av naturen är konsc·rvativ, måste på fl ygninge ns område· vara r c·vo
lutionär ocl1 inte konservativ i sitt fä.nkandC',. 

En gPl sk a amira litetet hade r edan långt fön' det s ista kriget 
vidtagit omsorgs·full a förberedc,Jse r fö r att skydel a flottans fartyg 
l11ot faran f rån l uften. De äldrE' slagskeppen :fingo nya pansardäck 
mot bombnodslag och luHvä.rnsartillc·ri ct förstärktes i hög graLL 
Kryssaren Edinburgh t. ex. har l2 st. 10 cm. lv-kanoner. Nybygg
nader aY jaktflygplan sker i stor skala. I framticlen skall inte bara 
varj e flotta, utan t. o•. m. va rje es,lmde r kunna räkna på skyeld av 
jaktplan mot f lygang repp. Aven spaningsplanen, »flottans ögo•n >>, 
kunn a bidraga till luftfö-rsrvawt. 

Alch·e krysa re av C-klassen ha byggts om till luftvärn fartyg. 
De ha h<'Yäpnats med 10 st. 10 cm-lv-kanoner och med l6 st. 40 mm 
kanoner. Aven c kortfartyg och äldre jagare ha omändrats till speci
ella luft v ä rns.fartyg. 
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Samtidigt har antalet flygplan på dc moderna kryssarn a a1- S 
hampton-klasscn ökats till fyra, och planen äro into l iilt"rc out
s tällda på däck utan skydel mot väder och vind, utan pL~·L'I' a~~p~ 
hangarer på ömse sidor om förliga skorstenen. De flesta J ar(\· ,.\ 1 

två katapu lter. · " a 

. Så ~ar engelska flotta_n ~·edo att föt:sv~~·a sig mot lu ftfar nn . Och 
eJ.ter nagra erfarenheter 1 hten skala 1 luna och Spamen hnr luft_ 
kriget . nu blivit on fasansfull verklighet. Frågan ä1·, om dl' t \·si· 

b l 
. . • 'a 

bom p. anen kunna beröva England herraväldet till sjöss. D(• ö1nscsi-
lliga f lygang reppen på örlogsfartyg ha också följts mecl stor upp-
märksamhet i marina kretsar. 

I Holland hH man nu bestämt byggandet av tre snahLn ~ laf;
skepp, som skall likna elen tyska »Scharnhorsb. 

Några gånger ha sjöstridskrafter anfallits av bombpla n, iin under 
gång, än i hamn. Konununikeerna motsäga varandra i fr ågn o1n ck 
uppnt1clda resultaten. Det nya hangarfartyget Ark Royal skulle en. 
ligt tyska rapporter ha sänkts, men samtidigt som veclerbörn11dP Jh
gare fingo mottaga järnkorset, konstatP rade amerikansko JJJ:H in;t
tachcn i London, att fartygC't var oskadat! Senare ha än n11 l' lcr:t 
anfall u tf öds och åtföljts av motsägande kommunikeor om irii i'[ ar 
på brittiska eskad rar. 

Ett anfall på vVilhelmshavcn, varvid ett av » fickslal-'·~kC'pJlcn ·; 

skulle ha blivit svårt skndat, elementeras också. 
Det är f'!mcllertid fastslagit, att vid anfallen mot Firth or Forth 

bomber slagit ned i omedelbar närhet av kryssa ren Southamjdon och 
Edinburgh samt jagare·n 11ohawk, vilka alla lågo för anknr. En 
amiralsslup, som låg Yicl siclan av Southampton, förstördes, och kr.)·s
sarens förskepp fick en dPl skador. Dessutom krävde an f a ll rt flcr:t 
offer bland besättningarna. Vid Scapa FJow har Iron Du ke hliviL 
träHacl. Och vad bär framticlen i sitt sköte? 

Flygvapnet har sålunda redan insatts mot sjöstriclskn1 [i C'l'nll. 

Redan en division bombplan oll or torpedplan är för en eskn(l('r av 
örlogsfartyg en ingalunda Eörald lig :f:icndc. 

Det m åste bevisas, om lu:CtvärnsartilJ CJriet är istånd n Mt mccl 
framgång avvärja ett plötsligt anfall av bombplan i rasan(lr- stört
dykning frå n stor höjd, särskilt som anfallen sko från ol ika höjd. 
.\. andra s idan blir det svårt att träffa ett så litet och rörlied mål 
som ett fartyg. 

Vädorlck, f lygplanets höjd och hastighet, målets syn] i g-hd. ]):
sättningens sinesnärvaro äro faktorer, som spela en stor roll "1

(
1 

rlyganiall. Flygplan för störtbombfäl.lning måste vara Jl H'r ~ta bilt 
byggda än de tunga bombplanen, vilka clären1Jot kunna !'örn Jlcrtl 
bomhn- än dr små, snabba störthom bpl ancn. 
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Träffprocenten är naturligtvis mindre från stor h ijjd, och där
till kommer, att örlogsfartygen gå med högsta fart i sick-sack-kurse r. 
En 50-kg. bomb är enligt experterna nog för att sänka en ubåt. En 
bo!11b på 150 kg. kan sänka en jagare, och kryssare kunna förstöras 

111ecl full träffar av bomlwr på 300-500 kg. Med slagskoppen förhåller 
det sig annorlunda. Aven om ö.vorbyggnaclorna kunna förstöras 
slår bomberna inte så lätt genom pansarcläckct. Nods lag i närhote1; 
av svagt bPpans.raclo fartyg kunna vid exp losion uneler vattnet gl'
uom tryckverkan och splitter åstadkomma allvarliga skador och 
]comma fartyget att kantra. Erfarenheterna från det nuvarande 
kriget äro inte tillräckliga för att man skall kunna avgöra, om 
s!agsk01ppet komnwr att behålla hmrav;ildct till sjöss. 

Både i Eng.land, Tyskland, Frankrike, ItaliPn och USA bygga>· 
f. n. slagskepp på 35.000 el ler 40.000 ton. 1Ian kan därför antaga, att 
att amiralitetet och marinstaber fortfarande anso slagskPppcn som 
flottans ryggrad. 

(De TeJe,graaf elen 22 oktober 1939.) 

Kampen mot ubåtarna. 

De J:ö,rsta meddelandena om ubåtarnas sänkningar av handels
fa r tyg ha inte låtit länge vänta på sig. Å andra sidan har också 
den förbittrade kampen mot ubåtarna börjat, och England har fö(· 
länge sodan förklarat, att det har så verksamma medel mot ubåtar. 
att det inte fruktar dem i nämnvärt hög grad. Det kan därför Yar; 
av intresse att en smuJa betrakta de medel, som brukades i kampe•1 
mot ubåtarna under världskriget och den vorkan do då hade· samt 
den verkan dc ha i dag. 

