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Arsberättelse i sjökrigskonst och 
sjökrigshistoria 1937. 

Avgiven av ledamoten Smith. 

(Forts. från häft. 12 1937, sid. 865.) 

Spanska inbördeskriget. 

Det spanska inoordeskriget har till sjöss alltjämt präglats 
av den förlamande inverkan på de rödas sjökrigföring, som 
bristen på dugligt befäl från början utövat. Fastän det i slutet 
av november uppgavs, att hela den röda flottan, stridsberedd 
och delvis nybestyckad med ryska pjäser, låg färdig att gå till 
sjöss från Cartagena, förhöll sig densamma i stort sett overksam 
under vintermånaderna. De upprepade explosioner, som in
träffat på de röda fartygen - i november 1936 å kryssaren 
:Miguel de Gervantes och i juni 1937 å slagskeppet Jaime I -
hava även givit fullt belägg för de svårigheter, med vilka man 
måst kämpa vid sjökrigsmaterielens handhavande. Under en 
stor del av vintern torde pessimismen härvidlag rent av hava 
förmå tt vederbörande att låta en del av fartygen ligga obe
mannade för att i stället använda besättningarna i landkriget 
I början av januari lära nämligen matroskontingenter h ava av
sänts för fyllanae av luckorna vid Madrid-fronten och i slutet 
av samma månad deltogo liknande avdelningar i Malagas för
War. Först i slutet av mars ingick underrättelse, att flottan 
åter bemanna ts, varvid jagarnas personalbehov i första hand 
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blivit tillgodose tt. Samtidigt uppgavs, att man numera hade 

ryska, amerikanska och franska marintekniker till förfogand e 

och att energisk skjututbildning bedrivits. Det följde nu också 

en period, som kännetecknades av en åtminstone sporadisk of

fensiv verksamhet. Som de röda emellertid vid sammanträf

fande med fienden i regel undveka strid och för övrigt snart -

på grund icke endast av befäls- ulan även av oljebrist - åter

vände till defensiven, blev det dock för de vita möjligt alt ut

nyllja ett allt mindre bestritt herravälde i Spanien omgivande 

hav. 
Delta h erravälde hava de vita säkerställt genom aU nästan 

vid varje uppkommande strid tillfoga motståndarens fartyg 

skador, vilkas avhjälpande krävt Lidsödande reparationer i 

spanska eller utländska hamnar. Ä ven flygstridskrafterna hava 

härvid gjort värdefulla insatser. I februari uppgavs en ubåt 

hava blivit sänkt med bomber i Cartagenas hamn. När dc 

vilas enda slagskepp, Espana, den 30 april minsprängts utanför 

Santander, lyckades man inom en månad uppväga förlusten 

genom ett flyganfall i hamn mot de rödas motsvarande fartyg, 

Jaime I, varigenom detta saltes ur stridbart skick. Vid den 

därefter inträffade explosionen på samma fartyg uppstodo så 

stora skador, alt det icke å Ler kunnat gå till sjöss. Efter el t 

års krigföring uppgåva sig de vita hava sänkt eller svårt skadal 

följande fartyg, nämligen Jaime I, jagaren Almirante Ferrandiz 

(sannolikt sänkt), 5 ubåtar (därav 4 enligt uppgift sänkta), 2 

kustbevakningsfartyg och l hjälpfartyg, samt dessutom tagit l 

kustbevakningsfartyg, 2 ubåtar och 5 armerade handelsfartyg. 

Vid årsskiftet erhöll den vila flottan en värdefull förstärkning 

genom den nybyggda kryssaren Baleares, av samma typ som 

Canarias. 
En framträdande skillnad mellan sjökrigföringen på röd 

och vit sida har varit, att de röda huvudkrafterna hava in

skränkt sin verksamhet till Medelhavet och överlåtit åt en svag 

lokalstyrka att lösa i Biskayaviken föreliggande uppgifter, me

dan de vita däremot fritt opererat runt Spaniens kuster och 

därvid företagit så täta förflyttningar, att vissa enheter -
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främ st kryssaren Canarias - nästan hava framträtt såsom alle
städes närvarande. 

En i hög grad bidragande orsak härtill har varit, att av 

Spaniens större örlogsbaser endast eartagena vari t i de rödas 

händer, medan de vita förfogat över baserna i Ferrol, Cadiz och 

Rios (Vigo)' och dessutom kunnat använda Baleariska öarna 

som ulgångspunkte1· för såväl sjö- som Ilygoperationer. Ett 

stort steg framå l för de vila betecknade härvidlag även eröv

ringen av Malagas namn, vilken tidigare med fördel använts av 

de röda sjöstyrkor, som skulle slöra trupptransporterna över 
del närbelägna Gibraltar sund. 

Risken för fientlig motverkan har på den vita sidan varit 

så liten, att man kunnat sprida sina fartyg för effektivast möj

liga hedrivande av handelskriget. Endast då undantagsvis -

såsom vid Malagas erövring och blockaden av Bilbao - opera

Lionsmålen så betingat, hava sjöstridskrafterna koncentrerats 
inom ett begränsat område. 

Sitt henavälde till sjöss hava de vita väl utnyttjat. I första 

han d hava sjöstridskrafternas verksamhet inriktats på att sä

kerställa egen sjöhandel och främst tillförseln av allt som för 

krigels förande Larvas av materiel o. a. förnödenheter samt att 

i möjligaste mån avbryta eller störa fiendens förbindelser av 
motsvarande slag. 

Den förra uppgiften har på grund av motsidans overksam

het varit den ojämförligt enklare. Alltsedan den röda flottan i 

oktober 1936 drogs tillbaka från Gibraltar sund, har den varken 

kunnat störa transporterna av trupper och materiel till södra 

Spanien eller utöva något nämnvärt avbräck i de vitas sjö
handel. 

Trupptransporter över Gibraltar sund hava alltjämt i stor 

omfattning förekommit. För att i möjligaste mån säkra tran

sportvägen såväl över som genom Gibraltar sund mot omkast-
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ningar i sjökrigsläget - möjligen också av andra mer ~Uer 

mindre omstridda anledn.ingar - har ett system av synnerligen 

kraftiga kustbatterier uppställts på sundets båda stränder. 

På europeiska sidan äro batterierna placerade på kust

sträckan mellan Algeciras och Tarifa, där sundet är smalast. 

Redan i november 1936 omnämnas batterier på denna plats och 

i juli skulle enligt uppgift i engelsk press där vara grupperade 

inte mindre än tre 40,5 cm och ett 30,5 cm kanonbatteri, minst 

fyra haubitsbatterier samt medelsvåra och lätta sjöfronts

ävensom talrika luftvärnsbatterier. 
På den afrikanska sidan skulle enligt nwtsvarande källor 

fyra ·i0,5 cm och ett 35 cm kanonbatteri vara uppställda, var

j ämte de som baser för sjö- och flygstridskrafter använda ham

narna i Melilla, Ceuta och Larache erhållit ett kraftigt skydd 

av medelsvåra och lätta sjöfrontspjäser samt luftvärn. 

Enligt i engelska underhuset i oktober lämnad uppgift 

skulle dc grövsta pjäserna å båda stränderna i stället utgöras 

av 30,5 cm haubitser. 

Bekämpandet av de rödas sjöförbindelser utfördes till en 

början så gott som uteslutande i spanska farvatten medelst 

kontroll av sjöfarten genom Gibraltar sund, företrädesvis 

genom kanonbåtar och bestyckade trålare samt m ed stöd av 

ovannämnda kustbatterier, 
ansatser till blockad av de viktigaste röda hamnarna genom 

utlagda mineringar samt genom utnyttjande av samtliga sjö

stridskrafter, i första hand kryssare, ävensom i mindre utsträck

ning flygstridskrafter för handelsförstöring inom angränsande 

farvatten, 
bombardering av hamnar och där liggande fartyg, ingående 

som led i de utförda kusthärjningarna. 

Sjöfartskontrollen i Gibraltar sund har genomförts med 

energi och åstadkommit stort avbräck 

och Spanien icke berörande sjöfarten. 
även för den neutrala 
I regel hava de upp-
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bringade fartygen tvungits in till . Ceuta för undersökning av 

handlingar och last. Den sistnämnda har ·- såväl när det gällt 

export som import över spanska regeringshamnar - beslag

tagits. Detta tillvägagångssätt har givetvis framkallat protester 

från ett flertal stater, men lindring i förhållandena har endast 

kunnat utverkas i den mån vederbörande stat även visat sig 
beredd alt sätta makt bakom ordet. 

Sjöfar tskontrollen i Gibraltar sund har icke haft karaktären 

av en effektiv spärr. Enskilda röda fartyg hava flera gånger 

passerat sundet oupptäckta. Lika fullt har kontrollen för de 

vita givit mycket värdefulla vinster. Redan bland de 90 fartyg, 

som intill mitten av mars hade införts till Ceuta, fanns ett stort 

antal spanska och ryska ångare med krigsmateriel och i vissa 
fall frivilliga till regeringssidan. 

Ej mindre energiska hava de blockadåtgärder varit, som 

de vita vidtagit utanför motståndarens hamnar och i hans kust
farvatten. 

Upptakten härtill var den not, som general Franco i medio 

av november 1936 avlät till brittiska regeringen med tillkänna

givande att under tiden 30 novernher-16 december fartyg, som 

de vita myndigheterna ansågo fientliga, skulle konuna att ut

sättas för ~ombanfall i spanska farvatten inom en zon från Kap 

San Anlomo, norr om Alicante, till lVIarsella, öster om Malaga. 

Hamninloppen inom nämnda zon skulle komrna att mineras. 

Några dagar senare underrättades den brittiska regeringen även 

om de vita myndigheternas avsikt att blockera Barcelonas hamn. 

Trots den framträdande roll, som i förstnämnda not till

de~ats fl~gstridskrafterna, blev det icke på dessa, utan på sjö

st~Idskrafterna, som ansvaret för blockadåLgärdernas utförande 

~ramst Jwm att vila. På någon effektiv blockad var givetvis 

Icke att tänka med hänsyn till de svaga krafter, över vilka man 

förfogade. Detta har dock icke hindrat, att mycket betydelse
fulla resultat uppnåtts. 

Redan de -dtas mineringar tilJfogade motståndaren allvar

liga förlu ster. I slutet av december hade mineringar utlagts 
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utanför ostkusten och i början av januari förklaras minutlägg

ningen vara effektiv utanför Malaga, Almeria, Carlagena, Va

lencia, Barcelona, Tarragona, Bilbao, Sanlander och Gijon. 

Från ~1rsskiflet och under den närmaste tiden därefter inträffa 

också en serie minsprängningar a v spanska, ryska och franska 

fartyg utanför såväl ost- som nordkustens hamnar. Sedan de 

vitas tillgång p ~1 minutläggare ökats genom ombyggnad av 

handelsfartyg, utläggas i milten av januari n1.era omfattande 

mineringar - framför allt ulanför de baskiska hamnarna. 

Minrisken bedömes nu av engelsmännen vara så s tor, att de 

för en Lid draga tillbaka sina örlogsfartyg från dessa hamnars 

grannskap. 
Efter nya, i början av mars inträffade minsprängningar 

utsändes varning till alla engelska fartyg för skärpt minering i 

de spanska territorialvattnen - samtidigt med att riskpremier

na avsevärt höjas. I medio av april lämna de vita myndighe

terna engelska handelsministeriet meddelande om fortsatt min

utläggning mellan Kap Sacratif och Kap Falco i Medelhavet 

samt mellan Kap Vidio och Kap Machichaco vid nordspanska 

kusten. Nu inträffar - förutom den ovan omnämnda förluslen 

av dc vitas eget slagskepp Espana - minsprängning av den 

engelslm jagaren Hunter ulanför Almeria. Senare synes min

risken hava nedgått på grund av verkställd minsvepning men 

sannolikt även på grund av minbrist 

Än större resulta t medförde den med fartyg och flygplan 

utförda handelsförstöringen: dels i de röda kustfarvattnen å 

ostkusten, dels utanför nordkustens hamnar och i anslutning 

därtill utmed sjofarlsstråket förbi Spaniens nordvästra hörn 

och över Biskayaviken. 
Flygplan hava använ ts såväl för spaningsverksamhet i 

handelskrigets tjänst som för direkta anfall mot handelsfarty

gen . Deras möjligheter att erh ålla bombträffar mot fartyg 

under gång hava emellertid visat sig vara små, varemot det i 

flera fall lyckats dem att tvinga fartygen lägga om sin route 

eller aH jaga dem på grund. 

Sjöstridskrafternas fördelning för handelskriget har varit 
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sådan, att ubåtarna använts på ostkusten, där den röda flottans 

- jagarnas - exis tens gjort det svårt alt insätta svagare över

vattensslyrkor. Som någon effektiv ubåtsjakt tydligen icke 

bedrivits från den röda sidan, har det blivit möjligt för ubåtarna 

att operera i omedelbar närhet av hamnarna, varför deras in

satser också varit goda. Då anfallen hava utförts i närheten 

av l~nd, hava sänkn ingarna i regel verkställts utan föregående 

varnmg. Att de vitas respekt för motståndarens jagare icke 

varit särskilt stor, framgår därav, att i mitten av augusti en 

ubåt utanför eartagena gick till anfall mot de båda roda 

jagarna Almirante Antequera och Churruca, varvid det sist

nämnda fartyget träffades av en torped, som anställde avse
värda skador. 

Utanför nordlmsten, där de vitas herravälde varit mer obe

stritt, hava beslyckade trålare med fördel lqmnat användas _ 

och detta även tämligen långt ut i Biskayaviken. 

De allra s lörsta förlusterna torde dock hava tillfogats fien

den av de flitigt använda kryssarna Canarias, Baleares och 

Almirante Cervera, vilka ömsevis insatts på ost- och nordkusten. 

De värdefullaste fångsterna hava utgjorts av ryska och 

spansl_;:a samt i några fall franska ångare med last av krigs

mateneJ och livsförnödenheter. 

Enligt den kommunikc beträffande resultatet av de vitas 

sjökrigföring under första luigsåret, som utfärdades i slutet av 

j~li , skulle det sammanlagda tonnaget av de kapade fartygen 

da hava uppgått till 300,000 ton. 

Som följd av handelskriget har livsmedelsbrist tid efter 

a?nan uppstått inom olika delar av det röda Spanien - såväl 

Vld den nordspanska kustremsan som i Valencia, Katalonien 
Qc} • M" 

1 pa morca - trots alla engelska, franska och framför allt 

r~'sl~.a ansträngningar att sörja för den erforderliga spannmåls

hllforseln. I början av mars måste livsmedelsransonering införas. 

, Den krigsmateriel, som genom de vita sjöstridskrafternas 

lngripande undandragits spanska regeringen, torde hava varit 

syrmedigen omfattande. Ä ven om en del uppgifter beträffande 
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kapade fartygslasters storlek måste mo ttagas med reservation, 
kan det knappast betvivlas, att denna del av sjöstridskrafternas 
verksamhet haft den allra största - för att icke säga avgörande 
,_ betydelse för krigföringen i dess helhet. 

En särskilt skärpt form antog de vitas handelskrig utanför 
nordkustens hamnar i samband med de landoperationer, som 

ledde till Bilbaos och Santanders erövring. De vita åsyftade 
här att genom en effektiv blockad bidraga till uttömmandet av 

baskernas motståndskraft. Särskilt i samband med sluts triden 
om Bilbao koncentrerade de vita sina övervattensstridskrafter i 

de nordliga kustfarvattnen och drogo sig icke ens för att insätta 
sitt enda slagskepp i handelskriget, en åtgärd, vilken dock, som 
nämnt, fick en synnerligen olycklig påföljd. Under vissa perio 

der blev emellertid tillträdet till de ifrågavarande hamnarna 
fullständigt avspärrat och talrika voro de neutrala handels
fartyg , som då tvu~gos att med oförrättat ärende återvända från 

de nordspanska farvattnen. 

Dc vitas behandling av de neutrala fartygen och dessas 
stödjande genom egen makts sjöstridskrafter hava varit frågor, 

som varit föremal för mycken uppmärksamhet och vilka synas 

förtjäna en särskild redogörelse. 
Franco- regeringens noter i november 1936 till brittiska 

regeringen angående åtgärder för kontroll av sjöfarten i de 
spanska kustfarvattnen fingo till följd en förklaring av brittiske 
utrikesministern, att regeringen icke hade för avsikt erkänna 
någon av de stridande parterna i Spanien såsom krigförande 

med därav följande rättigheter och att den engelska flottan 
skulle, om så behövdes, ingripa till skydd för engelska handels
fartyg, då försök från någondera sidan gjordes att preja dem 

utanför tremilsgränsen. På grund av denna Englands hållning 
har någon blockadförklaring icke kunnat av general Franco 

utfärdas. 
För att undandraga de vita stridskrafterna varje anledning 

att preja engelska handelsfartyg i spanska farvatten meddela
des i början av december förbud för engelska fartyg att föra 
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vapen till Spanien icke endas t -- som noninterventionsavtalet 
föreskrev - från engelsk ulan även från utländsk hamn. Mot
svarande förbud hava utfärdats av ett flertal stater: av Norge i 
november, av USA i januari och av Sverige i maj. 

I slutet av januari utgav emeller tid general Franco order, 

att alla fartyg i det vita Spaniens territorialvatten skulle stop
pas och visiteras. Vid månadsskiftet mars- april tillspetsades 
läget ytterligare. Franco-regeringen utsände då en radiovar
ning till alla engelska fartyg, som observerades av nationalis
tiska krigsfartyg, a tt omedelbart rätta sig efter dessas signaler. 

Engelsl'a regeringen intog härtill den ståndpunkten, att farty
gen endast borde besvara signalerna, om de befunno sig innan
för den spanska tremilsgränsen. Samtidigt inlades en protest 

mot de fall, då engelska fartyg hejdats av de vita. I protest
noten framhölls, att en dylik aktion strede mot den internatio

nella rätten, och krävdes en försäkran, att engelska fartyg icke 
längre skulle hejdas på öppna havet. Några dagar tidigare 
hade Hollands utrikesminister förklarat, att holländska fartyg<> 
beslagtagande skulle betraktas som sjöröveri och förhindras av 
holländska krigsfartyg. Nu offentliggjorde även franska ma
rinministcriet en kommunike med innehåll alt, då krigförandes 
rättigh eter icke under rådande förhållanden kunde åberopas, 

prejning och bortförande av franska fartyg utanför tremils
gränsen genom spanska krigsfartygs ingripande vore en mot 
folkrätten och principen om havens frihet stridande handling 

samt att alla franska krigsfartyg följaktligen erhållit order att 
undsätta franska handelsfartyg, som hejdas i rum sjö, och att 

- om så erfordras med våld - hindra, att de visiteras eller 
tvingas avvika från sin route. Ä ven de nordiska staterna över
vägde vid denna tidpunkt att liksom stormakterna och Holland 
låta stödja den legitima sjöfarten genom örlogsfartyg. Om be

hovet härav vittnar det forhållandet, att Lloyds i början av 
april vägrade försäkra norska fartyg, som icke vore konvojerade 

av luigsfartyg. Det hela stannade emellertid vid att de nordiska 
regeringarna hos noninterventionskommitten hemställde, att 

kontrollfartygen skulle instrueras att skydda nordiska fartyg 
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mot övergrepp. Engelska amiralitetet förklarade sig dock ovil
ligt alt övertaga ansvaret för skyddet av främmande handels
fartyg. 

Vid del skärpta handelskrig, som de vila anordnade ulanför 
de nordspanska hamnarna i samband med framryckningen mo t 
Bilbao, blev frågan brännande, i vilken utsträckning de engelska 
sjöstridskrafterna skulle lämna handelsfartygen hjälp. Från 
början förekom det, att engelska jagare i vita örlogsfartygs äsyP.. 
förhjälpte handelsfartyg under engelsk flagg att löpa in i Bil
baos hamn. Det dröjde emellertid icke länge, förrän engels 
männen slogo till relräll på denna punkt. Icke nog 1ned all 
man inskränkte de nu förstärkta brittiska sjöstridskrafternas 
uppgifter till att lämna handelsfartygen stöd i öppen sjö; det 
utfärdades även - framför allt med häns.yn till minrisken -
varning till engelska handelsfartyg mot aU försöka anlöpa de 
ifrågavarande hamnarna. Sedan det från Bilbao framhållits , 
att några minor icke funnos utanför därvarande inlopp, att 
någon permanent blockad icke upprätthölls av de vita samt att 
engelska fartyg, som_ eskorterades fram till tremilsgränsen, där
efter kunde påräkna effektivt skydd av kustbatterier, började 
dock engelska fartyg snart trotsa sin regerings varning och 
bryta blockaden, vilket med kustbatteriernas hjälp visade sig 
tämligen lätt att utföra. Brittiska regeringen upphörde då med 
sina varningar och inskränkte sig till att fritaga sig fran an
svar för hamnarnas anlöpande. I flera fall hände det sedan 
åter, aU engelska jagare eskorterde fartygen fram till tremils
gränsen. 

När minriskens överreklamerade karaktär sålunda avslöjats 
och ineffektiviteten av Francos blockad över huvud taget fram
trätt, lät han i slutet av april sina krigsfartyg försöka hävda 
en sexmilsgräns, vilket emellertid av engelsmännen bestämt 
avvisades, och tog sedan som sista avskräckande resurs luft
faran till hjälp: i ett manifest till alla handelsfartyg i spanska 
farvatten med innehåll att mellan Kap Video och Kap Machi
chaco inom 3 sjömil från kusten fartyg komme att bombarderas 
av flygstridskrafter, om de icke stannade på uppmaning av 
nationalistiska fartyg. 

- 91-

De engelska blockadbrytningarna lätlade försörjningsläget 
i Bilbao men utövade intet större inflytande på stadens försvar. 
J mitten av maj hava de vita framträngt så nära hamninlop
pet, att deras artilleri kan helL kontrollera trafiken, och då 
tvil'l:gas brittiska regeringen uppmana fartygen att lämna Bilbao. 
En m ånad senare faller staden i nationalisternas händer. 

De vita fartygen inriktade sedan sin verksamhet på att 
spärra tillträdet till Saniander och fråi1 och med juli månads 
ingång rådde de brittiska örlogsmännen handelsfartygen att 
undvika denna hamn. Här ställde sig också en blockadbryt
ning väsentligt svårare, enär Sanlander saknade hamnförsvar 
av det slag, som var för handen vid Bilbao. 

Till stor del mot de rödas sjöförbindelser hava även de 
omfattande kusthärjningar varit inriktade, för vilka såväl sjö
som flygstridskrafter hava av de vita utnyttjats. Såsom mål 
för dessa förelag hava nämligen väsentligen fått tj äna de rödas 
hamnar och i dem liggande fartyg. Flera ångare hava härvid 
blivit sänkta och ännu flera skadade. Den största skadegörelsen 
å fartyg till ankars eller vid kaj synes hava åstadkommits av 
flygstridskrafter, ehuru i allmänhel ett fåtal flygplan insatts. 
Av sjöstridskrafterna är det företrädesvis kryssarna, som kom
mi:l till användning. Dessas beskjutningar av hamnarna hav1. 
emellertid oftast varit av kort varaktighet samt utf6rts nattetid 
och under motverkan av kustbatterier samt stundom även av 
flygstr idskrafter. 

