1939.
102:e årgången.
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Arsberättelse i sjökrigsko nst och
sj ökrigshistoria.
Avgiven vid KöMS:s högtidssamman träde den 15 novembet 1938
av ledamoten kaptenen vid flottan Ostberg.

Materialet för årsberättelsen i fö,r evarande ämJne har varit
synnerligen omfattande och olikartat, vilket nödvändiggjor t
såväl en begränsning till vissa områden som en stark koncentration vid utarbetandet.
Årsberättelsen omfattar
dels en redogörelse för revisionen av 1936 års Londontraktat,
dels vissa u ppgifter å den marina kapprustninge n, samt
dels en sammanfattnin g av sjökrigshände lserna under
spansk a inbö'l:deskr iget och japansk-kinesi ska krigCJI: under
den tid, soml förflutit, sedJan sista årsberättelsen i förevarande
ämne avgavs.

Revisionen av 1936 års Londonfördrag.
Japans vägran att ansluta sig till 1936 års Londontraktat
ställde dess signahirmakte r infö1· allvarliga problem. Traktaten hade som bekant bl. a. inneburit en begränsning av slagskeppens storlek till 35 ,000 ton och kanonkalib ern till 35,6 cm.,
det senare dock endast under förutsättning att Japan och
Italien senast den 1 april 1937 anslutit sig därtill, varom icke
Tidskrift i Sjöväsendet.
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maxim~ka libern alltjämt skulle förbliva 40,6 cm.

Dessutom
vägrade J•apan att ingå något avtal om infonnatio nsplikt b eträffande flottbyggn ad och iakttog den strängaste sekretess b eträffande sina nybyggen av örlogstonn age.
Redan tidigt efter Londontr aktatens underteck nande upp stodo rykten om stapelsält andet :w japanska slagskepp mätan de över 40,000 ton och bestyckad e med kanoner av över 40 cm.
kaliber. Dessa rykten togo i den engelska och amerikan ska
pressen allt fastare form, och den 15 januaTi 1938 skrev I-leetor C. Bywater i ,, Daily Telcgraph >> , alt ryktena om alt Japan
skulle bygga världens största slagskepp voro bekräftad e.
Med anledning av dc förmod::tde japanska sjörustnin garn a
inleddes rådplägni ng·a r meUan Storbritan nien, Förenta Staterna och Frankrike . Dessa rådplägni ngar resulterad e uti nok r
till Japan från nämndal makter - samtliga noter praktiskt tage t
lika lydande - med begäran om: upplysnin gar rörande nybyggnads prograihlm et. De brittiska och amerikan ska notern ~
överlämn ades den 5 februari och den franska den 8 februan
till den japanska regeringe n i Tokio.
I dessa noter påpekade s bl. a ., att, då japanska regeringen
icke dementer at de rykten, enligt vilka Japan skulle hava fö rctaait eller skulle hava för avsikt att företaga byggande t av
.slag;kepp eller kryssare, vilkas egenskape r skulle överskrid a
Londontr aktatens gränser, dessa rykten syntes böra betraktas
s'Onl befogade. Med anledning härav skulle signatänn aktern a
knappast kunna unde1'låta att utnyttja säkerhets klausulen s bestämmelse r, d. v. s. att övenskrid a de gränser , vi~ka de hoppat s
definitivt blivit reglerade. signatärm akterna önskade därför
erfara, om den japanska regeringe n vore benägen att intill ckll
1 januari 1943 i förväg underrätt a om de nybyggna der , som
avsågos sättas på stapeln, och vilkas egenskape r bctriiff::mc_h:
tonnage och kaliber icke voro överensst ämmande med Lon dontrakta tens grän.ser. Den japanska regeringe n skulile sakert
förslå, att upplysnin g i förväg ·0111 dessa nybyggna der voro
önskvärda . Det vore därför angeläget att den japanska regeringens svar i detta avseende ·e rhölls, i motsatt fall sku1J C'
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signatärm akterna se sig nödsakad e att inbördes börja underhandlin gar i avsikt att återtaga handlings friheten beträffand e
nybyggn ade:r.
Redan den 12 februari överlämn ade den .Japanska re~e
rin gen sitt svar till de brittiska , amerikan ska och fransl:_a :Ull·
bassadöre rna i Tokio. Svaren voro iSa mlliga likalydand e.
Lydelsen i svaren var bl. a. följande:
>> Det bör p åminnas, att Japans• regering uneler elen senaste Lonelonkon ferensen hade en ivrig önskan att kraftigt
begränsa de marina rustningar na och töreslog dot totala
avs kaffandct av slagskepp och hangarfart yg, vilka äro att
botrakta som offensiva, och samtidigt framhöll , att en kvalit ativ begränsnin g, som icke beledsagad es av en kvantitati v, icke kunde gocltaga.s som en verklig och rättvis avrustningsåtgär d. Olyckligtv is delades elen japanska rcgcringL·ns åsikter ickP av Eder reg eri ng och av de övriga regeringama.
Vid detta kritiska tillfällC', d:l, som ett resultat av att
övriga länder icke antagit Japans skäliga önskemål i avrustningsh ågan, intet verkligt· avtal C'xistC'rar, som goclkiints av Japan, är japan.ska regeringen av den åsikten, att
:vtterli gare upplysning ar rörande byggandet av ö'l'logsfarty g,
i avsaknad av kvantitativ begränsnin g, icke skulle leda till
nå gon reeU och rättvis rustnings begrä nsning, och beklagar,
att clC'n är oförmögen att uppfylla Eder regerings önskan.
Den japanska n•ge ringon kan icke finna något Jo ..
giskt skäl J ör Eder r egerings antagandE', att J apan skulle
hysa planer på fartygsbyg gnader, vilka icko överensstäm ma
m ed dc på Londonkon ferensen 1936 an tagna bestämmel sernr., endast därför a t t den icke erhåller svar på begärda
upplysning ar.>>