Under vi:irldskrigl'.t förlorade Tyskland allt som allt 196 ubåtar, 
under dPt att do allierades förl ust var 82, ubåtar. 

Det vavrm, som Jörorsakacle elen störs•ta förJustPn av ubåtar Yar 
de föran krade minorna. Sammanlagt fö.rstördcs 4~· tyska och 13 a~
ententemakternas ubåtar på detta sätt. Särskilt cHcr det man börjat 
använda antennrninan utlades många minspärrar särskilt avseelda 
för ubåtar. En 150 kg :s mina har en aktionsradie på omkring 20 
m mot ubåtar. Man lägger nu don första spän en omkr. 3 m uneler 
~>attenytan och låte·r antennen gå ned c:a 20m. De två följande min 
Spärrarna kunna då komma på ungofä r 40 och 80 me ters cljtq1 -
var och en mod ungefär 20 m antenn öve r och under sig. Teoretiskt 
.sett kan då ingon ubåt gå igenom på mindre än 100 meters djup, oeh 
vanli gtvis äro ubåta r icke hyggcla för större djup. 
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Det var till stor clPl ant-pnnminor, som användes i 1i1·n st 
0}' [\ 

J\ orclsjöspärren. 

Sjunkbomber fä llas c llPr kastas ut Jr~n Jartyg~.t. De sju nka 1110d 

känd hastighet och pxploclcra på instä llt dJup. Det ar det ha~ta HWdh·t 

111 ot. ubåtar som clykt ned och fö,rsöka komma undan. :30 t;~ ·s ka u

h:Har Jörs tördos av sjunkbombE'r uncl E' r värlclskrigot, uncl r r d('t att 

hskama icke använde detta vapen. :För att lokalisc·ra un ll i·n-attC'ns

l;åtar användes ol'ta lyssnarapparater, mE'·n dessa kommo i bruk på 

allvar :fö>r.st cftc"r världskriget. 
Ramning fö·rsöktcs särs kil t av krigsfartyg, som kom nw i niir

hrt<-'~l av ubåtar, mPn även hando·lsfartyg använ(lo' s ig a\· <1 1 nna ro

husta sänkn ing.9metocl. 
Tyskarna förlorade 23 ubåtar genom ramning uncl,,r Ll< ·i :: lt d1• 

allierades förlust utgjorde två fartyg . 
Särskilt känd är ramningPn av WPddigcns ubåt. DPn ll a<k sjiih· 

t icligarl' under kriget sä nkt tre engels.ka pansarkryssare. 

Artii iPriel cl sänkte 21 tyska och 9 ontE'nte-ubåtar. 

17 tvska ubåtar sänktes av pngclsl.;,a ubåtsHi llor, och ty~ ka rn a 

kvitieracle med t,olv. Otta opererad e ubåtarna till"ammans 111 l' il han

delsfartyg, och clrssa hade då rH ubåt i undC>t·vat tenslägo' på sl _ii p med 

tc'le.J'onförbinclelsE' till densamma. När Pn fientlig ubåt .'>tk lacks, 

kapades trossen, och handelsfa rtyg<"t fortsatte. Om s~ clc~ lil' nt lig,l 

Jartygot kom j'ör att sänl;;:a hande]s,fartyget genom artlll<:•rJ P·Id . vilket 

ju är m.\·ckct billigare än att använda torped, hade man chansen. 

Q-båtar ];;:allas de fartyg, som s >irskilt voro camouflcraclP l' iir ntt 

narra ul1åtar att l\.Jomrna upp. Dc·t var hancl e,lsfartyg och alHl l'a :ln ro

t:vg, som sågo myc kel fredliga ut, men när ul?åte·n väl l'm nnnt pa 

nära hå Il i övervattensläge, kasta el o Q-båten sm mask och hlo:taclr 

<'n e ll e·r flp·ra kanoner, vilka omedelbart börjado beskjut a ulnlten. 

l1 tyska och en engelsk ubåt blcvo o:Efer för Q-båtarna. .. . 
.. 1· l tt l" g·o· ut Do an v'inrlcs SH r-Ubåtsnät voro omstanc 1ga sa .;:e r a a "a . ' 

l o .. "... 1 1 1 .- <rr uncl 
skilt i Kanalen. 7 tyska och 2 entcntouJatar Ioro yc .;:accs Jl" r -

fi V näten. 
Fl yg-anfall en m·ot 

i nlrikarc i detta krig 

ubå tar k.omma säkerligen att bliva hl't~·cl ligt 
än i det fö'rra. 8 tyska och 4 e'ngo,lska ubåtill' 

sänktes då av flyget. 1 
. f" l l 1.9. iYska oc t 

GE>nom olyckshänclolsE'r och strandmngar ·or orac cs - " 

:16 ententeubåtar. 1 

Spårlöst försvun no 11 tyska och 23 av ententens ubåtar, ocl 
· .. 1· t l t .. · b ot · a försYnnno rn ånga tragedwr ha saker Igen u .spe a s, n ar a ar n 

djupet. 1 
rJlc l' 

Tyskland miste ock å 14 ubåtar, so,in antingen intern era! ''3 

heslagtogos. 

-GOl 

Det var sä rskilt rntentc·n, som anstriingde sig att beldimpa u

våtarna. Tys kland å si n sid a byggde av alla kraftN. Uneler el·~ 
.sista mån ade rna hällo rHwllort id sänkningarna av· ubåtar cl et tysk a 
bygga n det i sch a e k. 

Samman la.gt byggeks i Tyskland 343 ubåtar uneler l914- 1918, 

och 4m ubåtar voro bestälJcia c~ller hade påbörjats, när kriget tog 
Bl ut . 

Den 1 januari 1939 had e Tyskl and 43 ubåtar och 28 under bygg

nad. England hade 66 och 3 under byggnad. Frankrike hade 76 

ubåtar och 2~· uncle'!' byggnad, Italien hade 96 och 22 under byggnad, 

Ryssland hade 160 ubå tar och e1tt okänt antal under byggnad. :Många 

av ·dessa äro minläggande ubåtar. 

De av ubåtens f iend e r, som utvecklats nwst efter värlclskriget 

äro f lyget och lyssnarapparate'rna. Men ubåten å sin sida har även 

den följt med i utvecklingen. Dykningsticlori är nu nPre i 20-30 

.sekunder, uneler clot att c](•n und e r världskriget var cirka 6 gånger 
så lång. 

De passiva förhållningsregler, som utfärdades, var i alla fall 

det, som mC'st h ind rade sänkning av hande·lsfartyg. Dessa voro kon

vojer ing, mörkläggning om nattP·n, sick-sack-kryssning, hemligh ål

lande a v h andelsfartygens a v gå ngsticl, destina tiansort och färdväg, 

smn t camouf]e,ring. Och sist, men inte minst, bovärandet av han

delsfartygen. Vid krigets slut hade sålunda 4,200 brittiska handels

fartyg utrustats nwd 7,6 till 16 cm k.anone,r. 