Följande hanmar hava blivit utsatta för angrepp: Malaga, 
Almeria, Alicante, Denia, Gandia, Valencia, Sagonta, Castellon, 
Tarragona, Barcelona, Palamos, Bilbao, Sanlander och Gijon. 
Om man bortser från den intensifiering av anfallsverksamheten, 
som ägde rum mot Malaga och Bilbao i samband med dessa 
städers erövring, hava Valencia och Barcelona varit de hamnar, 
som varit mest utsatta för anfall. I en del fall hava kombine
rade anfall av sjö- och flygstridskrafter kommit till utförande. 

De vitas kusthärjningar hava även avsett att störa trafiken 
På utmed kusten framgående järnvägslinjer. Sålunda har allt-
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ifrån årsskiftet en serie angrepp såväl från sjön som från luften 

riktats mot den viktiga gränsstationen Port Bou (vid Medel

havet på gränsen till Frankrike) och den i dess närhet belägna 

Culera-bron. I januari lär beskjutning från sjön hava med

fört, att järnvägstrafiken mellan Barcelona och Valencia måst 

inställas och landsvä gs trafiken inskränkas, vilket hade till följ d 

ett allvarligt försvårande av livsmedelsdistributionen. 

Sanwerkan med lantstridskrafter har i slor utsträckning 

förekommit i form av artilleriunderstöd från fartyg åt i kustens 

närhet opererande trupper. 
Särskilt vid Malagas erövring Logo sjöstridskrafterna verk

sam del. Redan i milten av januari understöddes de vita trup

pernas framryckning från väster utmed kusten från sjön. Den 

slutliga anfallsoperationen den 3- 8 februari utfördes under 

intim samverkan mellan lant-, sjö- och flygstridskrafter, var

vid ledningen utövades av general de Llano, embarkerad å 

kryssaren Canarias. Utom denna deltoga i operationerna krys

sarna Baleares och Almirante Cervera, kanonbåtarna Canaves 

del Castillo och Dato, torpedbåten nr 19, bestyckade trålare och 

ubåtar. Ä ven de sistnämnda användes för kustens beskjutning, 

vilken riktade sig såväl mot av de vita anfallna ställningar 

väster om Malaga som mot de rödas förbindelser hakat - till 

Almeria - och mot själva den anfallna staden. De röda in

saUe vid flera tillfällen sina flygstridskrafter till angrepp mot 

fartygen och synas därmed även hava framtvungit en del eld-

pauser från de sistnämndas sida. Det röda flygets närvaro 

hindrade dock icke den vita flottan alt under hela den tid, 

operationen pågick, uppehålla sig i omedelbar närhet av fientlig 

kust och i stort sett obehindrat lösa sina uppgifter: att stödja 

lantstridskrafternas framryckning och hindra de rödas reträtt 

sjövägen. Dagen före Malagas fall påstå sig de röda hava ut

sänt 6 jagare från eartagena för att anfalla de vita kryssarna .. 

Jagarna uppgivas emellertid hava blivit bortlockade från de 

sistnamnda genom två italienska kryssares förment svekfulla 
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manövrer och därigenom hindrats komma i anfallslägc. I själva 

slutstriden togo de vita sjöstyrkorna aktiv del genom att upp 

bringa fartyg, som sökte undkomma ur hamnen. Två ubåtar 
torde hava ingå l t bland byte l. 

Ä ven åt lantstridskrafternas operationer vid Biskayavikens 

kuster i samband med därvarande hamnars erövring lämnade 

sjös tr idskrafterna värdefullt stöd. Sedan huvuddelen av dessa 

i början av april koncentrerats u tanför Bilbao, insattes vid flera 

tillfällen icke endast kryssare och kanonbåtar utan även slag

skeppet Espana till beskjutning av kusten för unders tödjande 

av egna truppers framryckning. I hörjan av maj fingo vita 

trålare det ganska delikata uppdraget att i strid med baskernas 

ku stbatterier sköta ·om livsmedelstillförseln till den ryktbara 

italienska brigaaen »De svarta pilarna», som efter en alltför 

oförviigen frammarsch utmed kusten råkat bliva isolerad. 

A ven efter Bilbaos fall understödja vita sjöstridskrafter 
operat ionerna till lands. När de baskiska trupperna vid Castro 

Urdiales befästa sig för att hejda marschen mot Santander, 

tager fartygsartilleriet de röda ställningarna under eld. 

Som förberedelse till slutstriden framför G i jon och Aviles 

insättas såväl sjö- som flygstridskrafter mot därvarande kust

batterier. Sjöstyrkans närvaro torde väl även hava utgjort 

den närmaste anledningen till de rödas åtgärd alt sänka 

Biskaya-avdelningens återstående stridsfartyg - jagaren Ciscar 

och en ubåt - i Gijons hamn. Av denna avdelnings övriga 

fartyg hade jagaren Jose Luis Diez tidigare för reparation sökt 

sig till engelsk och ubåtarna C 2 och C 4 till franska hamnar. 

För överskeppningsförelag till av fienden behärskad kust 

hava de vita icke utnyttjat sitt herravälde till sjöss. En mängd 

rykten om sådana företag hava emellertid cirkulerat, vilket ju 

endast kan hava varit till fördel för de vitas landkrigföring. I 

åtminstone ett fall finnes det emellertid tecken, som tyda på 

att de vita verkligen haft i åtanke en dylik operation - nämli

gen en överskeppning från Balearerna till trakten av Barcelona. 
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I november 1936 befunno sig samtliga dessa öar utom Minorca 
i de vilas händer. På Mallorca voro i slutet av månaden starka 
lanl- och flygstridskrafter sammandragna. I början av de
cember var fruklan för den väntade landstigningen så stark, 
att regeringen i Valencia diskuterade åtgärder fö,r ulrynming 
av denna stad, i den händelse förelaget skulle komma till ut
förande. Någon överskeppning kom dock aldrig till stånd. l 
januari avslöjades emellertid i Barcelona en organisation, som 
hade träffat förberedelser för en landstigning i Katalonien. 
Huruvida det var denna händelse eller fruk lan för motverkan 
till sjöss eller lands, som bes tämde den vita krigsledningens 
beslut att inhibera operationen, kan f. n. icke fastställas. Må
hända var det också det allmänna läget Lill lands, som fälld e 
utslaget. 

Mitt under de vita truppernas avgörande koncentriska 
frammarsch mot Malaga spreds undeuättelsen om överförande 
av en landstigningsstyrka från Melilla till Motril öster om Ma
laga, vill.;el skulle hava medfört avskärande av de rödas enda 
återstående reträttväg - i själva verket en operation, som 
skulle hava haft utsikt att väsentligt öka omfattningen av de 
vitas framgång. 

En molsvarighel härtill inträffade under Bilbao-offensivens 
avgörande skede, då den engelska pressen innehöll meddelanden 
om en väntad landstigning väster om Bilbao - alltså i ryggen 
på de för sin huvudslad kämpande baskerna. Icke heller i 
detta fall torde det hava funnits någon grund för ryktena. 

Den respekt, som nationalisterna lagt i dagen för de svå 
righeter och risker, vilka - nu mer än förr - äro förlmippade 
med landstigning på fientlig kust, är väl värd att anteckna. 

De rödas sjöl<rigföring har, såsom nämnt, endast i r inga 
mån kunnat inriktas på offensiva åtgärder utan har i stället så 
dOlt som uteslutande åsyftat att avvärja fiendens anfallsföretag 
b 

av olika slag. 
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I mitlen av november 1936 utfärdade den spanska rege
ringen en not, enli gt vilken alla spanska hamnar voro att be
trakta som krigszoner. Denna not, vilken avgavs tidigare än 
de vi las mo lsvarande tillkännagivanden, har även fålt viss till 
lämpning vid anfall, utförda mot nationalisternas kustfarvatten. 

I december uppbringade röda armerade trålare i Biskaya
viken n t1gra tyska fartyg och införde dem till Bilbao - med 
tyska repressalier som följd. Delta blev, såvitt beliant, de rödas 
sista försök att medelst övervattensfartyg störa motståndarens 
förbind elser över havet. Även de röda ubåtarnas och flygstrids 
krafternas verksamliet har härvidlag vari t helt betydelselös. 

Vad Mer beträffar de rödas åtgärder för att motverka fien
dens handelskrigföring, så hava dessa varit i stort sett begrän
sade Lill omr:Jdena närmast ulanför egna hamnar och där före
trädesvis omfallat minsvepning samt viss eskorttjänst, vid vil
ken jagare och trålare konm1it till användning. Eskortstyr
korna hava i elt flertal fall invecklats i strid. 

Sålunda utkämpades i början av mars en strid i Biskaya
viken mellan å ena sidan Canarias och jagaren Velasco samt å 
andra sidan jagaren Jos6 Luis Diez och två armerade trålare, 
som eskorterade en spansk handelsångare. Resultatel av striden 
blev, all trålarna skötos i sank, varemot den röda jagaren, 
skadad, lyckades Laga sig in till Bordeaux. Ångaren togs som 
god pris. Vid månadens slut kunde jagaren taga sig tillbaka 
till Santander, ef ter att på återvägen hava varit i strid med 
Espana. 

Canarias var i juli åter i strid med en eskortstyrka 
denna gång bestående av två jagare, som lyckades bringa en 
av kryssaren förföljd ångare in till Valencia. 

I augusti förlijälpte jagaren Ciscar fyra handelsångare in 
till Gij on efter att hava upptagit strid med vita minsvepare och 
trålare samt tillfogat minsveparen Jupiter allvarliga skador. 
Jagaren befann sig på återväg från den franska namnen La 
Pallice, där den legat, alltsedan den i juni tvangs att lämna 
Bilbao. 
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I början av september vågade sig en röd sjöstyrka, beståen 

de av kryssarna Libertad, .Mendez-Nunez och 5 jagare (enligt 

annan uppgift Liberlad och 5 trålare) ända fram till höjden av 

Algicr för att eskortera två ångare med krigsmateriel från den

na hamn till Spanien. Styrkan anfölls utanför nordafrikanska 

kus ten av en kryssare av Canarias-typ, som tillfogade Libertad 

svt1ra skador samt tvang en av ångarna på land. 

Några dagar senare uppbringade Canarias två ångare utan

för Barcelona , efter alt hava drivit på flykten två eskorterande 

jagare. 
I några fall hava även flygstridskrafter insatts till anfallna 

handelsfartygs skydd. Sålunda blev en ubåt, som i slutet av 

maj angrep två regeringsångare utanför Barcelona och sänkte 

den ena, i sin tur anfallen av två röda flygplan - med okänt 

resultat. 
Utanför Bilbao gjorde kustbatterierna - såsom tidigare 

framhållits - värdefulla insatser i handelsskyddets tjänst. 

De röda hava knappast ulfört några kusthärjningar i egent

lig mening men väl vissa anfall mot fiendens baser. Det har 

härvid framför allt varit de nordafrikanska och baleariska ham

narna, som blivit hemsökta - - alltså i båda fallen mål, belägna 

i närheten av den egna basen, Cartagena. Under den uppryck

ningsperiod för den röda flottan, som inträffade omkring må

nadsskiftet mars- april, utförde sjöstridskrafterna en serie an

fall såväl mot Ceuta som mot baser och befästningar samt andra 

militära anläggningar på Mallorca och Ibiza. Förutom krys

sare och jagare torde i vissa fall slagskeppet Jaime f hava 

deltagit. I juni utfördes ännu ett anfall mot Ceuta. Anfallen 

hava i regel ägt rum under natten och beskjutningarna blivit 

besvarade av kustbatterierna. 
De flesta angreppen hava emellertid utförts enbart av flyg

stridskrafter, varvid förluster tillfogats jämväl å italienska och 

tyska fartyg. Vid ett anfall mot Palma i maj dödades sålunda 

ett antal officerare å italienska hjälpfartyget Earletta och vid 

ett företag mot Ibiza utfördes den olyckliga bombardering av 
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slagskeppet Deutschland, vilken såsom omedelbar repressalie

Mgärd f~·~m tyskarnas sida medfö-rde beskjutningen av Almeria. 

Av~1sandet av de vita sjöstyrkornas kusthärjningar har 

väsentligen påvilat kustbatterierna, vilka även torde hava vä

sentligt begränsat den åstadkomna skadegörelsen. 1 en del fall 

hava även flygstridskrafter insatts mot angriparna. 

Samverkan med lantstridskrafter torde endast hava ägt rum 

i böi-ja~l av n~aj, då i den första entusiasmen över Espanas 

u?derga~g en Jagare och två trålare ur den fåtaliga sjöstyrkan 

v1d basloska kusten gingo till sjöss för att understödja egna 

trupper vid försvaret av Bilbao. 

Som en kuriositet må omnämnas, atL spanska regeringen i 

ett fall - trots motståndarens markanta ö-vertag till sjö-ss -

tagit risken att utföra trupptransport sjöledes. För stillande 

av majoroligheterna i Barcelona avsändes nämligen till denna 

stad från Valencia 2,000 man på ett transportfartyg, eskorterat 

av tvenne jagare. Transporten anfölls på vägen av fientliga 

bombflygplan, vilka emellertid fördrevas av fartygens luftvärn. 

l början av augusti förändrades plö-tsligt karaklären av det 

i anslutning till den spanska inbördesfejden förda handels

kriget. Från a lt tidigare hava så gott som uteslutande bedrivits 

i närheten a v de spanska kusterna, utsträcktes verksamheten 

vid denna lidpunkt till Medelhavet i dess helhet. Långt in uti 

Egeiska havet - ja, enligt uppgift ända inne i Marmarasjön -

voro ubåtar verksamma. De så nyligen överenskomna reglerna 

angående ubåtskrigets humanisering blevo nu helt åsidosatta. 

Ftt flertal fartyg blevo ulan föregående varning sänkta. I när

heten av passagen mellan Sicilien och Tunis inträffade emel

lertid även flera fartygssänkningar under mörker, vilka på

stodos hava blivit utförda av övervattensfartyg. I västra delen 

a:y Medelhavet - framför allt ulanför Algier - blevo slutligen 

~tt antal fartyg, ehuru med klenare resultat, anfallna av flyg-

T idskrift i Sjöväsendet. 7 
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plan. De attackerade far tygen tillhörde spanska, ryska, engel

ska, franska, itaLienska och grekiska handelsmarinerna. Be

tecknande för situationen var, att Lloyds krävde fyrdubbla för

säkringspremier för fartyg, som trafikerade de berörda zonerna. 

Vilken makts stridskrafter var det, som utövade denna p i

ratverksamhet? I den frågan stod påstående mot påstående. 

Från spanska regeringens och Sovjet-unionens sida fö r

klarades med bestämdhet, att det var llalien, som länmade 

detta stöd till det vila Spanien. Italien blev även av spanska 

regeringen inför NF anklagat för brott mot folkrättens alla 

regler. Än mera exakt i sina uppgifter var den franska tidning, 

som ansåg sig kunna fastslå, att de ifrågavarande ubåtarna 

tillhörde den italienska Archimedes-klassen. 

För att befria den iLalienska marinen från misstanken om 

utövande av piralverksamhet, tillkännagavs fdn Franco-rege

ringens sida, all denna från främmande makt inköpt fyra u

båtar - etl förhållande, som dock knappast kunde förklara del 

hela. Enligt andra uppgifter skall det sammanlagda antalC't 

användbara spanska ubåtar i mitten av september hava varit 

7, därav högst 4 vita. 
I stort sett företrädde emellertid regeringarna i Rom och 

Salamanca den uppfattningen, att anfallen i provocerande syfte 

utfördes av röda stridskrafter. Sedan man i Valencia börj a t 

misströsta om inbördeskrigets utgång, låge det nämligen i de 

rödas intresse, att tvekampen vidgades till en stormaktskonflik l. 

Samma argumentering hade tidigare använts av de vita för a ll 

till motsidan överföra ansvaret för de talrika, av ubåtar och 

flygplan utförda anfall, som ägt rum mot stormakternas örlogs

fartyg i de spanska farvattnen. 
För den händelse det var Francosidan, som på nämnt sät L 

börjat skärpa sina åtgärder på handelskrigets område, så låg 

en förklaring härtill dels i de omfattande transporter av krigs

materiel, spannmål och olja, som vid tidpunkten i fråga ägde 

rum till det röda Spanien från Svarta havs-hanmar, dels i det 

utbredda flaggmissbruk - framför allt av engelsk flagg - som 

i samband därmed förekom. 
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För att möta riskerna för sjöfarlen ordnade Frankrike 

eskorttj änst med sjö- och flygstridskrafter för egna fartyg å 

routerna Marseille-Algier och Marseille-Oran. Den engelska 

trafiken ans{tgs däremot vara alltför livlig och alltför spridd 

för att elt sådant förfaringssä tt skulle vara praktiskt genom

förbar t. Man inskränkte sig i England t. v. till att meddela 

Francorcgeringen, att varje flygplan, som angrep ett handels

fartyg, riskerade alt bliva nedskjutet. 

Då dessa ~1tgärder snart visade sig helt otillräckliga, ut

färdade på franskt initiaLiv de brilliska och franska regeringar

na i början av september inbjudan till Medelhavs- och Svarta 

havs-makterna till en konferens i Nyon för att besluta om de 

mått och steg, som krävdes för alt råda bot för det i Medelhavet 

rådande osäkerhelslillslåndet. Sedan Ilalien och Tyskland på 

grund a v ryska anklagelser mol förstnämnda makt uteblivit 

från konferensen, lyckades övriga parter tämligen snabbt enas 

om fö ljande avtal beträffande ubåtars behandling: 

l. Varje stat svarar för övervakningen inom eget terri
torialvatten. 

2. Frankri"ke och Storbrilannien övertaga en allmän kon

troll av j\lfcdelhavet i dess helhet. 

3. Alla bå lar, som icke iakttaga bestämmelserna i konven

tionen angående ubåtskrigets humanisering, skola behandlas 

som pirater. 

Anfall mol spanska handelsfartyg faller icke under dessa 

bes lämmelser och n~1got skydd konuner icke att beviljas dem. 

Om en ub:lt sänker ett utländskt handelsfartyg med undan

tag för elt spanskt utan att gå upp i ytläge, anses den hava 

gjort sig skyldig Lill sjöröveri och kan sänkas. 

Om en ubåt går upp i ylläge för att angripa ett utländskt 

handelsfartyg, visar sin flagg och giver de ombordvarande 

möjlighet att sälla sig i säkerhet samt sedan sänker fartyget , 

kan ubåtens handling få nationella men icke internationella 

föl jder. Den innebär en krigshandling mot det land, vars far-

tyg sänkls, men patrulljagarna ingripa icke. Däremot kan u

båten angripas och sänkas av krigsfartyg, tillhörande samma 

land som det torpederade fartyget. 
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I ett tillägg till avtalet skulle de sjövägar fastställas, vilka 
handelsfartygen borde fö1ja för att kunna komma i åtnjutande 
av internationellt skydd. Ingen ubåt, tillhörande de i avtale t 
deltagande makterna, skulle hädanefter - utom inom vissa fö r 
övningar reserverade zoner - få gå till sjöss utan alt åtföljas 

av övervattensfartyg. 
1\ågra dagar senare - den 17 september - undertecknade 

i Geneve samma nio makter, Storbritannien, Frankrike, Jugo
slavien, Grekland, Bulgarien, Rumänien, Sovjet-unionen, Tur
kiet och Egypten, ell motsvarande avtal beträffande skydd m ot 
anfall från övervallensfar tygs och flygstridskrafters sida. 

Detta var så till vida märkligt, att det väl var första gången 
man sökt formulera internationella humanitära regler för flyg
plans deltagande i sjökriget och genomdriva deras efterlevnad. 
De folkrättsliga bestämmelser, som nominellt gälla för ubåtar , 
fingo här tillämpning även för flygplan. Icke heller dessa 
skulle få angripa utan varning eller underlåta att se till att den 
bombarderade besättningen korn i säkerhet. överträdelse skulle 
medföra risk för flygplanen alt bliva nedskjutna. 

I vad angar angrepp av övervattensfartyg överenskoms, alt 
varJ· e kr i osfartvg tillhörande de fördrag·sslulande makterna, n .J ' ~ 

som såg ett annat krigsfartyg anfalla ett handelsfartyg i strid 
mot bestämmelserna i 1930 och 1936 års London-traktater , 
skulle ingripa för a tt efter förrnåga avvärja angreppet. 

Avtalet skulle gälla angrepp såväl i öppen sjö som inom 
territorialvatten, en bestämmelse, som föranledde Valencia
regeringens premiärminister all inbjuda m.akterna att inom 
spanskt territorialvatten tillämpa de fastställda reglerna. 

Vad uppgiftsfördelningen beträffar, hade Italien från bör 
jan endast fi'ltt på sin lott aU övervaka Tyrrhenska och Adria 
tiska haven. Sedan denna lösning emellertid förklarats icke 
motsvara Ilaliens krav på parilet i egenskap av ledande Medel
havsmakt, modifierades de tidigare besluten genom ett avtal 
mellan Storbrilannien, Frankrike och Italien, vilket underteck
nades i Paris den 30 september. Enligt delta skulle i västra 
Medelhavet den sektor, som gränsar till Gibraltar, anförtros åt 
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f;nglands skydd, under det att Frankrike skulle kontrollera sina 
kommunikationsvägar med Algeriet. Resten av denna del av 
:Medelhavet skulle sortera under den italienska övervakningen, 
vars ak tionsområde skulle omfatta Tyrrhenska havet, innesluta 
Sardinien och Sicilien, gå runt halvön och sträcka sig över 
Joni ska och Adriatiska haven. I ös tra Medelhavet skulle Italien 
få en andra zon, gående längs Libyens och Egyptens kuster 
sarnt ledande fram till Port Said. För att göra det möjligt för 
Italien att utöva kontroll över förbindelserna mellan moder
Iandet och Libyen skulle en 60 sjömil bred zon förena de båda 
Italien tilldelade områdena. Egeiska havet lades under engelskt 
skydd och likalecles en härifrån utgående zon, som även den 
hade Port Said som slutpunkt. Så var slutligen också fallet 
med den sektor utanför Syrien och Palestina, vilken anför
troddes åt Frankrike. 

övervalmingstjänsten igångsattes med stor energi redan 
efter Nyon-avtalets undertecknande. England och Frankrike 
överförde betydande styrkor av jagare och flygplan till Medel
havet. Sammanlagt insatte Frankrike 25 och England 35 ja 
gare för ändamålet. Härvid togs den nya franska basen Mers
el-Kebir för första gången i anspråk för brittiska sjöstridskraf
ter. Aven de mindre Medelhavsmalderna hade förpliktat sig 
att ställa sina baser till förfogande för övervakningsstyrkorna. 
Sålunda logs nu även den fr ån Gallipolikampanjen bekanta 
hamnen Mudros ännu en gång i bruk av brittiska sjöstyrkor. 

Genom dessa kraftansträngningar från västmakternas sida 
undanröjdes inom kort hotet från sjöstridskrafter mot den neu
trala sjöfarlen i NiedelhaveL Enstaka bombanfall mol handels
ångare under neutral flagg hava däremot alltjämt förekommit. 

Italiens deltagande i övervakningen igångsattes först den 11 
november, då ett 40-tal fartyg lär hava upptagit patrulltjänst. 

Vid denna tidpunkt hade emellertid det vita Spaniens be
hov av ett till Medelhavet i dess helhet utsträckt handelskrig 
också väsentligen upphört. Efter Gijons fall och den röda 
Biskayaavdelningens tillintetgörande hade h ela den vita flottan 
sammandragits till Palma för att där ifrån blockera den röda 
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kuststräckan vid J\IIedelhaYet. Fr. o. m. den 10 november m i
nerades hda Valenciaviken mellan Kap Tortosa och Kap de la 
Nao och utsändes Yarning till alla länders fartyg att anlöpa 

röda hamnar. 