Det dunkelt formulera de japanska svaret skakade grunderna för Londonfö rdraget och gjOTde läget komplice rat för
övriga stormakte r.
Man stod icke blott inför frågan om en ökning av slagsk eppens storlek och kanonkali bern utan även inför det kanske icke mindre angenäm:a PI'Oblemd , vilka åtgårdet borde
vidtagas, om fartyg inom den förbjudna zonen (8,000- 17,500
ton) skulle tillföras den japanska flottan , varom rykten i
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engelsk ooh ame-rikansk press varslat. I ett utta'lande av amiral Yamamoto hade även häMyftnin gar gjorts på konstJ:uktio ner av fartyg, som skulle vara speciellt ägnade att motsvara
Japans behov. Dessa antydningar k unde hänföra sig an tingen
till slagskepp över 35,000 ton etler till fartyg liggande inom
den förb judna zonen.
Det japanska sva,ret följdes inom kort av rådplägningar
mellan representanter för StorbTitannien, Amerika och Frank rilke. Den 31 mars utväxlades mellan resp. utrikesministra r
noter angivande regeringarnas ståndpunkt. De brittiska och
amerikanska noterna voro av i huvudsak smnma lydelse och
angåvo, att dessa länder ansågo sig nödsakade att tilläntpa den
rättighet, soml Londonfördraget medgiver i sin första paragraf,
nämligen att avvika från fördragets begränsningar och restrik tioner med hänsyn till slagskepp.
I den franska nolen förklarades, att den franska rege rinO'en skulk fortsätta att vidm.akthålla de kvalitativa gränser.
o
som fixerats genom Londonfördraget, så länge ingen annan
makt på den europeiska kontinenten överskred dem.
Genom dessa notifikationer hade signatärmakterna skaffat sig frihet att, jämlikt Londonfördragets a,r t. 25 mom. 4.
tre n11ånader därefter göra avsteg från fördragets b estämmelser .
Efter notväxlingen den 31 mars fortsattes undet'hand lingar i London för att fastställa , vilka avsteg lämpligen borde göm·s.
Hä1wid synes det hava fördegat svårigheter att få enig het till stånd mellan Storbritanniens och Amerikas represen tanter. Dag.spres.sen meddelade sålunda i börjm1 av maj , att
Amerika med hänsyn till osäkerheten beträffande Japans a' sikter påytikade, att ingen begränsning vad beträffar slag9keppens tonnage skulle förekomma. Amerikas hållning torde
ses mot hakgrunden av, att det var de amerikanska represen tanterna vid Londonkond'erensen , som yrkade på, att maximi tonnaget för slagskepp skulle fastställas till 35,000 ton. Såväl
Storbritannien som Frankrike och jämväl Italien hade kunnat nöja sig med en storlek av 25,000 ton.
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Den 30 juni undertecknades emellertid -e tt avtal mei-l an
Storb ritannien, Amerika och Frankrike fixerande avstegen från
Londonfördraget Detta avtal innebär huvudsakligen att övre
tonnagegränsen för slagfartyg höjes från 35,000 ton till ·15,000
ton, varemot Londonfördragets överenskommelser angående
begränsningen av kalibern till 40,6 cm. förblir oförändrad.
Sanuna dag, som avtalet undertecknades, lä:mnade förste
am iralitetslorden, Mr Duff-Cooper, på en förfrågan i underhusel av Mr Alexander (förste amiralitetslord i Mae Donaids
arbetarregering), en del upplysningar angående avta-let. Den
övre gränsen av 45,000 ton '~ar högre än den brittiska reg'eringen önskat, men den utgjorde den lägsta siffra, om vilken
eni ghet kunde uppnås. Den brittiska regeringen hade underrättat alla flottmakter, nJiecl vilka den slutit flottavtal , -att den
för närvar-ande ej hade för avsikt att bygga några slagskepp
överstigande ett standarddeplaceme nt av 40,000 ton. Ingen
av de makter, som deltagit uti de sedan den 31 mars pågå-ende diskussionerna, hade av vissa tekniska skä·l framfört någon
önskan att öka kanonkalibern. :;·dr Duff-Cooper m eddelade
även, att Amerika till att börja med framiförde krav på obegränsad frihet beträffande tonnaget, under det att Storbritannien yrkade på en maximigräns av 42,000 ton. Amerika motiverade sina krav med att dess nationella säkerhet fordrade
minst paritet med Japan beträffande slagskeppens s torlek.
Den 30 juni undertecknades äv-e n ett avtal mellan Storbritannien ooh Tyskland begränsande tonnaget till 45,000 ton ,
och den 6 juli undertecknades ett likalydande avtal mellan
Storbritannien och Ryss1land.
Frågan om byggande av fartyg inom den förbjudna zonen
togs således icke upp vare sig i notväxlingen den 31 mars
eller i avtalet den 30 juni. Detta kan möjligen ses :som ett
uttryck för Storbritanniens ängslan att släppa lös ett fartyg\Sbyggande inom denna zon, vilket under nuvarande förhållanel en för Storbritanniens del knappa1s t läte sig göra, även om