Trots al la dessa förhållningsregler sänkte de tyska ubåtarna un

der kriget c:a 15 millionel' handelstonnage - el ler omkring 3-4 
gånger det handelstonnage No-rge har just nu. 

De tyska u6åtarnas verksamlwt unde r krigets första veckor, då 

bl. a. passagerarfartygen Athenia och hangarfartygect Courageous 

sänktes, har satt ytte rligare fart på elen ständigt pågåPncle jakten 

efter dem och stärkt engelsmännens beslut att sänka dem så fort 
som möjligt. 

Engelska flottan är väl rustad för denna uppgift. Förutom jagare 

har den eskortfartyg, patrullbåtar, motodtorpeclbå tar, specialbyggda 
ubåts[ö-rstörare och trålare. 

Vid krigets utbrett hade Tyskland sarrumanlagt 71 ubåtar. Av 

desa äro 15 stycken täm ligen stora och kunna gå långt ut i Atlanten 

och in i :Meclo.Jhavet. 24 av en någ,ot mindre typ ha tillräcklig ak

tionsradie för långvariga expeditioner i Nordsjön, Engelska kanalen 

och farvattnen närmast väster om England. 

Av de femton ubåtarna av den största typen äi'O U 25 och U 26 

Då 712 ton, U 37-U 44 och U 64- U 68 ha ett deplacement på 740 

ton. Samtliga äw bestyckade mod sex st 53 cm torpedtube-r, en 

Tidskrift i Sjöväsendet. 39 
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10 cm kanon och 1 st lv-lanon. Farten är 18 ell cT 18,5 knop i marsch. 

läge och 8 knop i u-läge. 
Av don mcdels.tora typen lta U 27-U 36 ett cleplaceHlL' llt på 000. 

ton, U 45- U 55 och U 69--U 71 på 517 ton. 13estyckning\'n ii r len
1 

'lp cm torpedtuber, pn 85 nrm kanon och en lv-kano-n. F ar ll·n ii r tG,:) 

knop i marschläge och 8 knop uneler vattnet. 

Det är egP ntli gcn drssa fartyg, som äro farliga ·rör cl <'n <'ng<·h;bt 

sjöfarten, ty cle 3S kustubåtarna, U 1-U24 och U 63, Yilkns li<'pln. 

ce~mont blott är 250 ten , kunna Pnclas·t operera i Ostc.rsjön or-h utllled. 

Nordsjökusten. Deras bestyckning består av 3 st 53 cm to rped. 

tuber och en lv-kanon. Do göra 1.3 knop i marschläge och 7 knr1p 

i u-läge\ 
Säkorligon voro en mi\ngd ubåtar, som det inte :finns nugra upp. 

g ifter om, uneler byggnad, redan då Hitl er sade upp flottaYt uld mer1 
EI)gland. Do nämnda byggena torde emc> llortid inte bli fär diga l'ö rr

;in om. ett å r. 
Under ticlPn kanske det kan lyckas för e ngelsmänn<'n att :;iinka 

alla de . ubåtar, som nu :finnas. I så fa ll blir det Jörhålla nd<" vis lätt 

att i Jortstittningon sänka dP nya ubåtarna, a llteftersom <l" ta ga 

i. bruk. 
Detta visade sig gå bra under cle·t förra kriget. Niir ka mp<'n di\ 

ra:Jaclc som häft.igast, förstördes lika många ubåtar, som el<· tyska 

var v.en kunde bygga, inalles l83 stycken . (Dessutom int<' rn<·racles 

14 ubåtar.) 
Eftersom fartygen då och då måste' ses öve-r och I' Öt'!l\a sina 

Jör råd, ligga alltid många av dem i hamn. . 

Uncle-r förra kriget visa.do det sig, att Pndast en tn•tlJ<'cld a_v 

hela ubåtsf lottan var i verksamhet samtidigt, t. o. m. vid uh rttskn· 

gets höjdpunkt 191.7. Inte någon gång fanns det mer än .).j 1W cle 

150 fartygen t ill sjöss. 
Dc tvska uhåtaana äro sålunda i s jälva vP-rkct int<• så må nga, 

och mot .dc-m arbe·ta engelsmännens ma.ssor av jagare, mko rt_rn rtyg, 

patrullbåtar o. s. v. Visserligen behövs det flera fartyg tur at~ 
upptäcka och förstora rn ubåt, men med sin a svärm ar a.v smala rl)o 

lära engelsmännen ändå vara överläg na. 
, . T ·l . . l 1,.:; post 

(Tidc•ns Togn clPn 9 oktober och f ho Ham]lslure l egJ a]J l " 

don 13 oktober l939.) 

Misstag i luft.kriget, nu och f.örr. 
... ·t ,.n rad 

Unclr Llcn korta tid kriget varat, har eld 1orckomtnJ ]la. 

. B ' l l .. l jY ·k·trll<1 
Jclgrepp under J'lygmngar. ,acc engc s mannen oc 1. J'' ' 
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kränkt andra länders neutralitet och därvid gjort det klart, att ett 

krig nu för tidc•:1 ha_r oerhört svå rt att hålla sig innanför en viss upp

gjord grans. SarsJo lt koumner man att tänka p å två tillfäJJen, som 

}la. åstadkommit berätigacl ängslan. Först bo1nbarclerade engeclsmän

nen Esbjerg, och clärPfter dödade tys karna en svensk f lygpassagerare 

o·n:tbo·rd på ett holländs kt :flygplan på väg :från .Ma.lmö till Amster

dam. Hur kan något sådant bända? Kunna bägge dessa t illfäll e-n_ 

til lsk rivas enbart Pll lw·klaglig otur? Uta11 tvivel - ja och åter 

ja. Dc engP,lska flygarna, som bombarde rade Esbjerg, ha gjort deL 

i elen tron, att de bed'unno sig 50 km Hingro söderut ö-ver el en mili

täi•t viktiga ö•n Sylt. Vädret va_r· mulet och disigt, och det gick 

mycket lätt att taga fel. Scclan Sylt blivit f6rbunden med fastlander 

och få t t dirokt .iär11vägsforbinclel se med cle•tsamma, ha r elen fått sto1· 

ljkhet med EsbjPrg. Dessu tom hade de engelska ·flygarna ingen som 

helst an ledning till grundli gare cHe rfors·kningar. S imil e angre<ppet 

lyckas och flygare och flygplan komma undan, så måste det handlas. 