Ringa betydelse för det spanska inbördeskrigets gång fick 

den enligt nonintenentionskommitlens beslut (den 16 febru ari) 
från den 20 april utförda sjöfarlskontrollen, i vad den aysåg 

att övervaka efterföljden av de europeiska makternas högtidliga 

åtagande all avstå från att förse parterna i Spanien med krigs
materiel. Då kontrollen icke gällde far tyg, som förde spansk 

eller utomeuropeisk flagg, fanns det icke någon svårighet för 
europeiska vapenexpor törer att med hjälp av flaggmissbruk låta 
trafiken med krigsmateriel fortgå. Efter det någo t omstridda 

ubåtsangreppet mot kryssaren Leipzig i juni drogo såväl Tysk
land som Italien tillbaka sina fartyg från patrulleringen av 
dem tilldelade zoner utefter Valencia-regeringens Medelhavs 

kust (för Tyskland Kap Gata- Kap Oropesa; för Italien Kap 
Oropesa- franska gränsen) och efter Nyon-avlalets underteck 
nande ansägo sig även England och Frankrike hava bättre an

vändning för sina jagare i Medelhavet än utanför Spaniens 
norra och sydvästra kuster (England franska gränsen-Kap 
Busto samt Portugals s.ydgräns- Kap Gata; Frankrike-Kap 

Busto- Portugals nordgräns). Sedan återstod av hela kontroll -; 
systemet endast observatörer i vissa hamnar samt ombord å 

till spansl{a hamnar destinerade neutrala fartyg. 
över huvud taget har nog h ela noninterventionskampanjen 

av de för den spanska frågan närmast intresserade makterna 

mindre ansetts hava till ändamål alt begränsa kriget i än till 

Spanien. Noninterventionskommitten har framför allt betrak
tats såsom ett lämpligt forum för de stödaktioner, varigenom 
de båda parternas utländska sympatisörer velat säkerställa en 

önskad utgång av inbördeskriget. Dettas förlopp har ofta helt 
öYerskuggats av den dragkamp, som härvidlag ägt rum mellan 
å ena sidan de intimt samverkande diktaturstaterna Italien och 
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Tyskland och å andra sidan den ur ideologisk synpunkt mera 
blandade konstellationen Sov j et-unionen- Frankrike- England. 
}Iur allvarliga motsättningarna än äro mellan fascism och 

}{Ommunism, kan man knappast misstaga sig om att dessa mot
sättningar delvis skjutits i förgrunden i camouflerande syfte 
och att den djupaste undertonen i den storpolitiska symfoni, 

som av makterna spelats upp kring det spanska inbördeskriget, 
representera ts av rivaliteten mellan det av Tyskland sekunde

rade Italien samt västmakterna angående herraväldet i Medel
havet och närmast vid dess västra inlopp. Under denna drag

l<amp har den politiska spänningen ofta stigit till oroväckande 
höjd och den avspänning, som det engelsk-italienska »gentlc
men's agreement» avsåg att skapa, har - trots upprepade an

satser i utjämnande syfte från ledande politikers sida - allt
jämt lyst med sin frånvaro. 

De frågor, stormakterna främst kämpat om, hava gällt till
bakadragandet från Spaniens jord av de mer eller mindre fri
villiga hjälptrupperna samt parternas erkännande som krig

förande - del senare med hänsyn till de vidgade befogenheter 
beträffande blockadrätten, som därmed följa. 

Allra mest bekymmr har dock vållats av det spörsmål, soll\ 
:av fransmännen rubricerats som »säkerhetsproblemet i Medel
havel i den form det erhållit genom närvaron av interveneran
de utländska stridskrafter vid förbindelserna» i nänmda hav. 

Engelsmännen hava oroats av de kustbatterier, som i direkt 
'S trid mot 1878 års spansk-engelska överenskommelse uppställts 

vid Algeciras-viken ävensom å motliggande udde av Afrika och 
vilka utgöra ett allvarligt hot mot Gibraltars hamn och mot 
passagen genom sundet. Såväl engelsmän som fransmän hava 

i hög grad irriterats av det - enligt deras uppfattning - med 
hänsyn till inl:iördeskrigets krav onödigt kraftiga befästandel av 

hamnarna i spanska Marocko och kanske än mer av förekoms
ten av italienska stridskrafter på de för västmakternas förbin
delser genom västra Medelhavet så betydelsefulla baleariska 
öarna :Mallorca och Ibiza. På grund av de säkert ofta över

d.rivna meddelanden, som ingått beträffande tyskars och italie-
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nares närvaro och verksamhet inom här nämnda områden, hae 
man haft svårt att sätta lit till de försäkringar, som de båda 
diktalurstaternas regeringar avgivit om frånvaro av alla terr i
toriella intressen. Kvar har i varje fall stått misstanken, att 
dessa stater efter en Francoseger skola hava fått ett så kraftigt 
grepp om Spaniens politik, att de ifrågavarande positionernas 
utnyttjande vid en uppslående konflikt av dem kan påräknas. 
Redan delta är för västmakterna allvarligt nog. 

Typiskt fö.r stämningen norr om Pyrencerna var, att, då i 
början av oktober rykten komma ut om ell fö,restående anfall 
av nationalister och italienska frivilliga mot den av de röd a 
ännu behärskade ön Minorca, fransmännen visade stort intresse 
för ett förslag om en fransk-engelsk preventiv ockupation ay 
denna ö för att undanhålla Mussolini Balearemas bästa hamn 
- Nelsons bas - Porl Mahon och skapa en motvikt mol 
italienarnas fönnenla besittning av Mallorca och Ibiza. F ör 
den händelse detta förslag verkligen var franska regeringens, 
blev det dock tydligen icke accepterat norr om Kanalen. I 
England, vars affärsYärld har lika stark intressegemenskap med 
det vita Spanien som arbetarpartiet har sympatier för det röda, 
synes man i stället, ju mer vågskålen sänkt sig till general 
Francos fördel, hava börjat intaga en försonligare hållning till 
salamanca-regeringen och inriktat sig på att - i tävlan med 
dennas tidigare gynnare - få ut det bästa möjliga för egen 
räkning vid den allmänna uppgörelse, som måste följa på en 
vit slutseger. 

Har det varit Mussolinis plan att utnyttja den engelska 
krigsmaktens svaghetstillstånd för alt genom hjälp åt Spaniens 
nationalister vinna så starka positioner vid Medelhavet, att icke 
ens ett fullrustat England skall våga anfalla dem, så står denna 
plans framgång därför ännu i vida fältet 

Föga gynnsamt för Mussolinis syften kan i varje fall det 
fastare och intimare, såväl politiska som marina samarbete 
vara, som - framför ailt efter Nyan-konferensen och under 
den där beslutade gemensanima övervakningstjänsten i Medel
havet ·- kommit till stand mellan Storbritannien och Frank-
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rike. Beldagligt ur italiensk synpunkt är även det återupp
tagande av sanktionskampanjens samverkan mellan västmakter 
och mindre Medelhavs-makter, som i samhand därmed ägt rum. 

öve,rsikt av den marinpolitiska utvecklingen vid 
stilla havet. 

Den marinpolitiska utvecklingen i SLilla havet fick under 
början av år 1937 sin prägel av det läge, som uppslatt genom 
,Washingtonlraklalens utlöpande den 31 december 1936, samt 
av de ansträngningar för återställande av maktbalansen, som 
därefter gjordes. 

A ena sidan framtrader ett livligt intresse för träffande av 
nya överenskommelser i den gamla traktatens ställe; å andra 
sidan är alt anteckna en målmedveten utbyggnad av den mili
tära beredskapen hos de i Stilla havs-problemet intresserade 
makterna - för mötande av det hol, som framträtt genom 
Japans expansionspolitik. 

Redan i oktober 1936 framlade engelska regeringen i Was
hington och Tokio förslag om förnyelse av vVashingtontrakta
tens artikel 19, i vilken England, USA och Japan förbundit sig 
att iakttaga status quo i fråga om besättningar på ögrupperna 
i Stilla havet. För Japan gällde detta Kurilerna, Boninöarna, 
Amami-Ochima, Loochoo-öarna, Formosa och Pescadorerna: 
för England Honkong och alla öar öster om 110:de meridianen 
ostlig longitud med undantag av öarna invid Kanadas, Austra
liens och Nya Zeelands kuster; samt för USA alla öar i Stilla 
havet, inklusive Aleuterna men med undantag av Hawaii och 
öarna invid egna kuster samt vid Alaska och Panamakanalen. 
Inga nya befästningar eller flottbaser skulle få anordnas och 
befintliga anläggningar visserligen hållas i stånd men icke 
förbättras . 

Englands initiativ medförde icke resultat. Japan torde 
visserligen hava förklarat sig gilla förslagets syfte men däremot 
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:icke varit berett alt förnya bestämmelsen i oförändrat skick. 
Orsaken lär hava varit, att de japanska områdena - särskilt 
Bonin- och Loochooöarna samt Fonnosa - ansågos vara av 
vital betydelse för hemlandets eget försvar, medan England och 
USA blott skulle åläggas restriktioner i fråga om avlägsna be
sittningar. Från USA:s sida torde något större intresse 1map · 
past hava visats förslaget, då man i Washington nu alltmera 
syntes hava inriktat sig på att tvinga Japan till begränsning av 
dess imperialism icke genom överenskommelser utan genom 
en upprustning, som Japan icke skulle hava råd att följa. »Be
fästningar komma att mötas med befästningar och hot måste 
mötas med hot», förkunnade den öppenhjärtlige marinministern 
Swanson vid en intervju i samband med den engelska hän
vändelsen. Vid samma tillfälle förklarade han även USA vara 
fullt berett att möta varje utmaning i form av ökade rustningar. 

Av Stilla havet berörande överenskommelser är i övrigt att 
anteckna, att enligt uppgifter i engelsk press till det i november 
träffade tysk- japanska antikommunistiska avtalet skulle vara 
fogat ett hemligt protokoll, enligt vilket Tyskland definitivt 
avsade sig alla anspråk på de fordom tyska ögrupper, som J a
pan vid världskrigets slut erhöll såsom mandat, och vilket även 
utstakade tyska och japanska intressesfärer i Holländska Ost

indien. 

Vad åter beträffar det fortsatta arbetet för att skapa en 
ersältning för Washingtontraktaten i dess helhet var det egent
ligen även här endast Japan och Storbritannien, som ådagalade 
n~1got intresse. Under våren 1937 gjorde ministären Hayashi -
oaktat tillkomslen av den i Japan med mycket blandade känslor 
mottagna »axeln Berlin- Tokio» - flera ansatser att närma 
sig Storbritannien. I hörjan av maj ägde preliminära under~ 
handlingar rum rnellan de båda staterna angående samarbete 1 
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fj ärran östern och i slutet av samma månad gavs i Japan 
<Jffenllighet åt ett uttalande av utrikesminister Sato, enligt vil
ket han skulle eflerlrakla en nonaggressionspakt med USA -
eller helst en tremaktsöverenskommelse med England som 
tredj e part - för att möj liggöra nedrustning. I Storbritannien 
visade man sig icke ointresserad för de japanska närmandena. 
Vid öppnandet av den i samband med konung Georgs kröning 
anordnade ilnperiekonferensen överraskade Australiens premi
ärminister Lyons med ett förslag om regionalt avtal mellan 
Stilla havsmakterna. I den kommunike, som utsändes. vid 
konferensens slu t, förklarades också ett sådant avtal utgöra ett 
önskvärt bidrag till fredens sak och förordades, att frågan skulle 
göras till föremål för fortsatta rådplägningar mellan re
geringarna. 

Behovet av ett nylt Stilla havs -avtal hade även i dubbel 
måtto gjort sig l;:ännhart. Den från Japans expansionshot ema-
nerande politiska spänningen hade sedan länge allt mer för
värrats. Akut hade frågan blivit, sedan Japan låtit Washing
tontraktalens uppsägande följas av vägran att biträda 193-6 års 
Londonfördrags bestämmelser angående begränsning av kanon
kalibern. 

Såväl for grunden till Japans expansion som för dennas 
olika riktningar har ingående redogjorts i föregående årsbe
rättelse. 

I Japan har bedrivits en kraftig agitation för målmedveten 
ekonomisk expansion åt söder. Den japanska pressen har oav
låtligt framhållit den betydelse, som de råämnesrika men glest 
befolkade områdena i Australien och Holländska Indien böra 
få för Japans framtid. Parallellt härmed h ar Japans politik 
avsett att skapa lättnader i invandringsbestämmelserna f6r ja
paner inom dessa gebiet. Det har blott legat alltför nära till 
hands antaga, att Japans expansion i sydlig riktning måste 
taga sig ullryck i politisk aggressivitet. En högre japansk sjö
officer, Ishimaru, utgav förra året en mycket uppmärksammad 
bok, »Japan must fight Britain», i vilken han förordade de 
indiska folkens uppresande mot »Västerns utsugare» och upp-
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manade Japan alt förbereda sig på att vid en Stilla havskonflikt 
gå till akLioneT mot Australien, Honkong och Singapore. For
mosa har utbyggts till en allt kraftigare stödjepunkt för opera
tioner i Söderhavet. 

Ett nytt utslag av Japans expansionstendenser inom Stilla 
havets övärld inträffade i februari, i det den japanske konselj 
presidenten Hayashi avslöjade planer på att »för all framtid 
arrendera holländska Nya Guinea». En sådan åtgärd skulle 
möjliggöra ett nonaggressionsavtal mellan Japan och Holland. 
Han var också mån om alt framhålla, att .Japan icke hade 
några territoriella aspirationer i Nederländska Indien men att 
däremot en japansk ekonomisk utveckling med fredliga medel 
där vore synnerligen önskvärd. 

Särskilt synes hotet från den japanska expansionen hava 
förnummits starkt i Australien. Medan det år 1921 främst var 
australienska påtryckningar, som förmådde England avstå från 
att förnya den sedan 1902 bestående alliansen med Japan, var 
det i våras just i Australien, man tog upp ianken på en fredlig 
uppgörelse mellan samtliga Stilla havs-makter på en basis. 
som enligt sakens natur måste ställa sig avsevärt gynnsammare 
för .Japan än vad fallet var enligt den för .Japan ofördelaktiga 
';y as h ingtontraktaten. 

Efter de gamla konventionernas utlöpande hade allt tydli 
gare framträtt, hur ekonomiskt belungande den kapprustning 
m åste bliva, som skulle vara oundviklig, om icke en ny över
enskommelse kunde träffas. Särskilt m åste det för Storbritan
nien vara olägligt att behöva kapprusta i Stilla havet, när im 
periet hade så starkt behov att koncentrera sina ansträngningar 
på att hävda sin ställning i Europa och trygga förbindelserna 
mellan moderlandet och Indien. Aven för .Japan, som redan 
nedlade hälften av sin budgel på militärväsendet, n1.åste det 
vara e tt trängande behov att begränsa rustningarna. Härtill 
kom, att utvecklingen vid Stilla havet och icke minst .Japans 
egen politik medfört en mot sistnämnda stat riktad kraftsam
ling, som var i hög grad ägnad att mana dess statsmän till 
försiktighet. 
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Linder vintern hade i en j ämn ström ingåtl underrättelser 
()U1 brittiska åtgärder för stärkande av ställningen i Syd-Asien. 
Närmast synes man vara i färd med all utbygga ett bassystem 
för de sjö- och flygstridskrafter, som framdeles skola förläggas 
till dessa farvatten. 

Hassystemels uppgifter äro såväl defensivt som offensivt 
präglade. 

Defensivt gäller del aU stödja: 
dels försvaret av de fyra dominions ~ Australien, Nya 

Zeeland, Indien och Sydafrika ~ samt hävdandet av brittiska 
ekonomiska intressen i Kina och ostindiska arkipelagen, 

dels skyddet av den engelska sjöfarlen genom området. 
.Ju mer positionerna framskjulas, desto mer framträder vid 

sidan härav den offensiva betydelsen av lämpliga utgångs
punkter för mol Japan riktad sjökrigföring. 

Den mera lokala uppgiften ~ spärrandel av förbindelsen 
mellan Stilla och Indiska haven ~ kan härvid få betydelse 
såväl för tryggandel av egna bakomliggande områden som för 
en fjärrblockad av Japan. 

Som centralpunkt inom systemet avses allljämt basen i 
Singapore. Under sommaren hava arbetena där avslutats på 
·en torrdocka för farlyg upp iill 50,000 ton. Dessutom förfogar 
man över den flytdocka, rymmande fartyg upp till 55,000 ton, 
vilken för några år sedan bogserades ul till Singapore. Hela 
flottbasen jämte befästningar beräknas vara färdig i slutet av 
år 1939 och kommer Singapore då med all säkerhet att vara 
den största, bäst utrustade och förmodligen även starkast be
fästa flottbasen öster om Suez. 

För alt säkerställa den brittiska sjöfartens behov av skydd 
ilil1ot luftanfall har man börjat anlägga en sammanhängande 
kedj a av flygbaser utmed dess huvudroute i de pacifiska far
'Vattnen. Denna kedja är avsedd att omfatta flygbaser ~ fö,r
·Utom i Singapore ~ vid Honkong, Penaug och Colombo samt 
möjligen på Nicobarerna. 

Flottbaser anordnas även i Port Darwin, Sidney och Free
lllil.antle i Australien samt i Auckland på Nya Zeeland, vilka 
alla erhålla nya eller moderniserade befästningar. 
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Såsom höm slenar i systemet jämte Singapore äro att be

trak ta Hongkong och Port Darwin, vilkas utbyggande till starkt 

beH'tsta primärbaser L n. pågår. 

Kraftigt skydd f:h även den vid Malaekahalvöns nordvästra 

kust belägna basen i Penang, vars anläggande väl är a lt be

trakta som cH motdrag mot det av Japan finansierade kanal

bygget genom nämnda halvös nordligaste del. 

~Iesl betecknande för utvecklingen är den femårsplan, vil

ken antagits för förstärkande av befästningarna vid Honkong 

och beräknas draga en kostnad av 10 milioner pund. Denna 

plals ligger inom den zon, där enligt vVashingtontraktatens ar

tikel 19 befintliga befästningar icke fingo förstärkas. På detta 

sätt drager alltså England konsekvenserna av det avböjande 

svar, som mötte dess förslag om prolongering av denna be

stämmelse. Tre nya fo.rt skola vara färdiga 1938 och luft 

värnet kommer att fördubblas. Honkong kommer alt bland 

samtliga baser få den mest offensiva karaklären - i sin egen

skap av mol Japan framskjulen utpost. 

Såsom mellanlänkar i det mot Japan utsträckta systemet 

planeras f. n. dels en ny flottstödjepunkt vid Brunei i brittiska 

Borneo, dels en flygbas på Parascelsus-öarna i Sydkinesiska 

sjön, båda platserna belägna ungefär halvvägs mellan Honkong 

och Singapore. 

A ven fr ~tgan om överflyttande av sjö- och flygs tridskrafter 

till nyssnämnda bassystem har nu börjat erhålla konturer. 

Redan länge har det antagits, att Singapore var avsedd alt 

bliva station för en pacifikflolta med uppgift att försvara E ng · 

lands territorier och intressen i de sydasiatiska farvattnen. 

Simpandet av en sådan flotta, även innefattande fartyg, som 

dominierna ställt till förfogande, övervägdes före världskriget 

samt under de första efterkrigsåren. Projektet omintetgjordes 

emellertid genom vVashingtontraktaten, som icke endast sta

biliserade det marinpolitiska läget i Stilla havet utan även be 

gränsade den engelska slagflottan så starkt, att inga stora en

heter blevo disponibla för Fjärran östern. Sedan traktaten nu 

- 111-

.trätl ur krafl, är man tillbaka vid 1921 års si tuation och tanken 

på en pacifikfloUa har kunnat återupptagas på samma punkt 

som för 15 år sedan. 

Styrkan av dc brittiska sjöstridskrafterna vid Stilla havet 

är såväl ur Englands som dominiernas synpunkt helt otill

fredsställande. Det närmaste engelska slagskeppet är förlagt 

vid Malta. Vid Kinastationen befinna sig 6 kryssare, en jagar

flott ilj och 15 ubåtar och i Ostindien finnas 3 kryssare. Austra

liens flotta omfallar endast 3 kryssare och några jagare, medan 

Nya Zeeland blott har 2 kryssare. 

Sitt mest karaktäristiska ullryck hava de engelska planerna 

på Stilla havsfiollans förstärkande erhållit i sjöministern 

Hoares förklaring i mars inför underhuset, att England nu 

syftar mol en »2-hemisfärstandard» - en imperieflotta för två 

hemisfärer. Enligt uppgift skola planerna avse förläggning till 

Singapore av minst 5 slagskepp, 10 kryssare, 24 jagare, 2 hang

arkryssare. och 18 ubMar. F. n. kan England dock icke und

vara några fartyg på de gamla stationerna. Men inom få år 

blir läget ett annat. 1940 beräknas de första fem nya slag

skeppen vara färdiga och då väntas »Queen Elizabeth»-klassen 

bliva förflyttad till Singapore. 

Beträffande kostnaderna för paciiikflotlan väntades det, att 

England vid imperiekonferensen skulle begära, alt dominierna 

.lämnade bidrag härtill - under framhållande av att det icke 

endast är Englands handel, denna flotta skall skydda, ulan 

även dominiernas egen, vartill kommer skyddet av de sist

nämndas självständighet. Redan år 1919 föreslo<J lord Jellicoe o , 

att kos tnaderna för imperiets flotta skulle uppdelas på följande 

sä tt : England 7:1, Australien 8, Nya Zeeland 2, Kanada 12 och 

Sydafrika 4 °/o. Det antogs nu, alt man vid Imperiekonferensen 

skulle söka fastslå en liknande fördelning av bö-rdorna - men 

med inbegripande av den nytillkomna dominion, Indien. Ut

gången av denna fråga är dock f. n. obekant. Det kan möjligen 

befaras, att Kanada visat sig ointresserat med hänsyn till den 

trygghet, som USA:s flotta förmenas skänka Nord-Amerikas 
kuster. 
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Med bes tämdhel uppgavs däremot, att vid konferensen 
dryfla ls en plan för snabbast möjliga förslärkande av den brit 
tiska Kina -eskadern. Likaså fa llades beslut angående u tökan
de av Australiens fJolla. Så snart de lta bleve finansiell t möjligt, 
skulle nya kryssare beställas i England och vidare skulle 
Aus tralien få en jagarflottilj med en liten kryssare som flott ilj 
ledare. Slutligen beslöts, alt Australiens och Nya leelands 
flottor skulle dellaga i fö r imperiets samtliga sjöstridskrafter 
vid Stilla havet gemensamma flottmanövrer. 

överflyttning av flygstridskrafter till det pacifiska bassy
stemet har av naturliga skäl kunnat ske i elt snabbare tempo 
än vad fallet varit beträffande sjöstridskrafterna. Redan vid 
den stora, för alla vapen gcmensarnma Singapore-manövern i 
januari--februari spelade flyget en synnerligen framträdande 
roll. Oavsett de möjligheter till koncentration vid Singapore 
av flygstridskrafter från Indien och Irak, som under övningen 
med framgång prövades, torde de vunna erfarenheterna varit i 
hög grad ägnade att understryka kravet på en raskt genomförd 
förstärkning av de vid Stilla havet förlagda bri ttiska flygför 

_banden. 