inga hänsyn . skulle tagas till de ekonotniska konsekvenserna
härav. Dc engelska varven äro belastade till bristningsgräns.
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Vissa reduceri ngar av jagarbyggen ha mås t v~dtagas för att
bereda den civi la sj6f.arten möjligh et alt i n ågon mån få sina
krav å fartygsbyggen tillgodosedda.
Den strateg isk a konsekvensen av ti llkomsten av en fa rtygsklass jnom den föt~bjudna zonen vore också för Storbritannicns del föga angenäm. Värdet nv den mängd Washington- och andra kryssare, som StOI•britannien byggt för skyd d
av ·e gen handel, skulle därigenom mer el ler mindre förringas.
Skyddet av sjöhandeln skulle bliva en synnerligen svårlöst
f.r åga och framtvinga ut01nordentli gn åtgärder - bl. a. kryssarnas ersättande med slagfar tyg -- vilkas genomföcandc
skulle stöta på mabända all tför stora svårigheter. Ett vidmaktihållande av den förbjudna zonen är således av vital b etydelse för Storbritannien och är överhuvudtaget fördelakti,g t
för dc stora marinerna för upprätthållandet av deras ÖYerlägsenhet.
Redan vid ti'llkomslen av 1936 års flottavtal var i Storbritannien frågan uppe om den mindre behagliga existensen
av h·e Deulschlandskepp. Dessas betydelse ko~nmle nämligen
att ökas, genom att enlig t avtalet inga fartyg inom en ur eko nomisk synpunkt lämplig storleksram kunde byggas, vilka vo ro läm.Jpliga att sboppa dessa fartygs evcntueUa operationer vid
handelskrig. De enda engelska fartyg, vilka med hänsyn till
fart och s tyrka 1skullc kunna sättas in mot de tyska fartygen ,
vore »Hoocl», »Henown >> och >> Hcpulse >> .
Vid unelerhusdebatten rörande flottbudgeten elen 17 mars
1938 uttalades även farhågor för att Japan skulle bygga fartyg inom elen förbjudna zonen . Bl. a . anfördes av Churchill.
att om Japan skulle börja byggn 15,000 tons fartyg med 30,5
cm. kanoner för handelsfö'l·störing, så skuUe alla engelska
och amerikanska kryssare vara ur räkningen. Han ansåg , att
011111 Japan verkligen byggde fartyg av detta slag, så borde motåtgärder omedelbart vidtagas. Denna fråga vore av mycke t
större belydelse än frågan om byggandet av stora fartyg.
Vid tidpunkten för det japanska svarets avgivande hade
Storbritannicn fem, Amerika två samt Fmnkrike och Italien
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vardera två 35,000 tons slagskepp på stapeln. Amerika planerade ytterli gare fem sam t Storbritannien och Frankrike
ytterli ga re minst t vå nybyggnader.
P å de redan u neler byg.gna·cl varande slagskeppen kunde
självfallet inga mera genomgripande förändringar komma till
stånd. En ökning av deplacement var helt utesluten , och en
ökning av kalibrarna knappast gen omförbat·.
En övergång ti ll slag5kepp nt<ed 10,000 tons större deplacement än för de planerade fartygen skulle medföra synnerligen omfattande och tidsödande förm•beten såväl av konstnlktiv n atur som av arbeten i hamnar, varv, idoekor etc.
Härtill skulle komma en mängd vapentekniska uppgifter av
stor omfaHning. Som förut nämnts föredrag Amerika att
omedelbart gå över till ökat tonnage; inom brittiska marina
kretsar vot•o meningarna dock delade. Många höllo före, att
tidsfak torn vore det viktigaste, och att det bästa vo11e ett om:edelbm·t fullföljande av byggandet av redan planerade fartyg.
Andra ansågo däremot, att tonna,g et ·O medelbart skulle ökas,
och a lt kalibern skulle ökas till 40,6 cm. eller däröver, även
med risk för fördröjn ing av fartygens färdigstäl'lande.
Som förut nämnts gav föt•ste amiralitetslorden vissa upplys ningar i underhuset den 30 juni, samma dag, som tilläggsavtalet undertecknades. Han meddelade även samtidigt, att
de t vå ·e ngelska slagskepp, som ingå i 1938 års program, icke
komma att överskrida 40,000 tons standarddeplace1nc nt, och
att de komma att b e-styckas med 40,6 cm. kanoner. Storbritannien har alltså ökat kalibern; huruvida deplacementet ökats
är ovisst, men fö,r efaller ej troligt. Enligt uppgifter i pressen
förefaller det, som om de amerikanska skeppen i 1938 års
program även komma att b estyckas m ed 40,6 cm. kanoner
och att deplacementet ej konnner att överstiga 40,000 ton.
Det synes därför som om slagskeppen i 1938 års program ut~ormats som en kompromiss m:ellan minimitid och maximieffektivilet. Tonnaget har sannolikt bib ehållits enligt ursprungli gen gjorda planer, men kanonkalibern har ökats.
Beträffande Japans hållning med anledning av London-