med stor s nabbhet. Varje tvc;ksa m rörPisc kundP. bli katastrofal _ 

för f lyga rna . Och så lät man a lltså bomberna falla över Es bjerg 

i; tron att c! Pt va r de nya militära anHiggningarna på Sylt. Ett n a

vigationsfc l fö religgl·r med and ra ord, och s kulcll'n fall e r på Jlyg

planPts navigatör. Att ·fela är mäns kligt, och att ft>la i P•tt flygplan 

som .. rusar fram med me-r än 1.00 m/sok. och därtill i mulPt väder 

0~h olika vind:förhåJl anclen är oerhöl't !;itt. Härtill komm e r spän

mugen och ansvarsbiJlslan. Att »opåv.e rkacl oc h normal, gå ti ll an ·· 

g~;epp nlJOt P n plats som Sy lt:, är inte a llom g ivet. Att det eng<,lsb 

flygplanet icke åte rvände Pl'te r c!Pt. t ragiska mi. staget, kan tolka,; 

på olika sätt. F lyg:Hna kunna ha l~ommit ti.ll klarhet om sit t fPI 

grepp och srda n gripit den chans en flykt kan gr•. FlygarmpntalitetPn 
under krig ä r ofta sådan. 

.. Det tyska fclgTe'JlJJCt i Helgolanclsbukten ligger på ett annat pla 11 

a~ ~len Pngc·lska Esbjerg- afl'ärP'!L H ii r har elen angripna p a r ten fri

vllJrgt tagit risker. DPt flygbolag, som sände flygplaue•t in övn krigs

om_råcle, måstP på fö rhand ha vetat, att i 9 fall på 1.0 använder sig en 

s~nclsf l ygare av bakhåll och överrump liHg och att allmänna n a

hon-a.litetstccken på sidor oclt vingar till följd härav iuo·aluncla äro 

ti!J.räcldiga. De neutrala rn ilstP upplysa si~1a f lygrian såväl om da

g,m. som om natten på ett sätt, som inte ger rn elen ivrigaste- bland 

de _I vriga anledning till miss tag. Ljussignaler bord<~ vara en obliga

to.nsktorisk sak. f'ötr flygplan med enbart hedliga av ikter. Ett an

grepp uneler sådana o•msliindigheh'r skulle då inte kunna beteck

n-as som ett misstag utan som en :förbrytelse. 

Uneler \"iirhlskriget 1.91.4- 1918 gjordes m ånga misstag i luften. 
Ell d ' 191M f" l l l ag ar .. f ·1c c en en ge s< bombeskader order otn att bombarelem 
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uågot, som betecknades elen >>fC'lTlte tyska armens högLvartc r, . 
Flandern strax efter mö,rkrets inbrott. Några jaktplan skul lL• ntar~ 
kera målet genom att släppa ned svavlbomber övr det på några lnPtci's 
höjd. Angreppet b<"tecknadPs i första omgången såsom synn(•rligcn 
vällyckat. Lysbombe·rna spredo sitt sken, och bombflygarn a öste 
ut sin last övPr dc·t >>Chateau», som enligt dcTas förmodan hyste· de 
högre tyska officerarna. Det blev praktiskt taget gTuslagt, och un .. 
derligf nog avfyrades inte ett cmla skott mot det angripande Hyget. 
Till och med strålkastarna förhöllo s ig lugna. Några dagar S('narp 
kom förklaringen. J aktflyget som vägleddes av flygfotogr afier, hade• 
släppt lysbomberna mellan murarna på ett fredl igt kloster. De tt:! 
var inte flygarnas fel, utan berodde på vedP,rbörande i överkom ma ndot, 
som hade satt ut ett litet missvisande kors på flygkortet. Miss
greppet kostade många fredliga människo-r livet. Olyckan framkal
Jade en viss vaks&mhet, men bara för en kort stund, och sna rt över
skuggades det av nya händelser. Så går det nu en gång fö r alla ti ll 
i krig. 

E.tt misstag, som i mångt 1och mycket erinrar om Esbjerg- aff;i reJJ 
1Jegicks en höstnatt 1917. En avdelning enge,lskt marinflyg gick t il l 
anfall mot en nederlänclsk fiskeby strax in till belgiska gränsen och 
ntmstcrad i god tro- så, att det kostade elen engelska statskassan llli lli
oner att kompensera elen sålunda uppkomna skadan. Flygarna, sorn 
släppte ned bomberna över Nederländerna, hade emellertid en god 
ursäkt. De förvillades, påstodo de, av fiende·ns flyg och beskötos och 
1Jländade,s dessutcm från jorden i samma ögonblick de lwm mo in 
övm land. :Episoden gav bl. a. följande kommentar: »Engcl sm>in ncn 
rlögo några hundra meter norr om sin riktiga kurs, tyskar na sköi.o 
in över Nederlänclmna, och holländarna hade Hlrsummat att mar
kera sin gräns med ljussignaler. Det var med andra ord fel på tre 
s idor, och efter några dagars förlopp var den sorgliga hände,J.sen ned
iystad. Man kunde inte göra 11ågot annat, sådan situationen yar.» 

Ungefär samtidigt med olyckan på noderländska kusten tilldrog 
s ig i Flandern en hänclelst>, som kanske bättre än något visar, hur 
lätt det är att begå fel i luften. En natt drog en avdelning· lJom.b
i'lygplan in över de tyska linjerna. Ordern Jod på att ställa till så stor 
oreda som möjligt i fiendens läge.r. E.fter halvannan tim mas bort
vara komrrw flygarna tillbaka, och de respe,ldive förarna avl ade ögon
lJlickligen rapport inför avdelningens chef. En flygares rappar!· 
var mindre vanlig och väckte uppseende. Den löd ordagrant so ~n 
tölj er: »Efter att på 500 meters höjd hava pa:sserat fronterna ~1 ~ 
>>fy r 21» satte jag kurs på Mening. Efter en c:a 7 minuters flygnlll.h 
:l'ick jag genont en öppning i molnlagret se en fientlig flygpl ats, dal 
s tor aktivitet rådelc. Utan att tveka en sekund slog jag ifrån lllotonl 
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och gick ned på låg höjd - omkr 900 meter varcfte · l '. t . . . - - .. r Jag s ap p ,. 
samth gabomber. Efter clotta flög jag runt flygplatsen flera gånger 
och bcskot med kulsprutor. på nära håll såväl tlygplan som hangarer. 
Både bomberna och maskmg·evärselclen hae] e ot · ·l- D 

. . • . u ot vet \.an. en ena 
trafacle en hangar, som råkade i brand el"· t o l· f " l.l. 11 , v ,va anc ra o, o mc an 
flygplanen på platsen och ha säkerligen ödelagt de f lesta av dem _ 
omkr. 10 ~tyckoen. Ett flygplan, som just had e startat, tvingade jag 
n~d, och J a~ s.ag de~- kantra i utkanten av flygplatsPn. Jag besköls 
valdsam t, cla Jag flog runt niatsen och mitt . J ,. o t 1 . l .... . o . Y' , , . panarsvar . s,aeat. 
SJal v har Jag sa rats 1 vänst ra låret ... >> . 