USA har fullföljt utbyggandel av sitt bassysten1. i Stilla· 
havet efter de lin jer, som kunde skönjas redan vid 1935 års 
stora flottmanöver, vars syfte väl väsentligen just var att bringa 
klarhet i hithörande problem. I slort sett kan denna utveck
ling sägas innebära, att den smala och - efter tillkomsten av 
japanska flott- och flygbaser på mandatöarna - alltför hotade 
kedjan av baser över Hawaii och Guam till Filippinerna ersättes 
eller kompletteras genom utbyggandel av elt på samma gång 
bredare och i riktning mot Japan mera framskjutet system. 

Svstemets breddning har man tänkt ernå genom att i bas
·området inrymma Alaska samt Aleuterna. Samtidigt härmed 
ordnas på ön Midway västnordväst Hawaii en framskjuten bas. 

Utom eller i stället för den gamla kedjan baser mellan 
Pacifik-kusten och Filippinerna kommer man alltså att få två 
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parallella, 1nol Japan riktaae kedjor: en över Alaska och Aleu
terna med Dutch Harbor som huvudbas och en över Hawaii 
och Midvvay med Pearl Harbor som primärbas. 

Distansen Dulch Harbor-Tokio är något kortare än sträc-
kan Hawaii-Tokio. Likväl synes det, som om de mera ogynn
samma, stundom arktiska väderleksförhållanden, som råda i 
det norra område t, skulle hava förmått amerikanerna lägga 
huvud vikten vid den sydligare linjen. 

Beträffande Midway, som hittills endast varit en mellan
landningsstation på den av japanerna med stor misstänksamhet 
betraktade flygrouten Honolulu- lVIanilla (de övriga äro \Vake 
Island och Guam), avgav chefen för ingenjörtrupperna i no
vember 1936 det utlåtandet, att den på ön belägna Welles 
Harbor väl lämpade sig till att utbyggas Lill en flygbas . med 
stor militär betydelse. 

Vad åter örlogsbasen på Hawaii beträffar, så pågår allt
jämt dess utveckling till en hörnsten i det framskjutna bas
systemet. Om önskan att bliva oberoende av vid Pacifik-kusten 
belägna baser vittnade de prov beträffande Hawaii-basens ka
pacitet - i form av massdockningar m. m. - som utfördes i 
samband med 1935 års flottmanöver. F. n. pågår i Pearl Harbor 
anläggandel av en docka, som naturligtvis är »the biggest in 
the world». 

Vid Aleuterna torde det hittills huvudsakligen hava rört 
sig om förberedelser, varjämte på sista tiden vissa mer eller 
mindre tillfälliga ubåts- och flygbaser lära hava anlagts. Så
som påtryckning mot japanerna har emellertid hotet om större 
hasers och befästningars anordnande fli tigt använts. Om pla
ner i sådan riktning eller åtminstone önskan att hålla möjlig
heten öppen vittnade det ringa intresse, USA visade Englands 
förslag om förbud mot nya befästningar å Stilla havets öar. 

Det ligger också i öppen dag, hur fördelaktigt det skulle 
Vara för USA att förfoga över ell sådant system av baser, att 
en japansk framstöt skulle kunna från dem flankeras icke blott 
från soder utan även från norr. Lika väl som vid Hawaii-

Tid~;krift i Sjöväsendet. 8 
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basen finnes i Dutch Harbor utrymme för USA:s samlade flotta. 
Funnes på den senare platsen också hasanordningar med SaJll _ 
ma kapacitet som på den förra, skulle fiollan kunna upp laga 
försvaret av Pacifik-kusten från en baslinje, belägen 2,000 sjö
mil framför nvssnämnda kust. 

A ven om det här skizzerade nya bassystemet utbygges ti ll 
sin fulla styrka, kommer detsamma icke all erbjuda tillräcklig t 
framskjutna utgångspunkler för en mol japanska eller ost
indiska farvatten riktad offensiv sjökrigföring. Avsl[mden Iran 
Dulch Harbor och Hawaii till Tokio äro omkring 3,000 sjömil. 
Länge har därför frågan varit aktuell om anläggande av en 
modern örlogsbas på Filippinerna och förslärkande av Guams 
försvar. Härvidlag äro emellertid meningarna i hög grad dc . 
Jade. Somliga anse dessa Mgärder oundvikliga för hävdande l 
av vitala amerikanska intressen i Fjärran östern. Enligt den 
motsatta uppfattningen borde USA i stäliet likvidera sina en 
gagemang i Asien och nöja sig med bassystemels framskjutau 
de till Hawaii och Aleuterna. Frågan sammanhänger med d<'l 
likaledes ytterst omstridda spörsmålet om Lidpunkten för Filip
pinernas fullständiga frigörelse från USA. Enligt nu gällande 
överenskommelse skulle denna inträffa 1946, men starka kraf
ter göra sig gällande såväl för dess framskjutande som för dc"s 
genomförande snarast möjligt. 

Under de senaste åren hava USA:s floila och marinflyg
vapen i stor utsträckning varit sammandragna och haft sina 
övningar förlagda till Slilla havet. Enligt i september faltal 
beslnl lär framdeles komma att i Slilla havs-flollan ingft bl. n. 
12 slagskepp, 3 hangarfartyg, 16 lunga och 9 lälla kryssare 
allbå det övervägande flertalet av de större övervaUensfarlygcn . 

Vad flygstridskrafternas omgruppering till Stilla havet he
träffar, så pågå f. n. förberedelser för permanent förläggni ng 
av elt 150-tal lunga bombplan till de mot Japan längst fram 
skjutna flygbaserna mellan Aleuterna och ekvatorn. Deras 
aktiomradie blir 3,500 sjömil med l tons bomblast 
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De t finns y tterligare en makt med betydande territori er 
och intressen att bevaka i de ostindiska fanattnen - nämligen 
:Holland. Inställningen i delta land till de ostasiatiska proble
men kom aH tydligt framträda i samhand med japanernas 
försöksballong i \'aras angående arrendering av nederländska 
Nya Guinea. ;vieddelandel härom uppväckte i Holland en storm 
av indignation och de holländska tidningarna framhöllo wecl 
all skärpa, alt varje diskussion om uppgivande av holländskt 
territorium vore utesluten. Hela pressen var därom ense, aH 
Japan icke hade n[lgra ekonomiska intressen på ön ulan endast 
militära och all en fredlig penetration skulle medföra en situa
tion, som vore oh{lllhar b~1dc för England och USA. 

Sistnämnda konslaterande giver en antydan om del marin
politiska samarbete, som sedan nagon Lid tillbaka varit för 
handen mellan England, USA och Holland. Della kom särskilt 
till synes vid den engelsk-amerikansk-holländska flotlsamman
kornsl, som förra höslen ägde rum under Singapores kanoner. 

Den engelsk-holländska intressegemenskapen är uppenbar, 
då det jLt för England måste vara lika viktigt, all Holländska 
Indiens rika oljefördtd unelanhållas japanerna, som del för 
Holl and m~1sle vara önskvärl atL erhålla engelska fiollans stöd 
vid försYarel av dc ostindiska besillningarna. \'id de »o l Yungna 
diskussioner», som lära hava ägt rum vid nyssnämnda sam .. 
mankomsl, förklarade bcfälhaYaren för den holländska flott
avdelningen även, a ll Singapore i krig skulle kunna i hög grad 
gagna Holland, medan a atidra sidan Hollands flollslation pa 
Java, Surahaya, och dess befästa oljestationer på Borneo skulle 
kunna göra engelsl.;a flottan värdefulla ljänsler. Sedan hol
ländarna i september beslutat förslärka sin ostindiska flotta 
genom nybyggnad av 3 kryssare, 18 ub:J lar och 12 jagare, kan 
den brittiska Pacifik-floltan även till sjöss pårälma värdefull 
hjälp fr fm holländsk sida. 

Att man inom de båda anglosachsiska stormakterna anser 
sig hava sammanfallande intressen, när det gäller att bekämpa 
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den japanska maktpolitiken, har efler 1936 års Londonkonfe

rens allt ty dl i g are framträtt. 

De vila foll~ens samarbete i Stilla havel kan sägas h aYa 

fått ett synligt uttryck i den väldiga halvcirkel av flott- och 

flygbaser, varmed de numera inringat Japan: från Singapore 

över Holländska Ostindien till Australien och därifrån över 

Hawaii till Aleuterna. Vilken gigantisk motsvarighet bildar 

icke denna kedja till den linje, i vilken den engelska fj ärr

blockarlen mot Tyskland förbereddes och utfördes? Är den av

sedd för liknande ändamål och skall elen komma att tagas i 

bruk? 

Ä ven Sovjet-unionen har under de senaste åren verkställt 

en uppmarsch, som måste vara i hög grad ägnad att oroa 

japanerna. 

I hela Nord-Asien pågår f. n. en kolonisation av s tör st::~ 

måtl. Befolkningstillväxten är synnerligen snabb. Även den 

ekonomiska utbyggnaden gör raska framsteg. Följden härav 

är en ständig maktförskjutning till Sovjet-unionens fö.rdel. Ut

vecklingen har icke begränsats till det egna området. A v de l 

nominellt Kina tillhörande Yltre Mongoliet har man lyckats 

skapa en intressesfär, där ryssarnas icke endast ekonomiska 

utan även militära inflytande är helt dominerande. 

Inom det .Japan närmast angränsande området, Fjärran 

österns republik, har folkmängden på ett fåtal år fördubblat:; . 

stridskrafterna hava väsentligt förs tärkts och äro numera -

på grund av de industriella framstegen och den ekonomisl~a 

utvecklingen i övrigt - icke längre beroende av det europeiska 

Ryssland för sina vapen- och livsmedelsbehovs fyllande. VIadi 

vosloks befästningar hava undergått en genomgripande moder

nisering och där äro baserade minst 50 och därtill många aY 

de kraftigaste enheterna inom den ubåtsflolta, som nu tävlar 

med Italiens om rangen såsom världens största. Enligt upp

gift skola i Fjärran östern vara förlagda c:a 1,000 flygplan. 
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som giYCLvis utgöra ett mycket starkt hot mot Japans närbe

lägna, miljonbefolkade industristäder. 

A ven i Kina hade utvecklingen på sista tiden gatt i sådan 

riktning, alt Japan i denna stal måste se en potentiell mot

stlmdare. Chiang Kai-sheks enhets- och l;:onsolideringssträ

vanden hade krönts med framgång. Det kinesiska folket anslöt 

sig mer och mer allmänt till kravet att avvisa för Kina föröd

mjukande maktpretentioner. Följden härav blev, att dc sedan 

lång tid pågående japansk-kinesiska förhandlingarna förra vin

tern avbrötos, sedan Japans främsta krav blivit av Nanking

regeringen avslagna. Fordran all Kina skulle avstå från po

litiskt och ekonomiskt samarbete med Europa och Amerika 

förklarades utgöra en kränkning av Kinas suveränitet och na·

tionell a prestige. Ä ven Japans anspråk på modifiering av ki

nesiska Lullsatser och exportavgifter i enlighet med japanska 

intressen blevo tillbakavisade. Elt undertryckande av den anti

japanska agitationen hade visserligen av Nanking-regeringen 

utlovats - men endast p~1 Yillkor att Japan inskränkte sin 

militära aktivitet på kinesiskt område samt avstode från all 

obehörig inblandning i Kinas ekonomi och politik. 

En orsak till det för nrje dag allt bestämdare språk, som 

man i Kina började använda mot de japanska inkräktarna, var 

det stärkande av det kinesiska militärväsenclet, som under de 

sista åren ägt rum under ledning av tyska, engelska och ameri

kanska officerare. A v stort Yärde för Kina hade även det 

~inansiella stöd varit, som det erhållit av England, sedan man 
1 detta land efter flera fåfänga försök börjat tvivla på möjlig

heten aH uppnå en överenskommelse med Japan angående 

handelsintressena i Kina. I samband härmed hade England 

u~.tryckligen föridarat sig icke ömna taga någon som helst 

hansyn till det japanska kravet, att Kina skulle avsäga sig 

Understöd av annan makt än Japan självt. 

Betecknande för lägel i mars innevarande år var utrikes

l1lin ister Satos deklaration i japanska parlamentet, att ett sam-
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försland med Kina endast \'Orc möjligt, om Japan erkände 
Kinas likaberättigande och suYcräniLet och förhandlingar i 
denna anda inleddes. Han beklagade dc ekonomiska molsält 
ningar och den spänning, som i Kina \'ore för handen mellan 
Japan och England - elt land, med Yi lkel hela del japanska 
folket önskade goda förbindelser. Han förordade samarbete 
mellan alla i Kina intresserade H1nder. 

Pa grund ay den försämring ay Japans militärpolitiska 
läge, som a\· det ovan anförda hör ha va framgåLL, sam l deL 
allmänna behovet atl begränsa kapprustningen till sjöss, lordc 
under ministären Hayashi-Salos tid förutsättningar icke hava 
hell salmats för en uLYeckling fram emot en uppgörelse, ul 
mynnande i en ny Stilla haYs- Lraklat. Genom en lika snabb 
som fullsländig omkastning inom Japans politik kom doci' 
situationen att snart i sin helhel förändras och den japansk 
kinesiska tvisten att övergå i öppen fejd. 

Japansk-l;inesisl;a krigels orsal;er. 

.-\ll konfliben mellan Japan och Kina framkallats a\' försl 
nämnda makl, är s lällL ulom tvivel. Så länge Chiang Kai
shcl<s enhetsverk f inge oslörl fullföljas, arbetade tiden honom i 
händerna och intet kunde därför vara kineserna mer ovälkom
mel än en öppen brytning. HelL annorlunda slällde sig saken 
ur japansk synpunk L. Den samförståndspol i Lik, som under vå
l·en hedrivils aY ministären I-Iayashi, hade icke medfört deL 
d:onomisl'a japansk-kinesiska samarbete, som avsetts, ulan i 
slällcl höjL kinesernas tillförsikt i sådan grad, att de framställt 
kraY på återställande av suveräniteten i Nord-Kina. 

I samband med förhandlingamas strandande och ministä
ren Hayashis fall i maj synes man i Japan alll mera allmänt 
hava kommiL till insikt om den fortlöpande försämringen av 
landels läge och om behovet icke endas l av den mobilisering 
av rikels alla krafter, som nu beslöts, ulan även av dessa 
krafters användning för all skapa en utväg ur del irtll~adc 

nöd lägel. 
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DeLLas förhandenvaro var omisskänlig. SLatsfinanserna un
drrgingo en o:tvbrulen försämring och beträffande folkförsörj
ningen hade ingen ljusning inträtt. Mansjukuo hade icke kun
nat abso rbera mer än en bråkdel av befollmiugsöverskotlet; ej 
heller hade där befintliga råvarutillgångar fåtl tillnärmelsevis 
den betydelse för Japans industri, som man hoppats. Samtidigt 
'visade den i Emopa så fruktade japanska exporten stagnations
tecken, alll under det att importbehovet - icke minst till följd 
av upprustningen - ökades. Till varje pris gällde det alltså 
för J apan all förvärva nya inkomstkällor och att få till st:'tnd 
en vänd ni n~ beträffande handelsbalansen. Enda räddningen 
synles \'ara fortsall expansion. 

Beträffande riktningen för denna expansion hava länge två 
motsatta åsikter gjort sig gällande. Under det att marinens och 
sj öfartens män haft mest intresse för militära och kommersiella 
erövringar i nom den ostindiska övärlden och Indien, hava ar
mens representanter främst förordat fortsatt frammarsch i 
Kina. Genom de anglosachsiska folkens tydligt manifesterade 
' 'ilj a aLL säLLa sig till kraftigt motvärn mot det förra program
mets realiserande saml genom det bakslag, som inträffat be
träffande exporlen Lill härvid ifrågakommande områden, torde 
man i Japan hava lärl sig inse nödvändigheten all, innan man 
ginge vidare :1 L söder, icke endast H1 ryggen fri genom alt till
kämpa sig en lryggad ställning p~1 fastlandet utan även för
värva en genom därvarande resurser förstärkt basis för expan
sionen. Nord-Kinas rika - MansjuRnos vida överlägsna -
järn- och kolfyndigheter skulle härvid få den största betydelse 
föi· ulvecldingcn av Japans industri . 

Vid sidan av dessa önskemål p~t lang sikt torde hava gjort 
sig gällande kravel att medelst beskallning inom erövrade om
råden saml - genom omlagda kinesiska sjötullar underlättad 
- avsäLLning av japanska varor snarast möjligt tillgodose 
statskassans lrängande behov av ökade inkomster. 

Ur utrikespolitisk synpunkt fanns del icke heller några skäl 
för uppskov med Japans framslöl. Att en militär uppgörelse 
llled Sovjet-unionen förr eller senare m[Jstc komma till stånd, 
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har nog länge i Japan ansetts ofrånkomligl. Finge Kinas kra[ l
lill väx L ostört fortgå, skulle man riskera ~ icke endast alt 
möjlighelerna till japansk penetra tion av Kina för alllid för
sutlos -- utan även att det av Kina aldrig erkända Mansjukuo 
vid en framtida kraftmätning mellan Japan och fastlandssta
tema skulle råka mellan tvenne eldar och gå förlorat såsom ett 
japanskt lydrike och brohuvud på kontinenten. Icke heller 
fullbordandet av Englands marina återupprustning fanns det 
någon anledning för Japan att invänta. 

Med den utpräglade känsla, man tidigare i Japan lagl i 
dagen för konjunkturerna inom den utrikespolitiska konstella
tionen, var det endast naturligt, att man där skulle hava svårt 
att motstå frestelsen att begagna det gynnsamma tillfälle, som 
i ~omras yppade sig, då icke endast England var hårt engagerat 
i Europa i samband med striden omkring det spanska inbördes
kriget utan även den ryska krigsmakten gjorts obrukbar genom 
massavrättningarna inom det högre befälet. Genom den med
görlighet, som den ryska diplomalien lade i dagen vid avveck
lingen av det svårartade Amur-inlermezzot i juni, hade man i 
Japan kommit till den uppfattningen, att den ryska utrikes
ledningen för tillfället saknade det erforderliga förtroendet t ill 
makten bakom sitt ord. 

Någon möjlighet för den kinesiska statsledningen att ge
nom undfallenhet förebygga elt krig torde icke hava förelegat. 
då ett sådant tillvägagångssätt omedelbart skulle hava lett till 
centralregeringens fall och spolierandet av Chiang Kai-sheks 
enhetsverk. Det kinesiska folkets nyvaknade nationalmedve
tande och rådande anti-japanska stämningar medgåvo inga 
ytterligare eftergifter. 
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Örlogsbriggen "Falken." 

I en mycket läs- och tänkvärd skrift, utgiven av före
ståndaren för Gcfle museum. fil. dr. Ph. I-Iumbla, skildras, hu
rusom nordens enda kvarlevande handelsbrigg - briggen 
»Gerda » -- .ta.ck vare några :intresserade m.äns generositet 
räddats från förstörelse, och nu ligger på gamla dagar trygg 
i Gavleån, endast ett stenkast från den plats, varifrån hon 
1868 löpte av stapeln. 

Efler nära 70 års tjänstgöring, fylld av strapatser och 
äventyr rrterbördades den gamla briggen, den sista av sin släkt 
till hemorten, och ingår numera elensamma i Gefle museums 
samlingar. 

I vältaliga ord säger Dr. H. i sin skrift vidare: 
»Briggen Gerda » har blivit elt monument, som nu och i 

en framlid skall minna om oräkneliga släktleds strider och 
erfarenheter, den gamla briggen är vorden ett minnesmärke 
över redares, befäls och gastars av beslutsamhet, omtanke och 
mod präglnde gärning och över såväl djärva bragder och lyck
liga tider !ill sjöss som över lidande och kvalfull död. 

I en framtid skall >> Gerda >> genom sin påtaglighet kunna 
påminna om >> The missing shipS >> många tragiska gåtor, som 
dölja alla dessa olycksöden under elen hårda pliktens upp
fyllande. >> Den okände sjömannens >> grav har i henne fått 
sin minnesvård rest '>> Så långt Dr. H. 

Inom örlogsflottan hava vi f. n. ett parallellfall till brig
gen >> Gerda >> , då flottans sista brigg >: Falken , , byggd år 1877 
nu fallit för åldersgränsen och förr eller senare kommer att 
gå sitt öde till mötes, om ej erforderliga medel ställas till för 
fogande för dess konservering. 
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Huru många generationer officerare, underofficerare och 

matroser hava ej simt utbildningsår förknippade med Sveriges 

sista örlog.sbrigg? 
Finnes det ej liknande skäl för örlogsflottans män att sEt 

vakt omkring de11na sista länk i ckn l[tnga kedja av örlogs-

»GERDA., 

briggar, som avsågo att bibringa de unga sjömansämnena m

sikter i de fundamentala ämnena navigation och sjömanskap 

samt övriga färdigheter, som de blivande sjömännen måste 

besitta. 
Medan ännu alla >> Falken » tillhörande inventarier och 

tillbehör äro i behåll , borde dessa tillika med skrov, master. 

segel och rundhult m. m. räddas undan förstörelse. 

Tillsvidare torde fartyget kunna kvarbliva å Karlskrona 

örlogsstation för att eventuellt framledes, då Sjöhistoriska 

museet en gång ·erhåller möjligheter att övertaga örlogsbrig

gen , övergå i dess förvar. 
Sedan numera den museala omvårdnaden beträffande vår 
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sjöhistoria blivit fullt erkänd genom Sjöhistoriska museets i 

Stockholm tillkomst, torde det böra Jigga i öppen dag, a tt en 

ur marinarkeologisk synpunkt så dirdefull tillgång som elen 

gamla örJogsbriggen >> Falken >> utgör, borde bevaras. 

För att detta fartyg skall klmna räddas kräves såv~i1 

>> FALKEN. >> 

vissa engångskostnader som ock en mindre årlig summa för 
underhållet. 

Då det torde förefinnas föga utsikter för att staten skullC' 

ställa medel till förfog·ancle för detla ändamål kanske en väd

jan tiJl det allmänna in tresset i denna fråga ej skulle för. 

klinga ohörd, varigenom handelsflottans brigg >> Gerda >> skulle 

få en efterföljare inom örlogsflottan uti örlogsbriggen >> Falken >>. 

I varje fall röra sig kostnaderna härför ej med oöver
komliga siffror. 

Stockholm i januari 1938. 
K. W estel'. 
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Uppgifter angående främmande mariner 
(U F M n:r 2/38) 

häm.tado ur fack- och dagspre,ss av Marinens pressdetalj 
under ticlen lO januari-lO februari l938. 

Innehållet i här återrgivna uppgifter står helt för de som källa 

angivna pressorganens räkning, 

Aktuella spörsmål, öve•rsikte,r, jämförelser m. m. 

Finlands läge. 

Finlanels siöstrategiska l ä ge har i allmänhet icke ägnats den 
uppmärksamhet: det är värt, ehuru de två kustske~)~ P~ 4,000. t~n. 
som utgö,ra Hottans ryggrad, få betraktas som de markhgaste l s1tt 
slag· i värlfkn och företräda nya linjer inom kustförsvaret." Frånsett 
des~a bestär flottan nästan uteslutande av snabba men sma patrulle 
ringsfartyg, ett antal vodett- och motortorpedbåtar samt fem använd-

bara ubåtar. . 
Det vore emellertid felaktigt att bedöma Finlands sjöstrategisket 

betydelse enbart efter det antal fartyg landet för närvarande ägor. 
Tv dels kommer sannolikt antalet fartyg att öka inom don .när~l!ast.; 
J1:amtidcn och dels äger Finland bland nona Europas slnckhgaste 
sjömän, l:ompetenta att manövrera farty.g i .alla situatia.ner. 