-sotraktatens revlSlon föreligga för närvarande inga officiella
meddelanden. Den officiösa pressbyrån Domei h ar dock ~led
delat, att Japan konuner att återupptaga planer på byggandet
av icke endast slagskepp u tan även kryssare utanför London traktatens tonnagegränser. Tokiopressen insisterar, att en modifikation i nuvarande program kommer a tt vid~agas, uteslu tande förorsakad av signatärmak ternas beslut a tt tillämpa garantiklausulen. Den japanska pressen har även upprepat, att
övriga makter icke äro berättigade att draga den slubsats, att
Japan skulle bygga slagskepp på Ö•v er 35,000 ton endast p :'t
landets vägran att lämna underrättelser.
Den möjligheten kan tänkas föreligga, att Japan genom
dunkla antydningar söker framtvinga byggandet av jätteslagskepp hos eventuella motståndare, varigenom dessas möjligheter att bygga ·l ämpliga motståndare till 15,000 tons skepp
förminskas.
Storbritanniens arbete för de mindre makternas anslutning till Londontraktaten, vi'l.ket behandlats i föregående årsberättelse, resulterade den 27 april 1938 uti ett avtal med Polen i stort sett av samma lydelse, som de avtal, vilka Storbritannien avslutat 1ned Tyskland och Ryssland m. fl. stater. Avtalet gäller femårsperioden t . o. m. 1942. I en avtalet bifogad särskild not medgives, alt Polen efter 1942 h a r
full rätt att bygga krigsfartyg mellan 8,000 och 17 ,500 ton.
I den rad floUavtal, som Sto,r britannien ingått med de
mindre .sjömakterna, har det hittills icke ryktats n ågo t om ett
flottavtal med Holland. Det ligger nära till hands att antaga,
att anledningen härtill är en viss obenägenhet från den holländska regeringens sida att följa Storbritanniens önskningar
och då framför allt den önskan, att deplacement.sregish,e t
mellan 8,000 och 17,500 ton :skall vara förbjudet om.råde.
En sådan obenägenhet är för visso rotad uti en sund upp fattning om vad för landet är gagneligt.
Vad beträffa·r ett eventuellt avtal mellan Sverige och Storbritannien föreligga inga officiella uppgifter.