J:>.agen därpå fördes den tappre flygaren till flygets högb-artct· 
oe~1 forhorclm. Hans rapport var a llt annat än påhitt och skryt. Allt 
st~mde med unelantag av ett encla ord _ ordet Jicntlig. En storm 
fran nordvast hade spelat flvgaren ntt fult SIJI'att Det . l l • J ..._,. , c , • - , va e en Pnge s< 
flygplats han så grundligt och effektivt hade hemsökt. En ltäncJc,lse 
som unclE"!'. världskriget 1914- 18 vöcktc särskilt stor uppmärksamhe~ 
v~r ne-dslqutanclet av ett >>engelskt» flygplan med tysk besättnin~.?: 
pa Ypr~s:fronten. Tidigt en morgon i o·ktober 1917 sågs ett flygpla;; 
kretsa ov~r St. Omer. Ide·ntitetstccknen voro i ordning, och flygare· 
o~h lu.ftva:·ns.manskap .antogo, att flygplane't var uppe på provflyg
mngar. S~dant agclH JU rum näs·tan daglige·n . När ett flygplan re
parerats, g1c~c det efter avslutad wparation upp för att konstatera .. 
~tt allt ~ar l ordning. Efter att hava flugit omkring St. OmeT c•·J; 
t~mmes hd, satte planet kurs norröver, men knappthaLledet nått fram 
~1ll de främsta engelska linjerna, förrän dot angre ps av fpm tyska 
Jaktplan, _ som plötsligt komnlo ned ur det ovanför ligganclEJ n~oln-· 
lagret. Ett ögonbliGk .SP.nare var kamprn avgjord. Flygplanet nwd 
de engelska bP)teckningarna störtade till marken och hamnade med 
nocsen me·llan någon skyttegrav. Följancl (o dags kommn111ike·löd: >> Tysl~·tt 
flygare ha i dag på morgonen på Ypresfronte-n nedskjutet en av sinn. 
egna. Det n oclskjutna planeot har ursprungligPil varit e-tt P'ngP·lsk!; 
plan, som anvant.s för fotografPring. De't bar engelska idPntitets
tecken, vilket förklarar misstaget». 

~m luft.krigets många misstag skulle man kunna skriva mångn 
och tJocka bocker. Den e-na partPn var inte stort .sämre fin elen andra. 
och :let var kanske därför, som. Jlygarna c.fter världskrigets slut vor; 
de forsta som räckte va randra hanelen till försoning. 

Detta kommer sä.kf'r ligen å ter att upprPpas, och trolige n i en 
snar fram tid. 

(TiclPns Tegn elen 28 oktoher 1939.) 
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llanga.da.rtygen öka. i antal. 

Inom elen närmaste ticlen kommer ett nytt engelskt h an ga ri arh o· 
.att sjo,s,ättas. Denna t illdragelse leder mökt tanken ti ll ch" sto ra rt a'cl~ 
framsteg, som gjorts av stormaktsmarinerna, m ed unelantag av Ita
li Pn, då eld gällt att bygga fartyg av denna klass. 

Hangarfartyget har i liklwt nwcl slagskeppet öve rl evt dPn nlJ liga

toriska pe rioden av tvive l och impopularitet vch är nu i rop,·t igc·n. 
t rots elen ringa användning man hade av denna fartygstyp umb · 
världskriget. Det h angarfartyg, som nu skall s jösättas, är det fjä re[, . 
av denna klass, som medtagits i det engelska rustningsprogrannn0 t. 

D e n förs ta, >> Ark Royal», hlcv färdig i novt'mber förra året. 
>> Illust riouS•>>, >>Formidable'>>, >> VictoriuS >> och >>Inclomitabl <• >>, Yi ll,a 

nu torcle vara klara för sjösättning inom den närmast e tid en , stap,· l
sattcs al la unel e r lo·ppet av 19-87. Den 21 f ebruari i är sträck tL'S kö lrn 
till >> Implacabl e'" (1938 å rs Jlrogram). Detta fartyg bygges av Fair
fie ld Co. Den 19 juni bestä llde amiralitPt e t eh sjundo :fartyg ( 1 00~ 
års program) f rän finna John Bro,wn Co. 

Drssa s ju nya fartyg, vilka beräknas att vara klara 1942 - nå gra 
av dem s:äkerligrn tidigare - beteckna ett oerhört framsteg· Iör det 
marina f lyget. Deras sammanlagda de:place mrmt blir övc.r 160.00(1 
ton, unclPr det 8tt se•x motsvaranclP' fa rtyg som till är 19:39 in
gingo i Jlottan, endast hade ett clep lacenwnt av 11.4,900 ton. D<·ssa 
äldre ]Janga.rfa rt:vg· kunde ta ombord omkr. 186 plan, me-dan Lll- np 
lwräknas kunna nwdfö:ra ej mindre än 420. 

B a kom bygga nclr·t a v dessa farty g· l igge.r 20 års m·fare·nhct• ·r oc h 
experimcntc"rancle, och dc ha dessutom byggts speciel lt för sitt iin cl<l
mäl. De Jörcgäende faTtygen av denna klass voro däremot synn<'rligt' n 
»impTovicPraclP·» - de hadE' n~i m l igen i s tor utsträckning an v ä u t s tö r 
andra ändamål, innan el<? togas i anspråk som hangad'artyg. Sft yar 
t . ex. Uourageous-kla.sscn ombyggda lätta kryssare, >> Eagl P>> Y dl' ur
s.prungligen byggt som slagskr•Jlp för Chiles räkning, uncll'r eld att 
>> Argus>> Pgentligcn skulle ha blivit en italiensk linjeångare. 

Det f,is tnämnda hangarfartyget bl ev klart i se•ptembPr l 9lR ocll 
va r det J'örsta, som frän början utrustades med fl ygplansdäck. Dl' 
(' rfarenlwt.er man gjort senare biclrogo til l, att do fartyg, som st'dN 
m e ra konstruradt's, uirustades med skorsten och kornmanclobrygga P'1 

siclan a v fl ygdäck c• t. 

Nya hanga.rfartyg i främina.nde mariner. 

Antalet hangarrartyg - d. v. s. fartyg, som ut rus tats uw<l ett 
d>ick, där f lygplan kunna starta och landa - inom c]e, olika läwkr nf\

3 

rnarinn framg å r av nedanstäende tabell: 
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Byggda Uneler bygg'na d Planerade 
Storbri tannien . . . . . . . . . . . . 7 6 
USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 1 l 
Ja'pan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [j l 
Fra·nkrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ·2 
Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . 2. 