Det mest betydelsefulla är emellcrt.1d Fmlands benagenhet att 
mer och mor närma sig till Sverige och Norgo och att isolera I?a~
mark från elen skandinaviska gruppen. Dnma tonelens är förklarh g 
icke blott ur strategisk synpunkt, utan också emedan landet ti.llhört 
Sverige i mf'r än 500 år och dc flesta finnar tala svenska än 1 dag. 
Finland är nästan ointagligt från landsidan på grund av att landet 
saknar vägar och äger så talrika skogar och sjöar. Det är ett sådant 
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land, där små styrkor slås tillbaka ocll stora svälta ih jäl. Hotet 
kommer alltså från s jösidan, och prakti.s,kt taget Yarjc sa mhälle aY 
betydelse är beläget vid kusten. 

Finska viken söde r ut .skyddas av en rik skärgård, och med Sve
riges och Norges hjälp kunna säkerligen anfall avvärjas Jrån den 
sidan. Västkusten har inget naturskydd. men å and ra siclan är den 
mindre utsatt för anfall bl. a. därför att den iiger en torftig natur 
och icke har samma värde som sydkusten. 

(The N a val Chroniclc elen 3l december l937.) 

Uppbyggandet aY den ryska maktställningen Yid IshaYet. 

Läraren i sjökrigshistoria vid marinakademien i Kiel, konter
amiral Donner, har i en i Nauticns l938 publicerad artikel granskat 
utbyggandet av den ryska maktställningc,n vid Ishavet. De riktlin
jer, som därvid skola fö ljas, äro icke endast av okonomisk utan i än
nu högre grad av maktpolitisk och statcgisk natur. De formul erades 
av Donner enligt följande: 

l. Skapandet av en ständig handels- och sjömaktsställning rik
tad mot väster, d. v. s. mot hela Atlantiska oceanen. Enbart detta 
mål betalar alla omkostnader, som nedlagts på utvecklingen av 
hamnarna vid Vita Havet, där Arkangelsk och Murmansk på den 
isfria Murmanskkusten äro de viktigaste. 

2. Overvinn an det av Nonlostpassagen under den vanna årsti
den, så att det nordliga Ryssland står i f örbindolse med den öppna 
Still a Oceanen pil en betydligt avkortad men framför allt av Sovjet 
i hela sin längel kontrollerad sjöväg. 

3. Utvecklingen av lufttrafiken över Antarktien, som. bildar 
en parallell till väst- och de mellaneuropeiska makternas transoce 
ana flyg. 

Uneler det att Nordostpassagen är en inre angelägenhet för 
Ryssland, av vilken andra makter icke äro omedolbart berö,rda, är 
skapandet. av en sjömaktsställning vid porten till Atlantiska Oceanen 
ett hot icke lJlotL för de länder, som ligga omedelbart intill, utan 
jämväl för hela Västeuropa. 

På ingen nnnan plats inom hela Sovjets vidsträckta -område 
finnes en hela året isfri hamn till världshaven, frånsett att framför 
hamnarna i Ostersjiiln, Svarta I-la vet oeh kustprovinsen i Fjärran Os
tern stå främmande makter. - :Murmanskkusten är isfri året runt. 
Men Murmansk blir av be,tydelse först i och med anslutningen till det 
ryska trafiknätet. Murmansk var för icke länge sedan enbart ett 
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lite!· Jislwläge med några hundra invån·1;·c. Dess utveckling börj aLJ ,. 

1916 med elen av tyska kr igsfångar byggl1a järnväg·cn. Tio år senar .. 

riiknade den redan 23,000 invtmm·c•, dtC'l' yt.tt>rliga re tio år 160,000. 

r 1\:olabuktC'n nedanför :Murmansk på ögruppen PoJjaJ'DO(' är den n~·:\ 

örlogsstat ion en vid Ishavet beliigcn. En förstärkning av ishavsflo: 

t&n genoiJl födl yttning av .l ätta sjöstridsk ra-fter av upp till jagaro, 

s torlek genom StalinkanalC'n kan skP utan möjliglwt Iör Jrämmaml" 

n1akter ut t kon tro J lera de:nsamm>~. Don ryska s jihna ktt·n s n_va st.J ·;; 

Yan mo t öppna havd är Jullt k ii m1bar. 

Efter ett s tudium av ~ordos tpassagens utv eckling yttrar amiral 

Don11er: »Det strategiska tryckC't på Sydfinland lrån 1\1:urmanskha

nan.s huvudlinje och till s jöss från 1\:ronstadt Jörbl ir oförändrat. -

Detta är några överväganden, varfö r den skandinaviska och ·finsk.! 

offen tl ig-helen iir b t> rättigad att visa stora l'arltågor för den pågåenc[ ,, 

ui.vcckling<,n i nordvästliga R yss land. D<'t är därvid likgiltigt hu ru 

liingt den ryska generalstabens umlcrsökningar nwd flygplan (spöL

Iiygarc·) och ubåtar har gått - varom elen skandinaviska JH'C'Ssen ra] •

l •Ortcrat. Det omcclclhara trycket vilar l'å tk skandinavi s ka länclern n. 

Ett hiiri r rån utgående tryck skull e emellertid snabbt fortplanta sig· 

cch bliva kiinnbart i hela Europa, ja, i hela världen. JUr avsåg 

t•mellertid enelast att sk ildra, viLka förutsättniugar som skapats hä r 

-!ör och i Yilkct tempo dt'tla skedde. 11an torck emellertid vara ])l'

r iitt iga d att konstatera, Rtt cle ticlC'r äro förbi, då aYstängningcn ]L < 

innaniwvPJl .satt<' en gr;ins lör }{~-s3 lancl s imperialistiska utviclgning;-;

s tr>i vandcn>>. 
(KiclN X )iaehrich1t•n ckn 8 januari HJJ8.) 

He\'isiou <n Londonfördraget. 

I Daih TPl egmph lör den 13 jamtari skri1·c-r tidningens sjöm i · 

lit iirc mednrbctare, Hector C. B,vwatcr: >>liyktena , att Japan skull· 

J,yg!Ta \' ärltl,•n.s slörsta s lagskepp. äro Pnligt vad jag erfa rit bek räft a 

dc. Två av dessa Jartyg stapcl.sattes lörL•gåencle år och byggande a1 

yttPrligarC' två avses inom den närmaste tiden taga si n början. D C'S '<;I 

s kepp komma att Jå ett deplacement om 43,000 ton, el. v. s. 1,000 toJ• 

mer än· världens f. n . .stö rs ta örlogs[adyg, den brittiska slagkryssaren 

»Hooch, eller F\,000 ton mer än clc m1cl e r byggnad varande slagskep 

pen av >> King George,-kJassen.>> 

Den H; j anuari anger en notis i D aiJ_,. Telc-graph, att japanern:l 

utan tvivel torde vara i stånd att konstru('ra fartygskanoner om 45 (i 

em. kaliber. Dylika k~noner förckommo uneler kriget på hrittiskn 
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mon~to rer och bctunno sig 1921 unrlc konstrukt ion i javancika vapen

fabnker: avseelda för de s lagskepp, vilka sena re ll· g. a. \Vnshington

avtalet 1ckc kommo att iärdigst>illas. 

Ul.l(il'l'lt·cknarna av Lontlonfördragd, Si.orbritannirn , LT. S. A., 

.Franknbo, Tyskland orh Ryssland äro lmnclna vid 35 000 ton som 

~1aximi_gräns för sl_agskepp. Då Japan ieke undertcck1;at fönlrage t, 

ar :!et 1ckc osa.nnol1kt, att de japanska s lagskeppen kmnma att över

sl~ncla dc.ttn tonnage för att kunna för sps nwd en kral'tigar!' bestyck

mng. .J apan h~ r iakttagit elen st!·ängastP sekretess ]w träffande sina 

nybyggen av örlogstonnage. Det tordt' <·nwllPrtid få an.s\'S så o·ott 

s~m säkNt, att två slagskepp stapl'lsatts under 1937. Exakta ~pp

gJfter om de.ssa fartygs storlek iiro ickr• offentliggjorda. Officidla 

dementier ha visserlig('n avgivits från japanskt håll bGträHancl(' p:'t

talacle tcnnage, men dessa tord e ick(' kon1ma att accepLnas son 1 kon

kret a LPvis. 

In för de tt a låge har Förenta SiatPrna.s marindepartement be 

slutat UIJ]Jl!öra m ed dc l1ittill s publicerade periodiska rapporterna om 

f lottaus sl.n-ka. Det förmodas även vara med avsikt som i det fram 

lagd a nybyg-gnadsprogramnwt enelast -f'artygPns t onnage angivits -:_ 

l~l umpsummn, under det att inga s iffror beträffande s lagskeppen Jlllh

ll cer acks. Förenta staterna liira ('llWIIPI'ticl avse att h tt lla Storbri

tannicu or: h Frankrike informerade iJPirii fl' ande sjärustningarna. 

i\'[c·tl anledning av cle förmodade :japanska sjörustnino·arna l1n 

även r:'\d pl ägni ngar inJeti~ mellan Storbritannien, Förenta "staterna 

och Fra11krike. Därest rc•ktena om de japanska slagskeppens tonnao·e 

skull e visa sig vara riktiga, torde intet tvivPlråcla om, att ii. vcn dcs~n 

makter komma att frångå Lond,mt.raki.atens bestä mnwl sc•r och ökrt 

ton n a ge l för dc nya .s] ugskeppen utövl' r 35,000 ton. 

EDligt mecldelamlo :från \Vashing·ton c](' n !j fPbruari ha nämli

gen U . S. A., Storb r itannien och FraJJkrikt• i praktiskt tagPt lika

lyclaude noi.er underriittat Japan om, att dc såvida icke Japan före 

elen 20 feL•r uari aYgC'r en försiikran , att eld icke• bygger slagskep]l 

:!ler kr.1· .s.~ a rp över 1örclrag.senlig storlek. se s ig nöcl.s akacle att. uneler 

abe~·opa_nd'' .. av_ garantiklausulen i Londonlörclraget hygga fartyg ay 

varJe JlO~I vanchg storl ek för att skaffa s ig motsva righeter iill de ja

P,anska urlogsfartygen. Det förl juclc>s äV<·n inom marin a kretsar i 

U. S. A.,_ 8.it planer redan äro uppgjorda för byggande av sJagskC'pp 

0111 e :a 43,000 ton lJPstyckade med 40-~.) cm. kanoner. ;\,ven Storbri 

~annicn t orde vara beredd på eventualiteten att clo i å rets prograltl 

mgåcncle s lagskeppen skola få stöne dt>placem ent än 33,000 ton. 

(Sammamdiillnin~ av svensk och utländsk dagspress elen j_.) januari 

-lO Jcbruan 1938.) 
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.Kriget i Ostasieu, 

Antag att Kina had0 Ynrit i lwsit.i"ning a,· c11 flotta, icke givet
vis likvärdig med den japanska, n1cn 1illrilcklig att göra sig gällan 
de på ett effektivt sätt, och därjämte ett marint luftvapen i förh ål
l ande därtill, skulle då den e::-; isterandt• situationen i detta olyckliga 
land någonsin hava uppkommit el ler varit möjlig?, frågar Sir Her
bert Russel i United Services Review. Det närmast till hanels lig
gancle, instinktiva svaret blir: Nej, och i stort sett skulle jag tro att 
detta är riktigt. De t skulle vara att gå ~ditför långt om man antogc, 
att existensen av en kinesisk flotta, som verkligen var viit·d detta 
namn, skulle holt ha avvärjt de japanska militära .opc.rationerna pfi 
Asiens kontinent, men den skul le säkN iigen ha kunnat göra sådana 
till ett ytterligt svårt och riskfyllt förei ag. 

Den verkligt clt·iyancle kraften i vad m an, något vagt, kallar 
>> J apans militära ärelystnad» är dc• n alltjämt växande nöclväncligheteu 
att bereda plats för befolkningsöverskottet Ju längre detta stängel' 
inn e, ju vålclsa mmarf' måste elen eruption lJliva, varigenom överskottet 
trängde sig ut Em0l.l erticl finns det all anledning att fr åga sig om 
eruptionen skulle ha tagit den y tterligt vålelsamma och vittomfattan
dc om"fflttning, elen har gjort, om icke en japansk hegemoni till sjöss 
hade varit för handen. 

Det japanska folket har, då det ser på fö rskräckelsen i Kina, 
ingen anledning att frukta r e·pressalier i sitt eget land. Dc kunna 
nå Kina lätt nog: Kina kan emollertid icke nå dem. Have t ligger 
emellan och japanerna äro herrar där. Segern vid Tshushima styrk
te den japanska uppfattningen om betydelsen av ett herravälde til l 
sjöss. För kineserna var denna seger blott en akademisk demonstra
tion av en sanning, som de aldrig hade bestritt, men de brydde sig 
icke om att omsätta denna lärdom i praktiken. 

Inte myck<et mer än ett århundrade före Tshushima hade de 
kinesiska och japanska flottorna varit relativt likvärdiga. Japan 
ändrade bryskt jämvik ten under den kamp till sjöss som kulminerad" 
i slaget vid Yalu. Kina ryckte på axlarna och vände ryg gen mot 
sjön. Med lämplig ledning kunde Kina med sina resurser och rike
domar ha åstadkommit en flotta, som skulle ha ruinerat Japan, on1 
det försökte överträffa densamma. Kanske etnologiska skäl utgöra 
den verkliga förklaringen till att kineserna så villigt lämnat havet 
åt »fvreign shipee men». I alla fall få de nu dyrt betala härför. 

Som resultat av herraväldet t ill sjöss över Kina lyckades Japan 
förskaffa sig K,own. Som resultat av henaväldet till sjöss över !lyss
land lyckades .Japan driva do ryska arn'lecrna ut ur Manclschurict 
;oen detta endast med knapp nöd, så att ansträngningen matta d( 
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ut det alltför 1u _rc ket, för att eld skul lt' försöka konsolidera siu er
övling i trots av tkr, starka utländska opinionen. Det var tvunget 
vänta mer än ett kvarts år h undracle, innan ticlen var mogen för en 

11y fr amstöt för besittningen av Manclsehuriet. Vid denna tidpunkt 
hade J apans stä llning till sjöss stärkts IJåde absolut och relativt, och 
uppgiften gjordes avsevärt mycket lättare därigenom att den kine
siska regeringen (om man kan använda en sådan beteckning) själv 
icke var allt-tör bPkymracl för hur det skull e gå för det gamla mand
seburi ska kejsardömet. 

Men när M anclsch ur i et för v and l a des till Man ch ukuu o c 11 det 
tydligt märktf's vad förändringen innebar, bö rj ade Sovjetrys~land röra 
på s ig. Vi kunna datera början av elen ryska förstärkningen av sjö
striclskraft<'rna till denna tid. Moskva har varit mycket tystlåtet 
angåande framstegen med denna förstärkning. Vi få söka vinna så
dana uppl ysningar genom tillfälliga källor såsom till exempel däri
genom, ati det blivit bekant att beställninga på två super-dread
noughts hava placerats i Amerika. Såclana nyhe-ter kunna icke un
dertryckas, men den ryska regeringen iakttager en sträng officiell 
tystlåtenhet angaende sina flottprogram. Utan tvivel har emellertid 
vår under rättc•lscavclelning en ganska god uppfattning om vad som 
händer. l varjn fall måste det taga åtskilliga å r ännu innan Ryss
Jand k an skapa Pn sådan flotta , att den effektivt kan störa förbin
delserna mellan det japanska öriket och den asiatiska kontinenten 
men enligt ry ktet (utan tvekan mycke't överdrivet) är redan i Vla~ 
divostok sammand raget ett sto rt antal ub åtar och en kolossal kon
centration av l uftstridskrafter skulle där ha ägt rum. 

Tillståndet i Kina nu utgör ett tragiskt exempel på, vad som 
kan hända en nation mod en lång kust och utan någon f lotta att 
tala om. Om t illräcklig säkerhet under transporten samt goda em
barkerings- och debarkeringsmöjligheter finnas, kan ingenting jäm
l'ö.ras med sjötransport då det är fråga om att uncledätta och möjlig
gora större militära förflyttninga1·. En flo.tta skulle kunna· upp
san:la och förflytta en sammandragen arme och dess förråd en lång 
stracka på avsevärt kortare tid än som skull e vara möjligt pe r järn
vag ell er väg. 

E tt havomflute·t lands läge kan kan-"ke Iörefalla som en svaghet, 
då det skall företaga stora transoceana opP-rationer, men, förutsatt 
a.tt det har hegemoni till sjöss, som vi hade under boe rkriget, är 1 
SJalva verket motsats en fa ll et. Japanerna kunclo t ranspo rte ra 0n ar
r_1:ekå r hån Tokio till Shanghai på mycket kortare tid än som åtgick 
Jor 1-· tt f .. fl tt . \Jll<'se·rna a , · or y .. a en rnotsvarande styrka samma avstånd, 
1 det de förra till rlet y ttersta utnyttjade alla tillgängliga resurser. 

Sambandet meHan herravälde till s jöss och herravä lde i luften 

Tidskrift i Sjöväsendet. 9 
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har framstått i tydlig dager genom de senaste hände·lserna i Kin,t. 
Raiderna med tungt flyg· över vitt skilda centra i Kina skulle <'i 
hava vart möjliga om icke Japan h ade behärskat havet. Luftstricl~
krafterna tra~spo1\erades med fartyg och landsattes på kinesiskt t l'r
ritorium; i vissa fall opererade de direkt fr ån sina moderfartyg-. 
Kineserna hava icke kunnat fälla en enda bomb på japanskt t err · · 
torium. emedan de icke kunde få ett enda ·flygplan över det m ellan. 
liggande havet. Denna motsats kan ge dem en gansk_a god lärdo_lll, 
som anse att flygplan mm· än väl kunna ersätta mannen och gara 
,.ällande att det är rent slöseri med pengar att bygga örlogsfartyg, d>t 
;engarna lmnna >•n vänelas på ett så mycket nyttigare sätt so m t i Il 
att bygga ett stort antal flygplan . 

Ett hundra flyplan med stöd av herraväldet. övl'r s jön skull!• 
vara oändligt mer värdei'ullt för J apan än ett tusen flygplan utan 
stöd av marin hegemoni skulle vara för Kina i n ågot försö-k att för<
taga luftoperatione.r mot J apan. Argumentet att 1,000 kinesiska 
flygplan säkerligen skulle visa sig synnerl igen effek~iva, _då det gä i_J. 
cle att bekämpa Japans henavälde på sjön, vinner 1ckc 1 styrka. Vl<l 
betraktande av de nya erfarenhete•rna angående verkan av boml
attacke•r mot fartyg. Tider kanske skola komma, då flygplanern kom
ma att ha tillräcklig aktionsradie för fjärraktioner på haven, nw11 
de ha det icke ännu. Då vi bedöma den situation, som framkalbs 
av ett krig, kunna vi enelast bygga på existerande fakta, och ic k<• 
på vad som kan komma att realiseras i framtiden. 

Huruvida icke herraväldet över havet frestar till äventyrli g;1 
företag, vilkas fulla omfattning icko kan på förhand bedömas, iir 
en annan och synnedigen intressant fruga. Japanska t ruppt>r l a 
kommit till Kina tack vare hegemoni till s jöss, men hur långt rk 
kunna tränga fram och vilka beståendP r t'sultat de kunna uppn å, ii r 
en sak som ingen kan fö,rutsäga. Att deras aktionskraft måste [ö r
svagas genom spridning är klart. Uppgiften att framföra ~öda o_ch 
material över havet kvarstår uneler alla förhållanden, ty det ar om o.J
ligt att hämta underhåll från ett land .som är förö-tt av k riget. 

(United Services Review den 28 oktober 1.937.) 

översikt ö'•er sjökrigshändelserna under tlet spanska inbördeskriget 
(berörande de båda stridande partema). 

Verksambeten , ·id spanska nordkusten. 

Under striderna om Bilbao, Santander och Gijon befunna sig av 
rle vita sjöstridskrafterna krys·saren »Almirante Cervera», minlägga: 
ren >> Jupiter» och några hjälpkryssa re, och av de röda jagarna . »J ose 

- 131-

Luis DieZ >> och >> Ciscan> ubåtarna >> C 2>> , >>C 4>> och >>C (h samt någrB 
beväpnade fiskefartyg vid spansi' a nord kusten. Med unelantag för 
f' n arti llcriclucll mellan minläggaren >> J up i ten> och en hjälpkryssare 
å ena siclan och jagaren >> Ciscar,, å den andra förekom ingen verksam
het till sjöss från de rödas sida. De lyckades emellertid lämna Bilbau 
och Santunder innan dessa städer intogos och droga sig tillbaka till 
Gijon. Här ska dades >>Jo&e Luis DiPZ >> och ubåten >>0 2>> vid nationa
listernas hä.ftiga flygangrepp mot staelen-var vid även lyra engelska 
handelsfartyg blevo träffade - och tYingades att lämna hamnen. 
Dessa bada f artyg liksom även ubåten »C 4>> avgiugo till engelska 
och franska hamnar i'ö•r reparation och befinna sig L n. kvar i 
Fr ankrike. >> Ci.scan> och >> 0 6>> sänktes av sina besättningar i hamn
inloppen i samband med staelens :fall. 

Den 18 september utförde ett rött flygplan anfall mot den brit
tiska jagaren >>F earless >> , som befann sig på patrulltjänst u tanför 
spanska nordlmsten. AnJalJet berodde på att elen engelska jagaren 
av f lygarna togs för ett nationalistiskt blockaclfartyg. An.tallet leclclP 
emell ertid icke till något rPsultat. 

Franco-sjöstriclskraftE'rnas Yorksamhet bestod dels i ett uncler
stödjande av operationl'ma tiH lanels genom beskjutning av kusto-r
terna mellan J3ilbao och Santancler, varvid framfö·r allt kryssaren 
>>iUmirante Cervera>> verksamt deltog, dels i en blockad a. v den spanska 
nordkustcn. Denna senare bl ev slutligen så effektiv, att av fem 
engelska ångare endast en kunde uppnå Gijon uneler det att dc öv
riga fyra måste återgå till :f:ranska hamnar. 

D0n 15 augusti nedsköts ett rött flygplan, som in atte störtbomb
anfall. mot >> Ami r an te C0rvera >> . 

Vid intagandet av Santarrder uppbrlngade kryssaren ett fl eda l 
fartyg med på fly kt stadd milis. Uneler den vidare framma.rschen 
mot Gijon förekom för fö rsta gången uneler det spanska inböreles
kriget ett organiser at och f ramgångsrikt direkt samarbete mellan 
land-, sjö- och flygstridskrafter, varvid fartygen [rån sjösidan verk
samt deltoga i operationerna. Slutligen genomföreles blockad mot 
Gijon, varvid dc ovannämnda röda fartygen liksom även ett anta l 
handelsångare med flyktingar lyckacle.s undkomma, tack vare det 
ringa antalet blockaclfartyg. Efter Gijons fall kunde de på nord
kust en opererande fart.vgen l'rigöras för användning inom annat 
operationsom råd e. 

Verksamheten i Medellt:n-et. 

DPn 17 juni sjönk j eartagenas hamn det röda pansarskeppet 
>> J aime I >> till följd av en inre explosion, vars orsaker ännu icke äro 
kända. Det är sannolikt att dess kanoner hava lJtnyttjats för att 
förstärka h amnens fö'rsvar mot sjösidan. 
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Linder juni och juli blcvo ett stort antal röda kustorter verk
sam t beskj ut n a av nationalisternas sjöstridskrafter. Särskil t blevo de 
närmast franska gränsen belägna orterna utsatta för eld, då man 
förmodade, a.tt dessa tjänade som urlastningsplatser för från utlan
det över Frankrike kommande m:-~teriel. 