-
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Den marina kapprustningen.
A llmänn a uppgifter.

Upprustningen t ill sjöss inom de större sjömak terna pågår
för närvarande i en takt , som hittills under fredstid icke uppnåtts. Någon kvantitativ begrän sning av fartygsbyggen utöver
den, som betingas av varvens kapacitet, förefinnes praktiskt
taget ej. Antalet på stapeln liggande fartyg var våren 1938 i
Storbritan nien 80 % större än fön:lgående år, och jämfört med
1933 har Storbritanniens nybyggnadstonnage tolvdubbla.ts
(434, 000 ton mot 38,000). De officiella siffrorna för Japan
visa dock en tillbakagång, beroende på att dessa icke innefatta
uppgifter för slagskeppsbyggandeL I februari 1938 Ö·v ers teg
summan av de stÖITe sjömakterna!s under byggnad varande
tonnage en miljon ton. Motsva:r ande siffror vid samma tid
åren 1929-3 7 äro 476, 460, 411, 421, 322, 334, 542, 640 och
802 tusen ton. Summan av de större sjömakternas marinbudgeter hava motsvarande år uppgått till 3,896, 3,901, 3,973,
3,667 , 3,767 , 3,936, 4,566, 5,215, 5,274 och år 1938 till 5,754
miljoner riksmark .*) Den största procentue'lla ökningen av
marinbudgeten de t senaste året faUer på Storbritannien, vars
marinbudget jämfört med föregående å r ökats med 20 %. Enligt en amerikansk uppgift hava de totala utgifterna för fö,r svaret i h ela världen under åren 1931-36 uppgått tiJll respektive
4,067 , 3,815, 3,992, 5,064, 8,810 och 10,730 miljoner dol'lars.
Sedan 1914 har en väsentlig fönskjutning ägt rum m ellan
de oEka sjömakternas totaltonnage. Storbritanniens andel
av t otaltonnaget utgjorde 1914 c:a 40 %; 1938 hade dess andel sjunkit til'l 30 %. Den största r elativa ökningen utvisa
Italiens och Japans mariner, vilka ökats från 4,6 till 10,3
resp. från 9,5 till 20 %. Tyskland, som 1914 innehade andra
platsen med 19,6 %, har nu endast 2,8 %.