Till e n annan kate,gori höra de kryssarp som äro u tr ustade m ecl 
katapult, ~ch Vi lka i allmänhet äro mindre: f arty g. Av clc>tta slag 
har Sto'rbntannien två, Japian tre och Frankrike en. Det onda land 
söm :f. :~· bygger såd ana fartyg är Japan , där >> Tiy ocla>> och >>Mi: 
zuko >> SJOIS'attes 1937 rPSp. 1.938. 

Italien har med s i tt spPciel la ge•ografiska läge intP,t större behov 
av hangarfartyg och intar en mycket reserve rad hållning till vad mr,n 
1 detta Jane; ~nser som Pn kcstsam och synne,rl igon särbar tartygstyp. 

Denna as1kt delas emellertid into av don andra axehtateil, ty ome
delbar t se,dan Tys.kland s agt upp Vc>rsailles-fördt"agct, började man 
bygga två hangarfartyg på 19.2.50 ton. 

.Ett av dessa, Gra-1' z e,ppelin, s jösattes i Kid i cleeember förra å ret 
i niirvaro av rikskansler I-litll'L Dopet fäTrättades av gre,vi nnan 
~ella von Br~ucl enstt• in-Zeppel i n, clotter till el en bcröimde flygpion 
Jaren , efte r vilken Jartyget uppkallats. 

Tonnaget på dessa fartyg är ungp,fli r lika stort som på de ameri
kanska Y·,orktown och EntP,rpTisc på 19.800 t-on . Till el e n v a enge.Jska 
fa'i'tyg en på 23.000 ton är dock steget ännu lä ngt. ' 
. .. Det har nu fa slts lagits, att de tyska hangarfartygen kunna med

fo ra 40 f lygplan vardera , under det att c]p anwrikans,ka kunna taga 
'ömbord 108 och de·n PngL•>lska Ark Ro·y al 60. 

I Frankrike - där ntan hittills 0ndast ha r det J. d. s lagskt>ppet 
.Be,arn , so m kan ta ombord ·36 f lygplan - har m an nu börjat bygg:J. 
tva hangarf:artyg - JoUrP och Painl e•ve. b c·ssa berfiknas kunna 
medfö.ra 40 flygplan. Särskilt utmärkauåe för dessa fartyg är deras 
ho·g·a :fart, 32 kno.p, d. v. s. l '/• knop me·r än Ark Royals toppfart. 

(The. United Sel'YiceS' l~eview clP•n 14 sPptember 1939.) 

Byggnadsprogram och budgeter, uppgifter angående 
personal och materiel m. m. 

Storbritann i en. 
Den brittiska flottans tre stoira problem. 

L örda gen cl E>n 21 okto-ber va r det 134 år seela n slaget vid Tra[al
:gar, l'll. britti sk s jösegpi·, som förändrade Europas framtid fö r e tt 
.årh l · l f · ' l UnCiac e 1 am at oe 1 beseglad C' Englands hnravälcl e på ha ven. 
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Alltsedan dessa dagar har Nelsons namn varit en insllirat io 

källa m r generationer engelsm>in och särski lt fö r brittisk a sjö n.s
.. l l ·· l l l ] ' Il t · 1 lllan over 1e a var .c en, men o~n c en 1 c ap pre anura <'n h ade IPYat . 

denna tid, då flottan å ter unde rgå r en svå r pr·övnin gsticl lli<'Ll 11 .,
1 

och förut ej bep rövade. vapen och me·toclc"r, huru s kull e h an då i1:l 
reagerat inför el en mångfald svå ri ghe·te.r, so m torna upp s ig för sj~'l 
officeren av i dag ? 

I >> Evolution of Sca Power» ha dessa svå ri gh ete r särskilt hctn
nat.s, och locland<cl marinauktoritetL'•r Jramlägga här sina synpun ktP r 

på de ol ika problemen. Om man samlar cle·ras meningar får ma n 011 

fu llständig översikt öve r elen mocl e·rna kri gföringen till sj ö.cs. 

Ett par problem, som eliskuter as i inledningen, äro just n u s,,·n ne t·

ligc n aktuella . Dess-a behandla :frågan out kriget i luften , ulJ åts

kriget och kriget mot ubåtar, samt dessas betydelse i en konflikt t ill 

s jöss, och dessa auktoriteters utta landen äro synnerligen upp ly:-:a ntlc, 

särskilt med hänsyn till den senaste tidens hänclelsC'r. 

När amiral Mark KotT diskuterar flyg-problemet, framlä g gPr han 

do huvuduppgif te r sjöflygplane-n ha. Dessa äro : 1) Att uppsöka fiL' n

den. 2,) Att anfalla fienden med bomber ell e r torpede r. 3) Att ~;k apn 

sig hen·avä ldot i luften. 
Moderna spaningsfl ygplan, sägm· han , kunna a.v l iigsna ~;ig- mct" 

än 500 km Jrå n flottan , och .om dage n och i passande värler kan (her

befälhavaren erhå lla unclcrrätte.ls'l' •r åtmi ns ton e tre timmar in nan mot

st ånda rPil sik tas. F lygplan en kunna alterna.ti v t vara, lwväpnaLIP n wc l 

bomber c, Jl er torpeder. Torpeden är det nwst cHektiva vap1wt mot 

s la gskepp och kryssare·. Vid anf'all på bangadartyg råc!Pr inget 

tvivel om att bomber äro de mest eHol~tiva anfallsvapnen, dtc·rsonl 

det ä r omöjligt att bepansra hetla flyg- och l a ndnin gsdäcket berol'ncle 

på den extra t yngd detta skulle inm•bära. 
Viceamiral J . E. T. Harper, so n-i skriver om samma ämn<', Jrå gar : 

»Borde vi inte i stä ll d för att ta la om havet eller lutten, tala onl 

havet och lufte n? Upprustning av fl ygvapnet behöver in g-alu ndr. 

bdycla en mins knin g av s jös tridskrafterna, snarare borde drn \'l' rka 

t ill att öka dessa ». 
Viceamiral Harper fö rklarar, att Englands sty rk a beror pi't kor

rokt samvorkan mellan dc t re :fö rsvarsgrenarna, »Och alla invänd

ningar mot denna samve rkan Pll Pr minskandet av den en a til l Jö rclel 

för en annan är en otjänst mot l andet och komnw r troli g-<'11 at: 
1·educNa vår s ty rka som fre-clss tii'tare hl and na.tio·ncrna. Jlri .-.t P'1 

samvo rkan m oll an marina och andra militära styrkor har på s<•n ast<' 

tiden ofta lett till misslycka nde ell e r delvis Jnissl yckand<> san•t ]l ar 

kraftigt ökat döcls- och kos.tnaclssi Hrorna . . . . Det finn s ing-l't ~oJll 
helstskfil att antaga, att våra :[lygare skul l0 vara mindre 0fi'< kt i\·~ , 
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om clc utgjorde, en Llel av dc vapen, som behöva flygplan för J: ul! 

görancle av sina uppgiften>. Amiral en tillägger , att det är av vita l 

betydelse för f lyg- och s jösty r korn a att arbeta. sida vid sida och öm
sesidigt bis tå va randra. 