Den 13 juli utkämpades en strid under cirka en timmes tid vill 
Cullera syd om Valencia 1nellan en Franco-kryssare och ett antal rö_da 
jagare, vilka konvojerade två handelsfartyg. Aven röda ·flygplan tn · 
grepo i striden. De röda jagarna n·höllo en clc'l träffar nten lycka
des undkomma i riktning mot ·Cartagena. Den röda jagaren >>C lmr 
ruca>> .skadades den 12 augusti svårt genom torpedering av en ubåt 
av obekant nationalitet unel er det att ett torpedanfall mot jagaren 
»Almirante Antequera>> blev utan r e1sultat. 

Den 7 september uppstod en sammandrabbning mellan Franco
kryssaren >>Baleares>> och de t,-å röcla kryssarna >>Libertach och »1fcn
clez Nunez>> jämte fem. röda jaga re, vilka konvojmade ett antal han
delsfartyg. Striden >igcle rum cirka 100 sjömil från Alger och slu
tade med att »Libertach erhöll en deL träffar och handelsfartygen 
tvingades att söka sig mot elen ofrikanska kusten. . 

Den 10----17 september uppbringade Francokryssaren »0anar1S>> 
två röda handchfartyg på väg mellan Balearen1a och Barcelona, se
dan de·ras Pskort av tro jagare drivits på J'lykten. 

Under september och oktober föt·etogos ett fLertal anfall av sjö 
och flygstridsJ,rafter mot röda kustorter, Sfirskilt Val eneia, Bareelona 
och de spanska gränsorterna. Vid ett anfall mot Val <"neia elen 1;, 
september blev en röd jagare skadad. . 

Någon aktivitet till sjöss J'rån regerjngssidan har dä.rc.fi"Pr tck• · 
kommit till synes. :Man kan c'mcllerticl antaga, att ticlen icke har 
fått passera outnyttjad, utan att alla kraHer inriktats på_ en ~örbätt
ring av elen inre organisatione·n oeh slagkrai'tcn hos mannstrlclsl.;:raf 
terna. Enligt uppgifter i pressen skull e härvid utländska experter 
.såväl i flottfrågor som J'ör kustfö•rsvarets och hamnarnas utbygganek 
ha medverkat. Avenledes bristen på befäl i den röda marinen håller 
på att avhjälpas - sannolikt med utländskt bistånd. Enligt senast<' 
11ressmeddelanden befinna sig et t flertal handelsfartyg under utrust
ning för att kunna utnyttjas i bevakningstjänst och för konvoj aY 
handelssjöfarten. I anslutning till den redan i juni 1937 meddelad<' 
anskaffningen av en flottilj moderna ubåtsjagarc-, offentliggjordes 
elen 21 augusti avsikten att ytterligare utöka antalet fartyg för ubåts
jakt. Huruvida uppgiften om inköp av s<'x franska ubåtar för Va
lenciarege.ringens räkning är riktig har ännu icke kunna bekriiftas. 
Av uppgifterna i pressen kan man ännu icke skapa sig en klar bilri 
över omfattningen av det inre uppbyggnadsarbetet inom Valencia' 
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regeringens flotta, varför det är svårt att bedöma vär det av de röda 
sjöst ridskrafterna. Endast de vidare sjökrigsoper ationerna torde giva 
något besked härom. I varje fall måste man räkna med ett starkt 
utländskt infl ytuncle och även mecl, att de makter, som hava intresse 
av V a len6aregeringens seger, med all kraft arbeta på ett istånd
sättande av elen röda flottan. 

Francosiclans sjöstridskrafter ha uneler de senaste månaderna 
lyckats llppbringa e ll er sänka ett :flertal viktiga ångare med last av 
krigsmateriel, bland andra >>:Ylar NegTo >> och >>Caho Santo Tome>>, vil
ken sistnämnda var bestyckad mr-d ett flertal 12 cm. kanoner. 

.Mot slutet av oktober, efter erövringen av Asturien, flyttades 
nationalisternas sjökrigsledning uneler elen nyutnämnde chefen, vice
amiral :Moreno, till Balearerna. Från denna bas är att förvänta en 
livaktig sjökrigföring mot elen c!Pl av spanska ostkusten, som be
härskas av Valenciaregmingen. 

På grund av det skildrade läget kan man J:ör den närmaste ti 
den förvänta sig en aktivitet från Francosiclans sjöstridskr after i 
Västra llileclclhavd_ i avsikt att gPnorn skärpt bloekad avskära till 
förseln sjövägen av förstärkningar såvtH av personal som. materiel till 
motståndaren. Huruvida Val enciaregeringens stridskrafter skola kun
ua erbjuda c.tt verksamt motstånd, låter sig ännu icke Ö'verbliekas: 
elen ovan antydda utvecklingen ]åter enwllcrtid fönTioda att så kom
mer att bliva falll' t. Nationalisternas mål: att avskära tillförseln till 
motståndama, är dock även heroende av den öppna gränsen till Frank
rike öve1· P:vrPnee-rna. 

(.Marine Runclschau, cleccmhcr 1937.) 

:Flottans sammansättning och styrka. 

Amiral Dm·lan, chef för franska marinstaben, har i Hcvue g'e
nerale militairP pulJliccrat en myeket viktig artikPl med titeln: >> Flot
tans sammansittning och styrka sam t dess roll i eld nationella för
svaret>>. 

A mir al Dar .\ an framhålLer särskilt, att flottans sammansättning 
bör vara en funktion a.v clc'SS uppgift i krig. Tre huvudelement be
stämma denna sammansättning nämligun : de geografiska förhållan 
dena, de fr~immancle f lottornas sa.mmansättning och styrka samt elen 
internationella politiska situationen. 

Han kommer till följade slutsats: >'],;n flotta skall 8j samman
sättas av en cnd,l :fartygsklass; elen bör vara harmoniskt sammansatt 
av fartyg av all a slag: lätta övervattensfartyg, hangadad.yg och un
dervattensbåt:n, vilka alla förbereda och fu llfö'lja elen uppgift, som 
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:'digger slagskeppen, vilka äro ch~ enda, som kunna iörvtlrva och bi
l·ehålla ett herravälde till sjöss». 

Bctdif:fancle; slagskeppen sk river amiralen: i>>S.lagskeppe/t har 
icke, intill de senaste åren, haft tur<'n att behaga meclelf ransmannen. 
De krigsbeclriftN, som utfönks av det tyska ubåtsvapnet, vars föt• .. 
Just av 198 båtar man glömmer lJort, lJOmbflygstridskraftcrnas ut
veckling och fartens mystik hava fö r t mi:,nga människor til den obe
iänksamma uppfattningen, att ticlen för >>mastodonternas >> välde var 
ute. Men, J:ör att tvivl a på styrkan hos <>tt mot alla moderna vapen 
dJektivt .skyddat s lagskepp, ä r det nödvändigt att aldrig hava ut
stått delen från dess kanoner. För att vederlägga utsagorna :hån 
dem, som hålla före, att en enda torped kan bringa ett modernt slag
skepp att sjunka, är det tillräckligt att kasta <> n åter blick på Vfi rlds
kr igcts hist·oria. 

En sådan åte·rblick resultcrar i, att slagskeppet Jör alt vara 
df:ektivt skydelat bör hava ett deplacement på åtminstone 25,000 ton. 

Slagskeppet måste vara långt Jör att kunna uppnå t illräcklig 
Jart : cll't måste vara brett för att kunna orhålla ett goit skydd; och 
härav Jölj e r·, att det måste bliva tungt. 

N ågrn klandra slagslmppens höga l•ris. Detta är icke riktigt. 
Dess byggnadskostnad var, för sex månader sedan, un gefär 30,000 
h·ancs (0,000 kr.) per ton, medan dt lätt fartyg betingade en kostna Ll 
av 65,000 [rancs (13,000 kr. ) per to·n Oc'h en undervattensbåt 75,000 
francs (15;000 kr.) . Och slagskeppets livslängel är 26 år, det lätta 
Jartygds Hi å r oc.h ubåiens 13. 

Till ck~sa Jörhållanden sällar sig ytlerligarc ett. Ett slagskepp 
på 26,000 ton kräver en besättning av 35 officerare och l,200 lilan, 
medan, om vi räkna med samma tonnage i ubåtar, 104 officerare och 
j,500 man äro nödvändiga fö r att bemanna 26 ubåt ar på l ,OOO ton. 

Slagf:lottan är ten flottas ryggrad>> . 
(Le Temps den 1 febrnar e 1938.) 

De nya. slagske])IJen. 

Det iir icke längre någon hemlighet, att elen brittisl;a flottan 
till 1942 skall hava utökats från 15 till 25 slagskepp. Hector By
water upp.skattar, att vid samm11 tidpunkt U. S. A. kommer att ha 
l9-20, J apan max. l4, Frankrike 10-12, Italien 7-8 och Tyskland 
7 slagskepp. 

Det påstås, att U. S. A. skulle ha stött på svårigheter: med sina 
35,000 tons skepp. Om 27-29 knops fa~·t anses erforde·rli g, tro sig 
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skeppsbyggarna icke om att kunna bestycka dem med nio 40,6 cm. 
kanoner. Hittills har k ravet på fart enelast varit 26 knop. Skulle 
.gränsen för fartens utveckling vara överskriden~ 

De brittiska 35,000 tons skeppen skulle enligt uppgifter i pressen 
e rh ålJa följande data, nämligen: längd 225,6 m., bredd 31,4 m., djup
gående 8,5 m.; be.styckning tolv 35,6 cm. kanoner i trippeltorn tolv 
(?) 15,2 cm. kanoner i dubbeltorn, tolv till sexton grövre luft~ärns
pjäser och ett stort antal lv-kulsprutor; minst ett torn för häckeld 
torn oc.h bryggor gastäta, pansaret starkare än på >> Nelson» (159 mm): 
fart mmst 30 knop, maskinstyrka 166,000 hkr. , minst fyra flygplan 
och två krrtapultcr. 

(Jfr uppgifter om brittiska slagskepp uneler Storbritannicn. 
J ' ressdct:s anm.) 

(Marine Runclschau, januari 1938.) 

De tysk~t ubåtama. 

I~1tet tvivel torde råda om, att de små tyska 250-tons ubåtarna , 
med v1lka tyskarna startade sitt ubåtsbygge i den nya flo.ttan äro 

l . ' synner J gen användbar a fartyg i stånd att uppträda även under re-
l ativt hårt väder. 

Dc ha icke de större båtarnas stora aktionsradie men med sin 
.anrnärkningsvfirt lätta och ekonomiska maskinanläggnin,. torde deras 
aktionsradie vara nära tre gånger så stor som hos båtar av mot
svarande storlek av förkrigstyp. 

Fördc•Jen av att äga ett tillräckligt antal mindre kustubåtar för 
·övningsänclamål och för att giva de yngre officerarna en tillräcklig 
erfarenhet och träning redan i lägre grader är ovedersäglig. Det har 
även framhållits, att detta skulle vara dessa småfartygs enda existens. 
berättigande. 

The Naval Chronicle, i vilken ovanstående notis är införd an
ser det riskabelt att utan vidare acceptera förklaringen, att de' små 
ubåtarna uteslutande skulle vara avsedda för skol- och övningsända
~lål. Tidningen anser dem i stand till ganska effektiv verksamhet 
l europeiska farvatten och angiver, att i ett östersjökrig de t. o. m. 
hava C'tt flertal fördelar gentemot de stö rre typerna. 

(The Naval Chronicle den 4 februari 1938.) 



-- 136-

Ryggna.dstide!' i'ör ödogsfa.tt~' g: 

L a n d Slagskepp Kryssare l J agar e Ubåtar 

Storbritannien ... / 3-3 '/e år 2 1/2-3 år 1/2-2 år 2 år 

U. S. A ............ . 4 ,, H , 2 1
/ 2 ,, 2 '/2 

" 
Japan ........ . ..... . 0-4 

" 
2- 3 3 

" 
Frankrike ........ . 4 , 3-4 

" 
4 4-5 

Italien ...... 5 , 3--4 ,, 3 ., 4-5 
" 

(Marine }{Ull clsc h au, januari j 938.) 

örlogsfartygsbyggen i utlandet (i medio RV 19:)7). 

Lan d som bygger 

Storbritann i en ...... 

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

Italien ............ .' ...... .. 

Nederliinderna .... . .. .. 

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

Nation för vars 
räkning fartygen 

byggas 

Argentina 

,, 
Estland 

Grekland 

Poleu 

Jugoslavien 

Polen 

Brasilien 

Siam 

Rumänien 

Polen 

Siam 

Fartyg 
(sammanlagt tonnage) 

7 jagare 

l skolskepp 

2 ubåtar 

4 jagare 

2 jagare 

l jagare 

l minfartyg 

3 ubåtar 

9 torpedbåtar 

2 ubåtar 

2 ubåtar 

2 ubåtar 

(9,450) 

(7,000) 

( 1,200) 

(5,400) 

(4,000) 

(1,250) 

(2,250) 

(2,250) 

(2,862) 

(1,300) 

(2,200) 

(740) 

(Marine Rundschau , januari 1938.) 
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Luftskydd för flotto•J n a. 

Det för.s ta slagskepp i enge ls·ka flottan, som ombyggts med led

ning av de sc•nastc prfarcnhete rna på lufts k~-cldds område och på er

farenheterna J' r{m ve rkBtä llda l J om btörsök, va r >>W a ropitc". Arbetena, 

som pågått under tr<' år, ha Gillfattat ökncl däcksbepansring och ökat 

skydd mot unclervattcnssprängning:u, ökning av luttvärnsartiJleriet 

och förhi:it.t.ring n,- des.s uppställning s alllt anordninga r som möjlig

gjort a1t. ombord medföra fyra flygp lan. Avr•n övriga s lagskepp av 

, Queen Elizabeth >> -klassen befiu.na sig under motsvarande moclerni

serings~rbC'iPn och beräknas klara inom cirka t re år. 

SellaE. dc cHge lska kryssa.ma av <'-klasse n ombyggts till r0na 

luftviirns kryssare, bar man inom anwrikansk~ f lo ttan tag-it uneler 

öve-rvägande konstruktiouen av PJJ he.lt n,v 'l'at·tyg.st,vp, avsedel att 

förstärka luftvärnet för f lottan undl'r g ång och till ankars. Enligt 

uppgiftc-r i. amerikansk prrss sk ullr-' ritningarna l'ör fartygstypen vaw 

färdiga. Den lä~· utgöras av dt l80 tn. långt fa rtyg, bestyckat merl 

50 st. lufhiirnsvapen. Däcket är hc]t och .ltållct. n·nt från varje slag 

av överbyggnader, som kunna minska bestr~'kningsvinklarna för luft

värn.sart.illerio1 1ncd undantag f ör bryggan nwd eld l0dningsplat.sen. 

M:an riiknm· tnccl ait bygga tre dylika luft.värnokryssar<' föt· va r oclt 

en av dr• f."a slagskeppsclivisionerna. 

(Kif'i<•r Ncueste Nachric1:1·cn den 4 jnnua1·i Hl:37.) 

Sjödugliga flygplan. 

liriHi.ska amiralitl'tet har på gnmdvaiPn av månganga r·.rJ'arerc

heter Jrån Fleet Ai r Arm kommit till den uppfattningen, att sjödug

lighet är r' n viktigare egensJ,ap tör sjös paningsfl ygplan än s tor hastig

het. En serie flygplan av helt ny typ, >> SC'afox >>, hava bestä llts, vil

kas utmärkande egenskar är sjöclugligb eten. De skola konstrue ras 

med myf'i.;:e t stor h:~llfasth et och en n y flottörty p för att kunna ut

nyttjas i sjögång med vågor av över två meters höjd, Sjöclugligheten 

har skapats Jiå bc·,ko.stnacl av ·fari('.ll, som r·nclas t ttppgår till 1.80 

km .-' tim .ttJ (·n. 

(Tk Ur1itrd Sevices R(•vif'W elen 20 januari 19:)1:-i.) 

Singapo-re. 

Alla detaljer angående el en sto-ra en gelska. Hottmanövern vid 

Singapore ha nu tillkännagivits. Den är beräknad att räcka f rårt 

den 2 till 5 februari. 
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Ett skrnanfall mot Singapore skall igångsättas för att utröna 

hur långt man nått i sina bemödanden att göra staclL'n osårbar. Det 

komnwr oekså att visa sig hur effpldiva de åtgärde r varit, som gått 

ut på att skydda Malaekahalvön oclt kringliggande engelska ten·i.

torier mot varj e fientligt angrepp. 

I övningarna deltaga: 27 örlog·sfartyg, däribland enheter ur den 

indiska flottan, 100 flygplan, bl. a. :från Indien och Irak, 10,000 man 

truppe r. 

För första gången komma dc nya kustbatterierna med 45 cm. 

Lanonor att prövas, och luftskyddsartiller iet får tillfälle att visa si ~ 

dfekt ivitcL För närvarande torclr Singaparr vara drn sta rkaste ma

rin a stödjepunkten i värld en och benämn es betecknande österns 

Gibraltar. Den totala omkostnadl'n Jör alla marina anläggningar, 

aerodromer m. m. torde upp gå till 17 milj pund (330 milj . kronor) . 

. Anläggningarna beräknas ici\P tullt färciiga Jörrän 1939. Den nya 

dockarL som öppnns nästa månad, övrt träffas i stor le k L'ndast av 

C0orgc V :s docka i Southam.pton. Den ii r anviindbar för de störst-t 

hinkbara ra dy g. 

Den nya flottbasens bctydPise för Englands inflytande Ost-

nsiPn anses myekct sto r. 

(Tlw Daily Tclegraph den '20 januari 1938.) 

(Ki<·ler. Neueste Nachrichton drn 31 jan uari 1\138.) 

Storbdtannien anlägger nya flottbaser. 

StorbritanniPtl vidtar nu åtgärder fö r försvaret av Goda Hopps

routen till .Fjiirran östern, meddelar Daily Herald. Dessa åtgärder . 

som blivit nödväneliga genom att Medelhavsrouten sannolikt kommer 

att stängas i krigstid, innebär att Frcetown i Sinr a Leonc samt Kap

staelen omskapas till örlogsbase·r. Förbättrade clockningsresursPr, bunk

ringsanordt:ingar, ott starkt kustförsvar uch en garnison komrna atr. 

_göra Freotown till en hamn av stor strategisk betydelse. 

Freetown har den bästa naturliga hamnen på hela elen västafri · 

kanska kusten. Det var en flottbas av en viss betydelse före Suez

kanalens Ö·ppnandc. mE'n sedan dess har elen ej haft något strategiskt 

värde. De största. krigsfartyg· kunna gå in i hamnPil och a,nkra nära 

land. Ingen muddring behöves för att hålla inloppo,t klart. Tyskar

nas intresse :för Azorerna och Knnarieöarna gör det så mycket mera 

nödvändigt, att det finn s en brittisk flottbas på fastlandet. Nu för· 

s1ärkos försvarsanordningarna vid FrPetown avsevärt. För en veeka 

.sedan br·slöt krigsmil1istcriet att åter ge staden en garnison. 
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Längs kusten vid Freetown byggas kanonfundament av sådan 

storlek, att de skola kunna bära lika tnnga kanoner som Singapore

befä.stningarna. Arbetena för hamnens förbättring och kusttöTsva

rets uppbyggande väntas bli slutförda inom tre e.Jler fyra månader. 

När försvarsverken vid Freetown blivit färdiga kommer turen 

till Kapstaden, där man just skall börJa hamnförbättringsarbeten, 

som komma att kosta 15 milj, pund sterling (c:a 2.90 milj, kronor). 

Omfattande befästningar anläggas på Robbenön, som dominerar in

loppet till hamnen. Dessa befästningar få 38 cm. kanoner. På fast

landet anläggas fort, som också bli bE-styckade med grova kanoner. 

(Götci.Jorgs Handels- och Sjöfartstidnings Lonclonkoncsp. elen 
12 januari 1938.) 

Sjömilitär utbildning av beriii å handelsfartyg. 

Den i.Jrittiske marine bcfälhavarpn i Honkong har tillställt be

fälet på alla brittiska handelsfartyg i kinesiska farvatten en upp

maning att deltaga i en sjöförsvarskurs, som skall gå av stapeln i 

februari. Kursen kcmmer bl. a. att omfatta konvojtaktik, avvärjande 

av ubåts- och flyganfall samt övning i artilleriskjutning. 

(Nya Dagligt Allehanda elen 19 januari 1938.) 
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Byggnadsprog,ram och budgeter, uppgifter angående 
personal och materiel m. m. 

Storbritannien. 

1!)31') :hs n~' byggnadsprogra.m väntas bli ännu större än Jöre

gåencle års. vilket upptog sammanlagt 226,000 ton. Programmet t al.' 

s ikte på aH s::iker.st.ii.lla jämvikten till sjöss såväl i europeiska fa r

vat teH som i l".iärran CJstern. Det är att förvanta att nybyggnacls

progralllmet kommer att omfatta följande Jartyg, nämligen : 

. ) slagskepp 
-i- 5 kryssare 0111 8,000 ton (" Fijiklassen» ) 

:3 kry ssare Olll 5,300 ton (>> D idoklassen >> ) 
1G jag·are, av vilka h älften skola ti ll höra >> Tribalkla ssen,, om 

1 ,8,)0 ton sa 111 t 
('ft. mot ovanståend(' fart~'!!' sva ra nde antal ubåtar, konvoj

och hjälpfartyg. 

l anslutning till elen sto ra ökningen av personal vid marinen 

1937 (1.1 ,000 man) avses en ytterligare utsvä llning av k ad ra rna mot

svarand e det nya programm et uneler 1938. 
(The Dail~' Telegraph den .1 0 janua ri .1938.) 

Dc under b_,·ggnad varande brittiska slagskeppen av >> King 

George >> -klassen komma att i liera a,·seenden väsentl igt skilja sig 

från den tidigare >>Nelson>>-klassen . På >>Ne lsom>-klassen är clet svåra 

a rtilleriet (nio .J0,6 cm . kanoner) uppställt i tre trippeltorn förut 

uneler det att de nya skeppen väntas få en uppstä llning av sin a tio 

35,6 cn1 . kanoner i tvfl kvadrupeltom och ett dubbeltorn , placerade 

s:'\ aH bestyckningsviuklarna i akte rli ga riktningen bliva bättre till 

goclosedcla. l 1notsats till Nelson-klassen komma de nya skeppen att 

förses med tvft skorstenar. 
De nya hangarfartygen komJ'la även att uppvisa stora olikheter 

i förhå ll ande till sina företrädare. »Ark Ro~·ah> kommer att erhåll n 

ytte rli gare två katapulter. Hangarutrvmmet är ordnat i två däck. 

För för l äggniHg-en av elen till 1,600 ma n uppgående besättningen h ar 

g-jort.s mycket i bekvärnlighet. Bland annat äro alla hytter och loge

ment. för.sedda 111 ed rinnande varmt och kallt vatten. 
(Kieler Neueste Nach richten elen 29 januari 1938.) 

Vid slutet av 1937 befunna sig icke mindre än 17 kryssare unde" 

byggnad e llPr beställda för elen brittiska flottan. Men även clettn 
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stora antaL rep resentera r endasr. e rt Jel av vad som är av;;ett i det 

stora brittiska upprustningsprogrammet, -som räknar med att ötor

b!'it annien inom de n ä rmaste fyra åren skall komma upp t ill 70 krys. 

sare, av vilka endast lO få befinna .sig vid eller över å lder.sgränsen. 