- --

*) Dessa och en del av följande siffror äro hämtade ur »Schriften des Instituts Hi r Konjunldurforschung vY och en berich t» Numlller 29/38.
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Jämfört med flottbyggnadspolitiken fö•r e 1914 har en genomgripa nde förändring ägt ru m . Sålunda kan beträffande
föt•hållandet m ellan antalet slagfartyg och lätta övervattensfartyg en avsevä11d förskjutning konstateras så tillvida, att dc
lätta st•r idskrafternas antal ökats. UU'der det c:a 85 % ttv
det totala nybygg nadstonnaget år 1914 utgjordes av slagfartyg,
är motsvarande LSiffra för 1938 endast c:a 40 %. Ökningen
av de lätta stridsfartygen gäller ej endast kryssare och jagm-c
utan i än högre grad spec ialfartyg (bl. a. hangarfartyg). I
denna förskj utning f~h- nmn dock ej se en minskad betydelse
av slaofartwren
beror på att det n1!odern a
b
., n
' utan förs.k j'u tn imten
._ ,.
sjökriget kräver ett väsen tligt större antal lätta far tyg för varje slagfartyg än tillförne.
Vidare har en betydande kvali teLDförb ättring av fartyg en
åstadkommits, va'l·igenom det enskilda fartygets kostnader och
därnced byggnadsprogrammens totalkostnader i högst avsevärdi grad ökats. Exempelvis var kostnaden för »Dreadnought ·
(17 ,900 ton) år 1906 1,813 miljoner pund och för >> Queen Eliza:beth » (28,000 ton) år 1913 2,48 miljoner pund. >> King George y , (35,000 ton) beräknas kosta 8 miljoner pund. I dessa
sifft1or ingå ej kostnaderna för b es tyckning , inventarier, pro,·turer 111. m.
crunadstiderna hava väsentligen föTkOrtats , framiför a lll
Bybn
i Stor!br:itannien . Särskilt gäller deNa för kryssare, jagare
och ubåtar. Byggnadstiderna för kryssare hava i Storbritannien pressats ned från 30- 36 månader till 27, för jagan ·
från 18- 24 månader till 14- 15 (för jagare på 1,800 ton docl~
18 måml!der) och för ubåtar från 2·1 m ånader till 18. Sanno
likt kunna de tyska byggnadstiderna förkortas i samma grad.
Enligt en uppgift byggdes kryssaren ,, 1'\iirnberg >> p å 24 m ånader. I Amerika ha dock byggnadstiderna ökats beroende p a
s trejker och försenade råvaruleveranse r och möjligen även b eroende på brist på kompetent konstruktionspersonaL
Personalkadrarna hava ökn ts i takt med tonnageökning a rna. Sålunda har uneler de senaste åren personalkadern i Storbritanniens marin Ö']m,t s med 25 %; i Tyskland är den procentuella ökningen än större.

Av visst intresse är en jämförelse mellan den industriella världsproduktionen och k rigsfartygsbyggandeL Mellan
!'t ren 1929 till 1937 löpte kurvorna för den industriella världspt'oduktionen och krigsfartygsbyggandet ungefärligen parallell t.
1938 in trädde en förändring, i det att kurvan för krigsfartygsb yggandet steg kraftigt till det dubbla mot l 929, under
det att världsproduktionskurvan sjönk n ed till nära nog 1929
åriS nivå.
De större sjömakternas krigsfartygsbyggen m. m. framgår
av efteJföljande tahlå.