Viceamiral C. V. U.sborne kommor till elen slutsatsPn, att ubåta rna 

komm a att S]lel a en all t s törre roll i krigföringen ti ll s jöss och att 

sjöstridskraftens sty rka inte enelas t få r upps kattas efter antale t s lao·

skepp utan ~i ve n of te r a n talet ubåtar och jagare, son1 höra sa Jnnl a~ l 
därmed. 

K apten Douglas Dixon, som t jänstgjorclP mnbord på ubåta r un

der fö rr ~ krige t, anmärker be.t 0cknand e nog, at t p t> rsonale ll i en 

ubåtsflotta enelas t mycket sakta kan övas, oc h han til lägger : »För 

närvarande äro vå ra tJbåtar lika nuode·rna so•m andra länders men 

man föirmärkc r ingen aktivitet, när clot gä ll e r att bygga fl ; r och 

u~veck l a dem .: . . F.ö r oss kan frågan om ubäta r mycket väl s.rnas 

~ms•am. U. et ar irag1skt, att vå rt Jolk med sina t raditionPr till s jöss 

mte har ogon en Ö•ppna J'ör ubå tens bety delse. Det >ir o.ro väckanclr 

att våra marinmilitära auktoritete r mera in t ressera s ig för 011 sär~ 
skild fartygs ty p ;in :lör den Yital a botydels l'n av det eJenwnt. i vil-
ket den framdri ves. · 

Vi cl'·amiral Gordon Campbl'll framlägger sina Prfarenh etn hån 

förra kriget om krigföring·en mot ubåtar. Han fö rkl a rar, att En<>

lancl skull e ha fö rlorat kriget, om into kon vojsystcmwt införts. U~
der åre t 1914- 1918 s[inkte fiPnden omkr. 12.000.000 ton och skadacll' 

ytterligare 7.000.000. Omkr. 160 J'iE•ntliga ubåtar fö rstö reles om man 

ej .. räknar de snm internerats och clP, som fö rolyckades genom olycks

hancl olse r ell e r på o-känt sätt. Fö'r att kunn a förstö-ra detta lill a 

~ntal ubåtar m åste vi organisera och underhålla 5.000 hjälppa.trull

fartyg, :l'örutom jagg,re, min dre Ö·rlogsfar tyg, min utlägga re, Q-båtar , 

flygplan och ubåta r. Dessa Yo ro k raftigt bes tyckade, hade para

vaner och s junkbomber, minor och nät samt övrig utrustnin o- fö 1• 

bekämpande av ubå tar. Do ha.clcl :flottbaser i nära nog varje J7amn, 

~om kunde lå t a C'tt patrullf a rtyg c-lll'l' annat minclrc krigsfartyg löpa 

In, och man haclc' många a nd ra knc'p mot ubåtar och minor, därvirl 

medräknat, att lilan utrus tadC' hancle.Js-[artyg med kanoner, para

vaner och climhi.l clningsRpparate·r , oc h dessutom erbjöd man f a rt)·gen 
konvojNing». 

»Om jag vore bcHilhavarc pi't ett handels fartyg i et t kommand<' 

k.rig », säge r amiralc·n, »skulle jag vilja ha en kanon och så mång:.~ 
SJunkbomber jag k unde föra med mig. Om jag endas t finge det ena. 

skull e jag välja s junkbomberna ». Oc h slutli gen tillfi,.o-et· h an: »För -
st" oo 

or fi ent liga ubåtar i deras resp. hamnar, in n an de löpa u b>. 

(The R amp hire T0lrgraph el en 27 oktober 1.939.) 
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Holland. 

Holland har besluta t att bygga tw nya slagske1pp p rt vartck . 
:::.7,000 ton. F a rtygen äro avseelda för den ostindiska oskadl'l'n. Der~n 
rart blir 33 knop och huvudbestyckningen 9' st 28 om kan on:~~ 
J~yggnaderna skol a påbörjas snarast. · 

H ela kootn aden för geno llltörandct av Hollands nya Jlottplan IJ
0

_ 

r ä knas t il 268 milj. gulden, va rav 7l milj. komma på dc; tr<' s la<>

";keppon. F ör Nederländs ka Indien skol a s•amticligt anskalras 100 
bombpl a n. 

>( Blekin ge Läns Tidning den 21 oktobe r 1989.) 

Den nya holl.ändska ubåten O 21 h ar löpt av stapeln i Yl issin gc•n. 

Den ä r elen fö rs t a i on se ri e om sju båtar med 987 tons de]il act•me!l t.. 
bestyckningen utgöres a v en S cm kanon , en 40 mm clubbolku l>< prutt; 
.nc h åtta torpedrör. 

(Aftonbladet den 22 oktobl•r 19;·)9.) 
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Litteratur. 

»Cinema.tica Aeronayale e Fondameuti di 
Tattica» (Taktikens g runder och det s jötaktiska 
rörc•l.s<•p robl Pmet fö r fa rtyg oc h flygplan). A mi
ra ! G. Fioravanzo, Acaclc~mia Nava le, Livorno 19;38 
(3 upplagan). 

F örJattarcu, sO ill f. n. tjänstgör som fla ggkapt<·n å :2. es kadern 
inom italienska flot tan, är känd icke blott som en av sa mtidens dj up· 
sinnigastc stratege r och miJit.ärskriHstäl la rP; han har även clokumcn
terat s ig som en myckPt s kickli g taktike r och manö·vri st, bl. a. i egen
skap av f lPrå ri g chef föL· Senola cli Com a nclo, en taldisk manövPrskoln 
föT yng r(' fartygsclwlcr . 

Det är al ltså en i cmiuPnt g rad må ngsidig och lwgåvad oflicf'r 
som i fö rc ligga ncl o a rbdP ana lysP rar taktikens g rundbcg rPpp och p:t

visar deras samband mPd. krigföringP·ns laga r. Ove r dc taktisk a bl· · 
,clömamkna vilar s jöst: rat:l'gl•ns lw lht••tssyn , vilket fö rl änar arbetet dess 

största v>i rcle. Oonomgåc•ndP• anviindl'S mdoclen h•orPtisk undorsö k
ning -praktisk utförande- kri1i s k g ra nsknin g . .Prob 1Pmst.ällning
a1·na bl ysas av väl valda r:-.:P rn]wl. 