Ett av de sen aste kontrakten, som slöts sista dagarna i cleeem

ber, utgjonle beställning av en helt ny kryssartyp, den s. k >> Fiji>>

klassen , av- vi lka -+ fartyg .skola byggas vid privata varv oc: lt det 

femt e i Devonp ort. Kryssarna komma att clep lacera 8,000 ton och 

'klassen utgör en mellantyp mell an »l~ eanclen>- och »Southampton>>· 

klas.2on . 
Mellan sjösättninge n av >> Leancler ,, (7,030 t.) 1933 och det sista 

fartyget i >>So uthampton>>-kl assen (9,000 t.) 1937 har endast en annan 

kryssartyp byggts, nä m l igen >> Arethusa >>-klassen (5,200 t.). Bl an el de 

17 kry~sa re, som på n.råret befunna sig under byggnad eller kontrak. 

teracl e, i'inna vi törutom »Fiji»-klassen (8,000 t .) typer om 10,000 och 

5,300 1ons. Under de senaste 5 åren ha icke mindre än åtta brittiska 

kryssarts per se tt dagen. 
Det är emellertid att beakta, att alla åtta typern a ha ungefär 

samm a fart samt samma kaliber på huvudbestyckningen såväl som 

luft,-ärnet. Skyclclet torde vara i huvudsak detsamma. Skillnaden 

ligger i princip i antalet pjäser. 
Betydelsen av samma kaliber slag och samma fa r t ligger främst 

i möjligheten till likfo rmigt utnyt tjande i strid. Det är dessutom 

av sto r betyde lse, att amm unitionen är densamma., .så att enelast ett 

fåtal olika amm uni tio nsslag behöva hållas i förråd vid olika baser. 

varj ämte likfor migheten spelar ekonomisk roll. 
(The United Services J\eview !.len l 3 januari 1938.) 

Det brittiska amiralitetet har nu beställt ytterligare nio motor

turperlbåtar i anledning av de lyck ade experimenten med elen första 

divisionen, som omnämndes i UFi\II 1/38. Denna division ingår nu i 

Medel h a vsflottan. 
De närmare detaljema beträi'fande de nya båtarna få icke pub

licera~. De medföra två torpeder, vilka utskju tas eller fällas efter 

en helt ny metod, utexperimente rad av Mr. Hubert Scott-Paine. De 

äro äYen utrustade med automatvapen mot flygplan. 

Ami ralitetet s nya beställning påvisa r intresset för och betydel

sen av detta åter ak t uella fartygsslag och de goda erfarenheterna 

fr å n elen första di visionen. 

Den största ski llnaden mellan denna nya båttyp och tidigare 

motsvarigheter ~r utvecklingen av aktionsradie och sjövärdighet. 
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Aven uneler cle svåraste väderleksförhållanden bibehålles manöve r, 
förmågan och möjligheten att uppträda. 

slutligen förtjänar att påpekas att kostnaden för en motor
torpedbåt endast är trettondelen av kostnaden för en jagare. 

(The Naval Chronicle elen 4 februari 1938.) 

För att avlasta örlogsfartygen uppgifter i konvojtjänst föret ar 
Amiralitetet omfattande förberedelser för att vid mobilisering kunna 
utrusta handelsfartyg för .:lenna verksamhet. Avsikten är att be
stycka dem med från äldre örlogsfartyg tagna :L5,2 cm. kanoner samt 
med luftvärnsartilleri. Samtidigt planeras utbildning av befäl av
sett att tjänstgöra på dessa fartyg. 

,(Marine Runclschau, januari 1938.) 

Pressmeddelanden om att eldsvådetillbud på senaste tid.en före
kommit ombord på flera brittiska örlogsfartyg ha väckt ett visst 
uppseende i London. Trots den stora förtegenhet man visar i offi
ciella kretsar torde det kunna sägas att möjligheten av sabotage icke 
helt oeh hållet kan uteslutas. Amiralitetet har tillsatt en undersök
ningsnämnd för att klarlägga orsakerna till dessa intermezzon. 

(Dagspressen (TT) elen 19 januari 1938.) 

U. S. A. 

Nybyggnadsprogram. 

Representanternas hus har från anslagsutskottet mottagit den 
tillstyrkta flottbudgeten, belöpande sig till omkring 2,150 miljoner 
kronor för nästa budgetår. 480 miljoner kronor avses för påbörjando 
av ett byggnadsprogram bestående av: 

Två nya slagskepp; Två kryssare; Åtta jagare; Sex ubåtar; En 
minsvepare; En ubåts,tencler ; En tug och Ett olje.tankfartyg. 

Utskottet tillstyrker det fortsatta byggandet av följande farty g, 
som f. n. befinna sig på stapeln, nämligen: 

Två slagskepp (»North Carolina>> och >>Washington»}; Tre han
garfartyg; Atta kryssare; 43 jagare ; 16 ubåtar; Ett flygdepåfar tyg 
samt Ett depåfartyg för jagare. 
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Samtidigt meddelades, att presidenten kommer att äska medel för 
ytterligare nybyggnader i ett tilläggsprogram till det ovan angivna. 

(The Daily Telegraph den 18 januari 1938.) 

Den 21 januari antogs utskottets förslag. Enligt uppgifter i 
pressen skulle ovan omnämnda tilläggsprogram komma att omfatta 
en ökning med 20 °/o av Förenta Staternas nuvarande örlogstonnage. 

(Kieler Neueste Nachrichten elen 22 januari 1938.) 

Den 28 januari framlades inför kongressen presidentens bebådade 
tilläggsprogram :för .Förenta Staternas flotta. Kongressen anmodas 
ge sitt t ill'stånd till ytterligare nybyggnader under 1938 av två slag
skepp och två kryssare utöver tidigare framlagt program. 

Ny- och ersättningsbyggnaderna för flottan föreslås ökade me(l 
20 °/o av :förefintligt örlogstonnage. Marinminister vVinson har här
for utarbetat ett hyggnaclsprogram, vilket samtidigt före1ades kon
gressen, omfattande 47 örlogsfartyg, 22 hjälpfartyg och 1,000 sjöflyg. 
plan. Antalet officerare utökas med 1,200 och manskapsstyrkan med 
20;000 man. Den föreslagna ökningen kommer att belöpa sig på 
omkring 800 miljoner dollar (c:a 3 miljareler kronor). 

Nybyggnadsprogrammet omfattar följande örlogsfartyg: 

3 slagskepp, 2 hangarfartyg, 8 kryssare, 25 jagare och 9 ubåtar. 
Förenta Sta tern as flotta skulle med detta program genomfört 

komma att omfatta följande antal fartyg: 
18 slagskepp, 8 hangarfartyg, 47 kryssare, 147 jagare, 58 ubåtar 

oeh c :a 3,000 marinflygplan. 
Enligt meddelande från marindepartementet skola före den l 

juli 1939 örlogsfartyg med ett sammanlagt tonnage på över 500,00(} 
ton stape lsättas, bl. a. omfattande: 

5 .slagskepp, 2 hangarfartyg, 10 kryssare, 33 jagare och 15 u
båtar. 

l'öre utgången av innevarande år beräknas USA ha sex slag
skepp under byggnad. 

Presidenten framhöll, att USA strävat att finna vägen till att 
begränsa rustningarna och skapa möjligheter till fred i världen, och 
att avsikten alltjämt var att fortsätta dessa sträv·anden. Med dju
paste beklagande tvingades han emellertid att framlägga sitt förslag 
till ökade rustningar för Förenta Staternas säkerhet. »Ett tillräck
ligt .skydd för vårt land innebär», yttrade han vidare, »att vi för att 
skydda icke blott våra kuster utan även våra långt från kusterna 
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belägna samhällen måste hålla varje fiende hundratals mil borta 

från vå r kontinents gränser. Uteslutande med hänsyn t ill cl e steg

rade rustningarna i andra länder, medförande hot mot världsfreden, 

framställer jag mina fö rslag till kongressen. Det är vår klara plikt 

att befrämj a varje st rävande mot fred, men vi ä ro samtid igt skyldiga 

att skyelda vår nation. Detta ät de nu f ramlagda förslagens syfte. 

:Ett sådant skydel är baserat och kommer att baseras icke på angrepp 

utan försvar », förklarade presidenten. 

Förslaget mottogs gynnsa mt i kongresse n. Aven i Storbritan

nien mottogs unel errättelsen om USA :s marin a upprustning med tilL 

freclsställelse. Dail;v Telegtaph förklara r, att det kommer att verka 

lugnande snarare än alarmerande på ett fredsälskande folk, och Ti

mes framhåller, att ett starkt och vak amt Amerika betrakt as 

:England som en garanti för värld sfreden. 

(Samn,anställning av svensk och utländsk dagspress 

den 28-30 januari 1938.) 

Standarcl Oil Company har erhållit uppdrag att låta bygga tol v 

nya ta nkfartyg på ett deplacement om 16,300 ton och med en fart a\· 

16,5 knop med full last. Fartygen, som avses kunna tjäna som hjälp

fartyg åt den amerikanska flottan, skola förses med ammunitions

durkar, uppställningsanordningar för kanoner och anordningar för 

paravaner. TotaJkos tnaclen beräknas bli cirka 7,5 miljoner dollars, 

av vilka 2,1 miljoner till.skj u tas av staten för att täcka de kostnader, 

som uppst å genom elen högre fart och de speciella anordningar, som 

fordras för att fartygen skola kunna utnyttjas som hjälpfartyg fö r 

örlogsflottan. standard Oil har förbundit sig att under en tid av 

2{) år hålla fartygen i tjänstedugligt .skick. 

(The Daily Telegraph elen 4 januari 1938.) 

Förenta Staternas marinministerium har avsett 10-15 miljoner 

doll a r (39-58 miljoner kronor) för byggande av ett antal försöks

båtar, vilka lära komma att bes tyckas med två torpedtuber. Farty

gen angivas .som s1nå, snabba och l ättmanövrerade och avses att 

bilda »moskitoflottiljen>. 

(Kieler Neueste Nachrichten den 31 januari 1938.) 
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Frankrike. 

Rustningsökning· för marinen och flygvapnet. 

Den förestående omorganisationen av de tre försvarsministeri

erna i .Frankrike tolkas enligt meddelande från Paris som förebud 

för en kraftig upprustning, där marinen och flygvapnet komma i 

främsta rummet. 

Det förljudes även inom mariria kretsar, att man under trycket 

av de ökade italienska rustningarna till sjöss, förbereder förslag på 

starkt ökade nybyggnader för flottan. Då de två nya italienska 

35,000 tons slagskeppen omkring år 1941 komma att vara färdiga, 

kommer :Frankrike nämligen att vara underlägset Italien i Medel

havet. Det franska ny byggnadsprogrammet för 1938 anses icke till

räckligt för att motsvara det i januari publicerade italienska upp

ru.stningsprogrammet. 

(Aftonbladet den 13 januari 1938.) 

(Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 21 januari 1938.) 

:Frankrike måste omedelbart förstärka sin flotta förklarade 

marinministern, William Bertrancl, vid en pressmottag~ing den 31 

januari. Som motivering härför hänvisade han till att det interna

tionell a läget ytterligare försämrats seelan det nu gällande byggnads

programmet fastställdes. Vi äro i stånd att återställa vår nu hotade 

marina ställning, så snart belut fattats och de finansiella medlen stå 

till förfogande. Huvudinnebörden av de å tgärder marinministern 

kommer att förorda går ut på att icke uppskjuta ersättandet av vissa 

äldre enheter. 

Det angives, att två nya slagskepp som 

ä ldre >> Courbet>> och »Paris>> avses beställas. 

ytterligare tre s ia gskepp åldersgränsen. 

ersättning för de båda 
Uneler nästa år uppnå 

(D agens Nyheter den 1 februari 1938.) 

(Svenska Dagbladet elen 2 februari 1938.) 

Den 1 februari löpte franska Atlant- och Medelhavsflottorna 

till ><.iöss för vinterövningar. 
(Dagens Nyheter den 2 februari 1938.) 

Marinminister Bertrand meddelade i kammarens marinutskott 

den 9 februari, att han i enlighet med utskottets önskan ämnar an-

Tidskrift i Sjöväsendet. lO 
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hålla om bemyndigande vid nästa ministerråu att stapelsätta två ny a 
slagskepp om 35,000 ton. Dessa fall a utanför ramen för 1938 års del 

av nybyggnadsprogrammet. 
(Dagspressen (TT) den 10 februari 1938.) 

Italien. 

Med nästkommande månad börjar Italien byggandet av de 44 
fartyg om tillsammans 250,000 ton, varmed det beslutat öka sin 
handelsflotta. Av de i programmet upptagna fartygen äro samtliga 
motorfartyg på 1,600-15,000 tons deplacement. Elva fraktmotorfar
tyg på 2,750 ton vardera avses för trafik på de nordiska och baltiska 
staterna. Ko.stnaderna beräknas till omkring 1 1

/, nciljard lire (320 

milj. kronor). 
(Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 29 januari 1938.) 

Sovjetunionen. 

Kommentarer beträffande Sovjets ökade sjörustningar. 

I en ledande artikel kommenterar den militära tidskriften 
»Krasnaja Swesda>> införandet av ett marinkommissariat. Antagli 
gen för att förekomma vissa nära till hands liggande antydningar 
omnämner man först, att de röda s jöstridskrafternas goda tillstånd 
kan räknas krigskommissarien och marskalken Voroschilow till för
tjänst. Under de senate åren ha Sovjetunionens flottor avsevärt för
bättrats, både med avseende på kvantiteten och kvaliteten. östersjö
flottan, Svartahavsflottan, Pacifikflottan - och efter öppnandet av 
Ostersjö--Vitahavskanalen - även Ishavsflottan äro numera synner
ligen betydelsefulla faktorer. Inrättandet av ett marinkommissariat, 
som bevisar, att man insett flottans betydelse för försvaret, har skett 
i överensstämmelse med den genom decentraliseringen av cle enskild a 
fo.ikkommissaria ten upprättade p a r tilinj en. 

I samma artikel berör man också den omfattande rensnings
aktion, som under de sista månaderna ägt rum i elen röda flottan . 
statsfiender, trotskister och förrädare ha - så medgives officiellt 
för första gången - drivit propaganda på krigsfartygen och inom 
den röda flottans förvaltningsinstitutioner. Det nya kommissariatet s 
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uppgift skulle vara att verka för sjöstridskrafternas vidare utveck
ling, officerskårens tillväxt, utbildning och uppfostran i kommunis
tisk anda samt att motarbeta allt främman de inflytande. 

(Kieler Neueste Nachrichten elen 6 januari 1938.) 

Orcllöranden i fo lkkommissarierna.:; råd, Molotoff, har fö rklarat. 
att Sovjet har för avsikt att bygga s lagilkepp. >>Sovjetunionen måst~ 
ha en flotta, som överensstämmer med landets storlek, och som kan 
bevaka dess intressen. Det är därför det nya marinkommissariatet 
har inrättats. Vi ha 4 flottor - östersjö-, Svartahavs-. Ishavs- och 
Pacifikflottorna. Dessa förstärkas nu oerhört - för nilrvarande en
dast med mindre fartygstyper. :Men när dessa äro färdiga - och vi 
forcera arbetet - skola vi ytterligare förstärka våra flottor med 
större enheter. Rysslands storlek, elen omständigheten, att riket om
gavs av så många hav samt kapitalistländernas byggnadsprogram 
gjorde det nödvändigt för Sovjet att öka rustningarna till sj öss. 
Japan v>igrar att underteckna något begränsningsavtal, och Italien, 
som icke erkänner Lonelonkonfe rensen 1936, gör anspråk på herra
väldet i Medelhavet>>. 

>>Man påstår, att Tyskland undertecknat ett avtal, men vi måste 
först se vad detta är värt. ~'Uiting talar :för att vi behöva en stor 
och slagkraftig flotta . Vårt välde är starkt, men clet måste bli 
starkare, ja, oövervinneligt och därför behöva vi ett ~tarkt försvar 
Den mäktiga sovjetstaten måste ha en flotta, som svarar mot dess 
intressen och som är värdig vårt stora verk. l<'ör att organisera 
clen_na ±.lotta med dess komplicerade tekniska utrustning, dess mäktiga 
artillen och dess marinflyg m. m. kräves ett :folkkommissariat för 
marinen vid siclan av det nu befintliga kommissariatet för försvaret 
(armen). Vår uppgift består i att ytterligare kraftigt öka försvaret 
av gränserna till l ands och sjöss.» 

(The Daily TeJegraph elen 17 januari 1838.) 
(Social-Demokraten (genom TASS) elen 17 januari 1938.) 

Pravda skriver uneler rubriken »Su~-jetunionen - en stark sjö
makt» bl. a.: 

»Under loppet av de Stalinska femårsplanerna ha vi beslutsamt 
främjat örlogsflottans utveckling. Gamla fartyg ha ombyggts och 
försetts med ny utrustning och bestyckning. talrika nya enheter he 
byggts och vi ha nått det stadium, då våra l<uster äro kraftigt skyd
dade. Det komplicerade internationella läget har emellertid tvingat 
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oss att nedi ägg a största möjliga omsorg på att ytterligare stärk a 

vårt lanels försvarsb~pacitet. Det Sovjetryska folket kan vara absolu t 

övertygat om 2"tt vårt land skall bli ägare till en utomordentlig flott a. 

Den socialistiska industrin är i stånd att fullgöra alla beställningar 

från folkkommissariHtet för flottan.:; räkning. Mäktiga fabriker. 

vilka snart stå :färdiga, skola på sina varv bygg·a krigsfartyg av all a 

kategorier. Sovjets intressen kräva oundgängligen att vi ha en mäk 

tig flotta , som icke blott är i stånd att försvara våra kuster utan 

också, om så behövs, gå till anfall och förstöra fientliga fartyg 

v å ra territorialvatten.>> 
(Dagspressen (TT) den 17 januari 1938.) 

östersjöflottans örlogsbas utbygges. 

:Meclan de ryska militärstyrkorna i Fjärran östern befinna sig i 

högsta krigsberedskap, har sovjetfegeringen beslutat göra Leningrad 

till en väldig örlogsbas', som icke blott skall omfatta jättelika skepps

varv och ryska flottans högkvarter utan även väld iga arsenaler a\· 

vapen och ammunition. 

All a engelska, skandinaviska och andra utländska konsulat i 

Rysslands näst största stad komma inom ko rt att stängas och så 

snart konsulaten upphört att existera, skall Leningrad förklaras fö r 

)>förbjuden zon >> . I ngen utlänning får över huvud taget t illåtelse at t 

uppehålla sig i staelen och besättningarna på de fartyg, som anlöpa 

hamnen, få blott tillträde till vissa avgränsade kajområden. 

De nya skeppsvarv, som skola bygga Sovjets största och mesr 

moderna slagskepp, hålla redan på att uppföras, och ett byggnads

program omfattande tre slagskepp på vareler a 35,000 ton och med 16 

tums kanoner ko mmer att på allt sätt påskyndas. 

Arbetet med att omskapa Leningrad till en gigantisk örlogsba~ 

nar Stalin anförtrott den 40-årige P. A. Smirnov, som på nyåret u t

nämndes till marin kommissarie. 

Samtidigt ämnar man förstärka forten vid Kronstaclt samt hell 

-och hållet modernisera fästningen. Nya arsenaler skola byggas och 

fortens kanoner ersättas med det mest moderna fästningsartille ri 

Sovjet förfogar över. 
(The Daily Telegraph den 2.0 januari 1938.) 

(Stockholmstidningens Lonelonredaktion elen 26 januari 1938.) 
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En itrJiensk arbetare, som arbetat på ett skeppsvarv i Arkang

!'lsk, omtalar att ryssarna bygga en strategisk kommunikationslin.ie 

'från Arkangelsk till Stilla havet. De senaste stora flygningarna voro 

e~t le_d i detta _arbete. En stor flottiljleclare, kallad Stalin, bygges 

for narvP.rande 1 Arkangelsk och torde bli färdig inom den närmaste 

framtiden. Tio nya isbrytare och flera örlogsfartyg, bland annat 

ett stort antal u-båtar, ha sänts fr:ln baser vid Östersjön och Stilla 

havet til! Arkangelsk. 

(Dail y Telegraph den 17 januari 1938.) 

>>N ewyork Times'" ha r innehållit uppgifter angående sovjetryska 

planer på inköp i USA och England av maskiner som erfordras vid 

slagskcptJsbyg-ge och av delar för .slagskepp. En maskin lär redan 

vara beställd i Sheffielcl. 

En Kommission bestående av sovjetryska marinofficerare och 

ingeniörer ha under de senaste månaderna bedrivit intensiva studier 

rörande amerikanska framställningsmetoder. Kommissionen har er

hållit de amerikanska myndigheternas tillstånd att besöka olika fab. 

riker och bL ·a. ett äldre slagskepp. Vidare meddelas att en av de 

ryska marinattacheerna avlagt ett s tudiebesök på elen ~ya 10 000 tons 

kryssaren >> Philaclelfia>>, vilken befinner sig å varvet. ' 

Genom U. S. A:s forcerade sjörustningar ha samtliga ameri

kanska varv blivit så överhopade med arbete, att de avseelda ryska 

slagskeppsbyggena komma att draga ut allt för långt på tiden. De 

ryska planerna på slagskeppsbygge i U. S. A. har därmed måst skju

tas å t sidan. 

(Kieler ~eueste ~achrichten elen 13 januari 1938.) 

Beträffande det i UF.lVI n:r 12/37 och 1/38 omnämnda örlogs~ 

fartyg, som byggts i Livorno, Italien, för Sovjets räkning har en 

s:msationell vändning inträffat i betalningstvisten. Då ry;ka rege

nnge~ icke erlagt elen summa av omkring 5 miljoner kronor, som 

elen_ s ages vara skyldig elen italienska firman, har fartyget beslag

tag.lts. Proces~ om saken kommer fö re vid domstol i Milano elen !) 

maJ. Därest överenskommelse icke träffas med ryssarna, förmodas 

att :fartyget kommer att införlivas med den italienska flottan. 

(The D ail~· Teleg-raph den 31 januari 1938.) 
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Norge. 

Norska madnens tillstånd. Samarbete med s,·erige. 

No rska marinen kan i sitt nuva rand e till stånd icke f.y ll a sin 

uppgift. De fyra kustförsvar,sfartygen äro oanvändbara och en större 

fara för sina lJesättningar än för f ienden. J agarna ii ro underliigsna 

alla andra nationers jagare och kunna därför icke utnyttj as, därest 

de ej erhålla s töd. U båtarna äro ännu så länge användbara, men 

r äcka icke til l för värnande av neutraliteten. Dessa uppgifter läm

nades i ett föred rag av skepps redare Ulu. Smiclt infö r Landsfore

ningen Norg·es Sjf:lforsvar. Smidt föreslog omedelbar nyanskaffnin g 

av 4 st. kustförsvarsfart~·g till en kostnad av W miljoner kr_ per 

styck, vi lket skulle innebära en ökning av den norska m ar i n budgeten 

från 15 t ill 2·0 miljoner årligen. 

Vid samma tillfä lle höll den norska publicistföreningens ord

förande, redaktö r Do maas, e tt anförande, i vil ket han angav som en 

praktisk norsk politik att skapa ett försvar sförbund med Sverige. 

Den skandinavisk a halvön befinner sig mell an käftarna i en knip

tång och redaktör Domaas ansåg det för praktisk politik att för

hindra att tången kniper till. I sam arbete med Sverige ansåg h an 

utsikterna att vidmakthå ll a freden och fö ra en neutralitetspolitik 

10 gånger så stora so m för ett ensamt Norge_ 

(Tidens Tegn m. fl. den 28 januari 1938.) 