{ J

Atempptagondet av slagfmtygsbygge.
Oberoende av förut omnämnd förskjutning beträffande
förhållandet m ellan antalet slagfartyg och lätta övervattensfartyg k an man med fog påstå, att krigsfartygsbyggandet nu går i
slagskeppens tecken. Den bittra strid, so1n sedan mer än ett
decen n ium pågått mellan olika meningsriktningar rörande
sla gfartygens b erättigande med hänsyn till deras sårbarhet för
anfall från luften, kan nu anses definitivt ulkätnpad. Ur denna strid har sla gskeppet utgått m ed bib eh ållen rangplats och
supremati. Omfattande försök, särskilt i England och Amerika, hava utförts för utrönande av träffmöjligheterna vid
flyganfall mot krigsfartyg och för utrönande av flygbol111bernas verkan. Resullaten av dessa försök. ha visat, att det just
är de t pansrade arlillerifartygel, som betSi tter tiHräcklig motståndskraft mot lflygbomiber, och som har de bästa möjlig ~
heterna för avslående av luftanfall. Beträffande denna fråga
m å h är i utdrag en del yttranden av utländska auktoriteter
citeras.
Chefen för den mnerikanska marinstahen anför i ett b etänkand e uti senatens marinutskott år 1938 :
>> De förslag, som avsågo att ersätta slagskepp en med
flyg1)lan och andra fartygstyper, utgingo från elen felaktiga för utsättningen, att en bomb f rån Jlygplan ell e r en torpetl
fr ån jagare eller från u]) åta r , alltså f r å n förhållancl ovis
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billiga typer, kunde fö.rstöra ett stort och dyrbart slagskepp,
och att man därför borde bygga flera mindre och ej så
dyrbara fart yg. Fö•r eträdarna för denna bevisförin g ha ej
tagit hänsyn till slagskeppens uppgifter, och till det f örh ållandet att flygplan, jagare och u båtar icke kunna f ylla
dessa uppgifter. En bomb eller en torped kan icke fö·rstör a
ett slagsk epp och ej heller något annat större krigsfartyg.
Bemälda bevisföring borde i st ället användas för att gör a
gällande, att kryssaro och jagare böra ersättas med fl ygplan, motortorpedbåtar och ubåtar och detta med desto större logisk r ätt, då kryssa re och jagare äro mera sårb ara
än slagskepp och med stor sannol ikhet kunna sänkas a1·
<'n stor torped elle1· bomb.»

Det i England tillsatta utskott, som skulle undersöka slagskeppens värde och betydelse, har kommit Wl sam1111a r esultat och avslu ta r sitt b e tänkande med föl jande sammanfattning :
»Slag:s keppet är utan gensägelse det starkaste örlogsfartyge t , både då det gäller angrepp och försvar. Unclt·r
sjöstrid ha alla andra fartyg till uppgift att understödja
slagskeppen. Dessa äro försvarets mest betydelsefulla element, emedan de också utgö ra elen starkaste anfallsfaktorn
mot eventuella fiende r. En flo-tta, som har tillräckligt antal slagskepp, är det enda tillförlitliga medlet för att till bakaslå ett allfall mot våra kuster ellm· då det gäller a tt
bringa ett krig till en f ramgångsrik avslutning.»