I l'tt fö rsta kapit.PI bc·hancllas den rena rörclsl' liiran. Här upp
ställas i <'Il r ncl lärosatsl·r och formh·r dc• t.Poretiska gTumlva larna J'ör 
använclningPn av fartyg och vap< ,n, so m i :följancll'' kapitP1 närm an· 
Utvecklas. Dc•n ingåend e ])C'visfö ringen tyder l' å att l1öga fordrin ga r 
ställas på clPn italiens ke• sjöoHiccrP•ns kuns·kapcr i mat,•mat ik. Med 
säkrpa :framh ål ll's dock att dylik kunskap blott är ett medel för at t 

förstå taktik och nödvändig för att s kola omdöme!· och i praktiken 
kunna h a ndla snabb t. Vid manövrc•ranclct av en flotta och än mc·r 
Vid u'tnyti'ja n clct av vapnen gällPr det icke blott att. rutinmäss igt 
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kunna uppskattn avsUtnu och bäringar utan -!'ramför all t n11 kun
1 

bedöma deras inflytande på händelsernas fö·rlopp. Det gar icke ala 

vid evolutioner enbart förlita sig på »manöverögab, man mrt~to ä~ett 
utföra beräkningar och använda instrument. Av varje rö rl'I.'L' i iö 1

1 ~ 
hand kräves att elen skall utföras: 

1. på kortaste t id , 
2. inom minsta område, 
3. nwd elen minsta avvikC'lsen från huvmlkursen, 

4. med största säke rh et, 
5. med största noggrann het, 
6. på enklasto sätt, 
7. med minsta antal si gnaler och 
8. med så få räkningar och tabell er som möjligt. 

Vare sig det gäller arti ll eri, torpeder, minor, flygb oHII I\'r Pllcr 

dimbildning blir uppgiftC'n alltid densamma, nämligen at t lwslii mP 1a 

»lwllisionskursC'n» mellan vapnet och det fient liga fartyg et . [ <_[P;;sa 

kapite•l Jinnes mycket av intn•sse, s•ä rskilt för artilleri- och ll<Wig·c

ringsofficerare. 
För:l'attaren fasts lå r »att kananem ännu är huvucl n1pnd i sjö 

striden, i clPt att den utgör det C·nda vapen som. ständigt och i ~nab

baste följd hamrar in på fienden, medan bomben och torped c-n utgö ra 

plötsligt uppträclancle men övNgåe·nclc hotelsen>. 

Huvudtem at i boh·n kan sägas vara att krigföringens Jaga r ägr. 

Ji rekt til liimpning på taktiken. För krigföring upps tälll'r fiirfatt:l

ron fö lj ande sex al lm tingiltiga grundsatser: 

1. >> Att påtvinga fienclc'n Llen C'g na viljam>, i det man lar in itia

tiv till handling elle r i ett på fö rlwncl bestämt ögonblick går till 

o.ffensi v. 

2. »Den s trate·giska manövE'rns säkerhet», s.om man u ppn år i 

clot man sökN taga n •da på fienclPns avsikter och hålla simt cgn:' 

dolda för att överraska och sj;i l v undvika att bliva överraska lL 

3. >> Kraftcko·ncmi >>, som består däri, att de till förfo gande stå· 

ondo kral'terna noga an[lassas e:Her de hinder som från :fa ll till Ja ll 

s kola övervinnas och efter dc mål som skola nås. 

4. »KraftkoncPntration>>, som ernås om striclskraftcrna ii ro _s,\ 

gruppe ra.ck, att varjo fö rband på tinclamå lsenligt och Yerksmnt .s,ttt 
kan sama rbeta mE'cl tlc ovriga :f:örbanclen. 

5. >> Krafternas insättande~>> , varav slagkraften beror. 

6. »Striclsuthål ligheb, som bestå r däri att krafterna in.siitta> i 

s triden rnecl sina fulla moraliska och materiella vcrkningsmiijlighctet -
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Sjötaktik defini e ras so m konsten att så föra förbanel en att strids· 

kontakten med fienclPn uppnås i avsikt att utkäm pa slaget och uneler 

(le gynnsammaste vil.lkorcn för dc av fartygen burna vapnen fö ra 

det till slut. 

Dc tak tiska cletaljpmblcmen behandl as ur de mest olikartade 

synvinklar. Till de intressantaste partierna hör måhända framställ

ningen av f lygfaktorns infly tande på sjötaktiken samt bedömande-t 

av olika fartygsslags str idsvärde (Ipotenzialita. bc-llica >> ) ; för taktisk 

~ty rlwjämförelso mellan större fartyg har författaren funnit följande 

uttryck: D S V2 C'. I denna proclukt betyder: 

D h redsiclev ikten , 
S l1ögsta eldl.;: raftområdet i grader, 
Y farten, och 
C pansarskyddets medeltjocklek 

I'å knappa tolv sidor tecknar författaren bi lelen av framtidens 

sjöslag, ett litet mästrrstycke som vore- värt att översättas till svenska. 

Anmälaren l1ar av för:fattarPn upplysts om att sjötaktiken är 

på väg att förlora s in nationella sekretess och blivit en allt mer in

ternationell företee·lsc, myckPt clär:för att taktiken ställts i allt stön·e 

beroende av teknisk a hjälpmedel, vilka övcralJt arbeta efter ungfä~· 

samma principer. 

Häri liggr måhända förklaringen till att en modern taktisk lä

robok såsom i föreliggande fall uppenbarligen anse tts kunna ventile ra 

detaljproblemen praktiskt taget såsom om hemliga tjänsteföreskrifter 

saknades. I Yarje fall vill det synas så om m an får döma efter svens· 

ka förh å llanden. Äro måhända gränserna härvidlag för vårt vidkom

mande onödigt snävt dragna r 
H. H-n. 

Ny upplaga av >>Gotland, en förs·vars
historisk och ekonomisk-ge;ografisk studio». 

Kapten H enning Hammargrens arbete om fö:rsvarshistoriska och 

l:'konomisk-geografiska förhållanden på Gotland, som i s•in första upp

laga utkom i mars i å r, har väckt ott sådant intresse även utanför 

fackmUnnens krets, att i dagarna en andra upplaga uts·änts. 
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Boken, som sä rskilt uppeh åller sig vid frågor av ma l'iti 1n u 

såsom handel och sjövä.gar, ger som handbok en rad statistiska atur 

gifter i skilda ämnon, sont icke minst gör den lämpad solll uppsl~P ~
verk beträffande ön för ekonon1iska och geografiska frag-or. t:
:l"tt.erligare nämna utöver det försvarshistoriska avsnittet iiro lk ) 't 

l • • j t l • 0 t f" • J t t ]rJ-
SO J1 uston.s, ,a an ec n1).ngar, so1m a er··1nnes 1 s ~u ,e av ar],l'tL•t 

kn,y tando till gotlänningar i s jöförsvarets tjänst. · an-