(Norges Sj0forsvar, jan uari :1.938.) 

I budg·etl'örslaget till 1938-3\J ha r kommenderande amiralen 

t ramhå llit, att det uneler flera år i fö ljd påtalats det betänklig-a till

stånd, i vilket den norska marinens effektivitet och beredskap råkat 

på g rund av otillräckliga övningsanslag. V id s iclan av nybyggnad s

ansl aget iir övningsanslaget den post i marinbudg·eten, som kan be

teck.nas SO lll levande. Förs ummas elen ena eller andra av dessa pos

ter, får man icke heller full t utb_de av det so m i övrigt bevilj as 

marinen. 
Inskrän kningen i övningarna går ut öve r beredskapen, vilket 

medför att varken el en fast anställda personalen eller de värnpliktiga 

erhålla tillräckligt grundlig utbildning för att vid mobi liserin g kun

n a betjäna materielen på ett effektivt sätt. Det komm e r att draga 

åtskillig t id innan fartygsbesättningarna och cle taktiska enheterna 

äro samtrimmade till en användbar appar at. 

Det erbjuder också de största svårigheter att bedriva e ·ffekti v~ 

samövningar mellan sjöförsvarets olika organ pu. över och uneler 

- 151 

-vattnet med det minimala antalet rus tad e fartyg. Och dock äro 

{!:dika sarnövningat· mell an cle olika vapnen g rund valen för modern 

s jökrigföring. 

(Norges Sj0fo rsvar, januari 1938.) 

l\[ariubudgeten för 1938--39 slutar på :1.6,1.10,850 kro uo r. Av 

detta belopp utgör 2,833,300 kr. extra anslag. 

. .. F~r nybyggnad av fartyg avses 2,912;000 kr. av marinbudgeten 

Jamte rOO,OOO kr. av extra anslag. 2,379,500 kr. avses till fortsatt 

b~·ggnad a~v tv:'t jagare och 1,232,500 kr. äro anslagna t ill påbörj ande 

av en ny .Jaga re av »Sleipner»-klassen. 

Rustningarna äro ökade med en jagare unel er hela året. 

Rust ningsprogr ammet omfattar: 

Unel er hela fl ret: >>Olav Tryggvason », 2 jagare och 3 ubåtar· 

Uncler3 sommarmån ader 1938 : »Fmya, och 3 torpedbåtar av. »Trygg»

klassen ; 

linele r cirka 1'/• månad vu ren 1939 : Min avdelningen bestående av 4 

små minf:utyg och 2 minsvepare· 

Dess utUom skol- .och övningsfartyg_ ' 

15 kadetter på däckslinjen och 5 på maski nlinj en skol a antagas 

vid sjökrigsskolan hösten 1938. 

Kustartilleri ets budget uppgår till 2,324,350 kr., varav 666,600 

kr. extra anslag. 

. A~mebudgeten slut ar på 23,821,700 kronor, vilket innebär en 

nunsknJ ng med 128,000' kr. i förhålland e till föregående år. 

(Tidens Tegn elen 13 januari :1.938.) 

Finland. 

_I<'råg:1n on~ en örlog·~bas har nästan under hela vår själv,ständig .. 

h etsttd ~tatt pa dago rclnmgen, skriver HuvudstacLsbladet. Den har 

eme: lertJcl avancerat rätt lång.samt, beroende på att saken krävt vid-

1~--ltlga och noggranna und ersökningar. Bland fackmän har emeller

tid elen åsikten gjort sig gällande, att elen blivande sto ra örlogsbasen 

b?rde f_ö rläggas någonstädes i sydvästra Finlands vidsträckta skär

.gard, dar elen skulle erhå ll a nöd igt skydeL Försvars- och marinmyn-
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digheterna ha sedermera funnit en lämplig plat s på Pansicområdet 

i Abo. Pansio hamnområde omfattar fle re hundra hektar, och ut

nyttjas L n. för en olj ehamn och ett flygfält . 
Det för den tilltänkta örlogsbasen preliminärt utsedda området 

ligger några kilometer .från oljehamnen, och dit kan lätt anordnas 

järnvägsförbindelse genom fö rlängning av hamnbanan. Det angrän

sande vattenområdet är tillräckligt djupt och landområdet lämpligt 

för en örlogsstation. 
Underhandlingar, som pågått ett år för inköp av området fråu 

Abo stad, torde numera fortskrielit .så långt, att ett avgörande är att 

vänta inom kort. I händehe de fö rhandlande myndigheterna komma 

till samförstånd, skall en propos ition om ägobyte me llan taten och 

Abo stad föreläggas riksdagen. 

(Hufvudstadsbladet elen 1 januari 1938.) 

Holland. 

På grund av de omfattande beställningar på handelstonnage vid 

holländska varv har det berett myndigheterna en del svårigheter att 

placera de nya enheterna tillhörande det fastställda f lottprogrammet 

Svårigheterna synas emellertid nu övervunna i och med att nedan

stående fartyg kontrakterats med olika inhemska varv. 

Den nya 8,000 tons kryssaren tilldrar sig det största intresset. 

Den kommer att få en fart om 33 knop och en bestyckning om tio 

15 cm. kanoner jämte starkt luftvärn. 
Vidare märkes en torpedkryssare om 3,350 ton, fyra j ag are om 

1,500 ton och två undervattensbåtar. 

(The Naval Chronicle elen 4- februari 1938.) 

Rumänien. 

stärkande av flotta orh flygvapen. 

I >> Oeuvre» m. fl. franska vänstertidningar ha uppgifter varit 

synliga angående samarbete mellan Italien och Rumänien. Sålunda 

angives bl. a. samarbete pågå i avsikt att utbygga strategiskt viktiga 

stödjepunkter i Svarta havet samt den rumänska flottan. Den 1& 
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januari lär en kommission bestående av personal tillhörande itali

enska marinen ha anlänt till Rumänien i och för påbörjande av ut

byggandet av Konstanza's hamn. I februari fö rväntas en ny italiensk 

kommission till Bulmrest för uppgörande av ett program för ::tärkan .. 

de och uppbyggnad av elen rumänska flottan och det rumänska flyg

vapn et. 
(Kieler Neueste Nachrichten elen 13 januari 1938.) 

Jugoslavien. 

Ett officiöst meddelande från Belgr ad uneler första veckan av 

januari gör gällande, att regeringen står i begrepp att beställa tio 

torpedkryssare eller större jagare. Två av fartygen skola byggas på 

varvet vid Split och de övriga åtta på tyska varv. 
(Le Yacht den 29 januari 1938.) 

Den fö rsta jagaren, som byggts inom landet, kommer att SJO

sättas i Split den 30 mars. J agaren kommer att få namnet »Zagreb». 

(Kieler Neueste Nachrichten den 27 januari 1938.) 

Argentina. 

Den marina UJllllysningsverl•samheten i Argentina bedrives mera 

aktivt än någonsin. Marinministern har bl. a. för avsikt att låta 

utdela till skolor och högskolor en illust rerad bro.schyr för att göra 

flottan och dess verksamhet känd inom landet. Olika delar av elen 

sjögående styrkan har lämnat skolorna i kuststäderna tillfällen till 

besök 0111borcl etc. fö r att lära känna marinen_ 

För marinledningen och sjökrigsskolan har marinministeriet 

planerat bygg::mclet av nya moderna lokaler i Buenos Aires respektive 

Rivaclavia. 
(Le Yacht elen 29 januari 1938.) 



- 151-

Brasilien. 

De båda brasilianska slagsl,eppen >> Minas Geraes>> och >>Sao 

Paulo>> befinna sig uneler om byggnad och modernisering. Det förra 

förväntas komma i tjänst i dagarna och det senare beräknas klart 

nästa år. De båda slag.skeppen, som äro byggda i Storbritannien , 

hava varit i tjänst seelan 1910. De ha ett deplacement på 19,2100 ton 

och äro bestyckade med tolv 30,5 cm. och ett batteri 12 cm . kanoner. 

:Moderniseringen be.står huvudsakligen i nya pannanläggningar för 

oljeeldning och ökad e levation för artilleripjäserna samt förstärkning 

av luftvärnsartilleriet. 
(Le Yacht elen 29 januari Hl38.) 

Siam. 

Siams flotta befinner sig under stark uth~· ggnad. I juli levere

rades fri1n Japan 2 artilleriskoHartyg eller kanonbåtar om 1,400 ton, 

l7 knop, fyra 14 cm . kanoner, fyra 53 cm. torpedtuber samt 3 bevak

ningsfartyg om 120 ton med en 8 em. kanon. 
I .T apan byggas ytterligare två kanon b å ta r om 2,2100 ton, fyra 

l2 cm. kanoner, fyra ubåtar om 350 ton 18/8 knop, i'em torpedtuber 

och ett diesel-tankfartyg på 1,854 ton. 
I Italien byggas nio torpedbåtar och två winfartyg och i Eng

land tre motortorpedbåtar om 16 ton, 40 knop, två 45 cm. torpeder, 

två sjunkbombkastare och tYå kulsprutor. Hela byggnadsprogram

met omfattar 26 enheter och kostnaderna be löpa sig till 28 miljoner 

yen (32 miljoner kronor). (De angivna kostnaderna motsvara icke 

programmets storlek. Pressdet:s anm.) 

(Dansk Ticlskrift for Sovaesen, januari Hl38.) 

Innehåll 
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åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter. 

N:r 2/1938. 

Flygtjänsten: Luftkriget i allmän het. 

Årsberätte1st' i luftkrigsvetenskap. Uajon·n 111. m. ·MeLander. KVA 

juni -37 n:r 4, s. 174-214. Huvudrle],•Jl nv ~rsberättclsen ägnas 

åt luftförsva ret. Av särskilt intresse är föredragandens åsikter 

om landsättning av trupper :från luftpu (sid. 20ö-2H): I jäm

förelse med dc andra faktorer, som. för Härvarancl{· kunna hota 

vårt l and från luften, kan risken J ör i n va.sioner gcnolll land

sättning av trupper från l uftcn tyckas va1·a av unllcrorclnad lJe

tyclelse. Detta m å äga sin riktighet i allmän het. Det finns 

dock en del av vårt land, där förhållandena sna rast torde vara 

omkastade. Det är G-otland. Det l1ar ofta l'ramhållits, att Got

Janels betydelsE' ur militär synpunkt ligger i att det erbjuder 

plats för baser åt Hottor och flyg, vilka det för t•n krigförande 

gäller att försäkra sig om Jör egen clel eller att törhindra tien

den att utnyttja . Intetdera av dessa må l kan gärna med säker

het nås utan besittningstagande av större eller mindre llelar av 

ön genom invasion. Enbart hemortsbl•kämpning av Gotland i 

fo rm av försörjnings- eller terroriseringskrig sync>s däremot 

knappast för dessa ändamål eller övPrhuvucltaget hava någon 

mening. Invasion geno m lu:ftPn torde dädör vara elen form av 

luftkrigföring, som främst är att Yänta gcntc>mot ön. .Tu tidi

digare fö rsvarstruppPrna bliva i st, nd att ingripa, desto stöne 

äro utsikterna till framgång. För c•tt snabbt tillförande av för

stärkningar från fastlandet i kritiska lägen kanske· man inom 

en icke !llltför avl ägsen framtid kan ha rätt att räkna med tran-
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sport av delar av försvararens trupper Jllellelst flygplan . Av stor 

fördel Yore, om invasionsföretagen kunde bekämpas redan i luf_ 

ten av flygförband. En flygtransportflotta torde vara betydligt 

mera känslig för anfall i luften än en bombflotta, dels emedan 

elen till stor del sannolikt kommer att bestå av mer eller mindre 
svagt beväpnade maskiner, dels enär clrssas rörlighet måste bli

va mer inskränkt än en bombflotta. Det gäller emell ertid för 

jaktflyget, här kansk.c mer än eljest, att bliva varskott i tid. 

Här föreligger för visso en viktig uppgiit för samverkan med 

flottan. För jaktflyget gäller att till varje pris söka tillfoga 

elen fientl iga transportflottan största möjliga förluster. Gotland 

forch·ar periferi- och ytförsrvar, med en ständig·· li'rigs.beredskap. 

Die Luftwaffe im See1criege. Korvettenkapitän Mctzncr. MR juli, 

s. 389-99. Redogörelse i stora drar; för sjökrigsledningens ford

ringar på flygvapnet samt omfattar därefter. 
1. Insats av f.lyg. 2. Kustskydd. 3. Eget skydd av sjö

stridskra fterna. 4. Specialfartyg Jör f lygmaskiner. 

L'echelonnement des puissances. C. l1ougeron. l'UI'I sept. 37 n:r 213, 

s. 287. Ingenjör Rougeron blir allt flitigare som författare och 
allt mer teoretisk som sanningssökare. Denna gång rör han sig 

på a.lla områden - arm6, flyg och marin - och kritiserar elen 

»planlösa>> storlcksinde·lningcn av gevär, kulsprutor, bomber, far

tyg m. m. Han vill också göra gällande att elen som kräver ett 
visst vapen i allmänhet icko gör reda Iör sig hur det skall an

vändas fö.nän han fått det, vilket hur till fö-ljd att indelningen 

i kalibrar etc. blir planlös. Hans egna rekommendationer äro 
svävande, men synas gå ut på att man bör skaffa sig type r efter 

aritmetiska grunder. Hans teorier äro så teoretiska att dc väl 

kunna betecknas såsom ett exempel på vart det franska teoreti

seranctet kan leda i sämsta fall. 

Hans slutsatser tåla dock vid att tänka på: Den som är 

s~iker på riktigheten av sina militära slutsat er och som önskar 

ett vapen som medger ett snabbt beslut om hur försvaret skall 

ske bör hålla sig till enhetsvapen. Den som är mindre säker på 

att kunna tvinga sin motståndare till elen stridsform som efter

strävas eller som kanske icke vet exakt vilken st .-idsform som är 
h~ist, måste komplettora stridsmedlen på flera väl valda punkter 

av skalan (kalibrar m. m.). Han inger i sistnämnda fall för

hoppningen att skaparen av det senare slagets försvar en gång 

skall finna att en efterträdare använder det >> differentierade" 

vapnet pf1 ett sätt, som frän början icke var förutsett. vilket 

icke går med >>enkelvapneb. 
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R synes således vilja göra giiLla11LlL· att det ii r stÖtT(' ut

sikter att använda ett till flera punkte•r på skal an uppcle.lat va

pen, som enelast samlats till en punkt. Häremot lär hdler ickL' 

vara något att erinra. Den omstäncliga he,·isföringrn är dock 

knapps,st nödvändig. 

.Flygtjiinsten: Flygstridskrafterna och 'äderleken. 

En meteorologisk Undersogelse. Kaptajnlojtnant M. Lorck. DTfS 
maj , s. 2R2-86. Påpekar de metc•orologiska fö,rhållanclenas in

verkan på möjligheterna för lufthombanfall, särskilt beträffande 
Köpenhamn. 

Förbindelsetjänsten. 

Den danske Flaaclcs Signaler, deres Tekster og Historie. Victor Krohn. 

DTfS maj -37, s. 2.29-81. Redogörelse för de akustiska sig
naler, som använts och användas inom danska flottan. 

Wieler horizons. Commander L. F. Safford, U. S. N. USNIP nov. 

37, s. 1537-52. Tävlingsskrift 1937 behandlande förbindelsevä

sendets historik och utveckling. 

N avi gerings- och väderlekstjänsten. 

The Kurasbio or Japan current. H . • 11 •• 1[armer, Coast and Geodetic 

Survey. USNIP okt. 37, s. :1.426-29. 

An all log tangent ± log secant navigation table. 
De Aquino Drasilian Navy. USNIP maj 37, s. 
görelse för tahellens principer och användning. 
formler och figurer. 

Captain Radler 
643--52. Redo
Förtydligas a v 

Uber Verbesserungen und neuentwicklung auf dem Gebiet der nau

tischen Instrumente und Geräte. Oberregierungsrat Dr. H. Gab
ler, Berlin. MR juni 37, s. 338-44. Reclogö·relse för utvecklingen 

av nautiska instrument och nautisk u trustning. Förtydligas av 

figurer. 

Le >>Mooring Board >>. Capitaine de Corvette Senes. RM juli n :r 211, 
s. 55. Exempel på manöverkortets användande. 

H. O. 211. Dead Reclconing Altitucle and Azimuthe Table Ageton. 

Orlogskaptajn J. Hauptman-Anclersen. DTfS aug. , s. 401-11. 

Referat angående tabellen som är utgiven av United States 
N av y Department Hydrografic Officer. 

Förtydligas av figurer och formler. 
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Hagner position finder. Fred H. Hagucr. USNIP sept., s. 1277-80. 
Beskrivning av detta lägebestämningsinstrument som bl. a. vid 
en observation mäte·r vertikala vinkeln, azimuth oeh tidvinkeln 
samt mekaniskt löser den astronomiska triangeln. Förtydligas 
av fig ure r oeh exempel på instrumentets användning. 

Sidereal or mean time chronometers. Capt. Radler De Aquino. Brn
,qi. Jian Navy. USNIP okt., s . 1430~32:. Ang, användbarheten av 
kronometrar avsedda :för såväl luft- som. sjönavigering. Förty(l -

ligas av exempel. 
Unelenvanns lytte- og pe-ileapparater. Kapt. K. Blich. NTS, s. 440'--51. 

Omfattar fö,ljande avsnitt: 
Inledning, Lyssnar- o. pojlapparater J'ör hörbara .frekvenser, 

Pejhnetoder. Förtydligas a v f ig. 
California seiches an Philippine typboons. Harry Leypoldt. USNIP 

juni, s. 775-S8. En reclogö rclsl' fö r tidflodvågor och tyfoner . 
Förtydligas av figurer. 

Ombordläggniugsreglemcntct. 

He·acl and h8ad. Lieutenant Raymond F. Fanvell, U. S. N. RPs. 
USNTP nov. 37, s. 1601-11. Ang. sjöfartsreglernas tilHimpning, 
när fartyg mötas stä.v mot stäv. 

Masokintjänsten. 

Diesel prog ress oi small marine and auxiliary engines. T. B. Danck
wortt. USN IP sept., s. 1261-71. U t vecklingen av dieselmotorn. 

Skeppsbyggnadsvcrksamheten. 

Elektrisk svejsning og elens An vondel se ved Bygning af Krigsskibc. 
Ingenior i Sovrnrnet J. A. Thorvang, :M. Ing. F. DTfS juni, 
s. 3fJi3-29. Redogörelse för olika slag av svetsning, särskilt 
elektrisk svetsning och cl<>ss användning inom krigsfartygsbygg
nadsindustr i n. 

Den Schlachtschifftyp nach der Baupaus<' . Acla lbert von Goeme. MR 
sepi .. 37, s. 521-32. Omfattar fö1jandP avsnitt: 

j. )dlmänna fordringar. 
z. skagerackslaget och pansarskeppsbygge. 
3. Verlmn av undervatten.svapcn. 
4. .Flygvapnet och luftvärn. 
5. Tornfrågan. 
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6. Fart, pansar och bestyckning. 
'i'. 35,6 cm. 38,1 cm. ell er 40,6 cm . kanoner. 

Dykeritjänsten. 

The human rnarhine in deep-sea divi ng. Captai.n Ernest ·w. Brow 
(M. C.), D. S. N. USNIP juni, s. N22~30. RedogöTelse för nyan' 
und('J',;;ökningar och rön betr. dykning på över 50 m. djup. 

Sj nk" ardstj än sten. 

'l'he flee t hospital ship. Captain Lucius W. Johnson (M. C.) U. S. N. 
USNIP S'ept., s. 1225-34. Tävlingsskrift 1937. UtvPcklingcon av 
lasardtsfart;y gen och deras användning. 

Pe~rsonal. Militärpedagogik. 

Leadersh ip can't J.,c taught. Lieutenant Coll ey G. Rucker, U. S. N. 
USNIP sept. 37, sid. 1235- . Synpunkter aug. utvecklinge-n av 
le u a regcnskaperna. 

Militar.v leaclership. Captain E. F. Carlsson, U. S. Marine Corps. 
USNIP nov. 37, sid. 1587. Ang. militära befälhavarens egen-
ska per. 

Officerskåren: I allmänhet, rekryte·ring, sjltkrigsskolan. 

The royal italian naval academy. Commander Richard Stockton Field 
U. S. N. USNIP juni 37, sid. 851--54. Redogörelse för bl. a: 
livet vid denna sjökrigsskola. 

Promotion of officers in the british, japanese, franch and german 
nav.ies. .Matthew Redom. USNIP sept. 37, sid. 1293-1301. Re
dogörPlsc för rekryteringen av office rskårerna inom nämnda län 
dN samt lJefordran inom desamma. 

Der OJ'fizif'l' im nationalsozialistichcn Staat. Korvettenkapitän 
Kre.vsing. :MR okt. 37, sid. 585-91. Officerens ställning och 
betydelse för det nya Tyskland. Omfattar följande avsnitt : 

Grundläggande synpunkte>r. 
Angående officersyrket. 

Office-rskåren: Tjänstgöringen. 

Offizierkorps und Offizierheim. Korvcttenkapitän (E) A. von Bor
ries. MR juni 37, sid. 335-38. Påpekar samvarons i officers
mässen betydelse för sammangjutning av offieerskåren. »Tjänste·
prat» inom mässen har sin sotora betydelse. - Läsvärd. 



- JCO-

Der Vorgesctzte als Lchrcr. Kapitänleu tnant H ans-Eberhard B usch. 

MR sept. 37, sid. 537-42. Synpunkter be t räffande officeren så

som instruktio·nsoffice.r och lärare. - Läsvärd. 

Reserven. 

W el ch e bc<ionderen Aufgaben stellt der Seekrieg an die Reservoffi 

zier e der .Kriegsmarine und welche Richtlinicn ergeben sich 

darans fiir ihre Ausbildung. Kapitän zur Sce von Bonin. MR 

juni -37, s. 324-35. En undersökning ang. reservofficct·ens upp

gifter i det moderna sjökriget samt härav följande fo rdringar 

på utbildningen. Läsvärd. 

Officerare och politiken, 

Der Offizicr im national,soz ialistischen Staat. K,o.rvettenkapitän 

Kreysing. MR nov., s. 665-71. }<'orts. fr. föregående häfte. 

Omfattar bl. a. »Officemn och politiken>>. 

Sjöförsvaret i allmänhet. 

Sjoforsvar, statsbudgett og skibshrt. Kaptein Horve. NTS nov. 37, 

s. 451-53. Synpunkter ang. anslag till försvaret. 

Sjoforsvarets virkeområde og de.ts materiell. Kaptein Th. Schroder

Nielsen. NTS okt. 37, s. 402-4. Fortsatt polemik ang. denna 

f råga. 

V in terlån gresan. 

Jeanne d'Arc- Deux escales de la campagne 1936-37. LV de Di

nechin. RM aug. - 37 n:r 212, s. 201. Beskrivning på ett par 

av de hamna r som kadettfartyget besökt på sin sista långresa. 

Häribland nämnes Gotlands hamn Barranquilla i Columbia 

med ingående beskrivning. Gotlands tidigare avlagda besök om 

nämnes och följ es av: »Les autorites colombiennes on t rese·rv•~ 

a no tre croiseur ecole le meilleu r accueil.»!!! 

U pplysningsH~r ksamhet. 

Secrets maritime. H enri Burnay. Le Y nov. 6 n:r 2850, s. 617. Be

handlar förhållandena mellan flottan och pressen beträff ande 

hemlighållalldet av vissa marina angc lägenhetetr. 