Chefen för den fran.ska marinstaben har i >> Revue gen erale>> publice rat en ar tikel med titeln »Flottans sammia usättning och styrka samt dess plats i det nationella för!Svaret» .
Beträffande slagskeppen skriver amiralen:
>> Slagskoppet har icke, förrän under de senaste åren,
haft turen att behaga fransmännen. De krigsbedrifter, so!ll
utfördes av det tyska ubåtsvapnet. vars förlust av 198 båtar
man glömmN bort, bombflygstricls•l n"aften1a.s utvecklin g
och fa r teDs m.ystik hava fört många människor till den
obrtänks amma uppfattningen, att tiden för >> mastodonternas >> välde var ute. Men för att tYivla på styrkan hos ett
mot alla moderna vapen eHektivt skyeldat slagskepp, är
det nödvändigt att aldrig hava utstått elden från dess
kanoner. I•'ör att vederlägga utsagorna från dem, som hålla
före, att en enda torped kan bringa ett mode!·nt slagskepp
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världskrigets historia>>.

I de tta sammanhang m å nämnas att de erfarenheter , som
kunna utvinnas ur nu pågående krig rörande krig sfar tyg.s sårbarhet vid anfall från luften, även tydligt peka hän mot att
faran från luften på många håll över skattats. Enli gt tillgängliga u ppgifter h ar under spanska inbördeskriget hittills 33 anfall av flygplan mot krigsfartyg ägt rum. Av dessa anfall
ha 14 r esulterat i träff eller träffa r i fartygen. De skador, som
trä1ftfarna förorsakat, ha dock i de flesta fall varit av mindre
betydelse. En tran.sportpråm. och (möjli gen) en jagare ha
sänkts. De uppgifl e.r, som stft att erhålla rörande flyganfallen
(an tal flygplan , fl ygplan typ, flyghöjd , motverkan m. m .), äro
emeUertid alltför knapphänd iga och osäkra, för att n11an med
ber ättigad sä ke11h e t skall kunna fixera fl ygbombe111s värde
~om ett sjökrigels Yapen.

Ndgra tel-.:nisl;a tendenser inom s]öl,Tigsmai erielens
utuecHing.
Flottavlalen ha för vi,sso lagt en hämsko på krigsfartygstypernas utveckling. Avtalens överenskommelser angående
nraximitonnag·e och maximikaliber för olika typer h ava utgjort de former, inom, vilka far tygen blivit till. Detta förhållande har medfört en viss standardisering av fartygstyperna. Dc .o lik a l ändern:~s marinm· hava vid sina flottbyggen icke
uteslutande ställts inför uppgiften att skapa för respektive länder p as.sande fa rtyg utan fastmera infö r . uppgiften att inom
samma ram som en ev-entuell motståndares ås tadkomma en
Produk t, som är elen eventuelle motståndarens överlägsen.
Rapprustningen h ar bundits kvantitativt m en ej kvalita tivt.
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Vid ·e n ytlig undersökning, vilka vägar denna kvalitativa
kapprustning tagit, kan bl. a. följande konstateras:

T 0 r p e d e n s porte och kaliber ha ökats, varjämte .skjutn etodern a alltmera fullkomnats.
1
Aven in om andra områden - förbinde lse- och ly ssnart1·änsten - har utvecklingen gått starkt framåt.
Några för taktikern helt revolutionerande tekniska förbäHringar eJiler uppfinningar ha emellertid ej gjorts. Utvecklingen har skett efter en jäm~1 om än brant kurva, och
ännu åter.stå många önskemål, som vänta på sin uppfyUelse.
Den tekniska utvecklingen har emellertid icke endast medförr t fördelar utan även nackdelar. Genom materielons konlplicerin g har skötseln av de11samJrna försvårats. Materielens
fulla u tnyttjande kräver numera icke blott en noggrann skolutbildning av personalen utan även en långvarig samövning
å fartygen. Är personalen icke skolad och samövad, så sjunker materielens verkningsgrad snabbt mot noll. En av teknikens uppgifter synes därför nu vara att förenkla materielen
och göra densamma mera oöm.

Skrov konstruktioner.
Fartyg-skroppen har givits ändmt formvärde för möjliggörande av högre farter ;
principerna för fartygens vattentäta indelning och b epansring samt durkars placering m. m:. ha ändrats för att er .
hålla ökard motståndskraft mot all slags vapenverkan och
ökad flytbarhet;
anordningar hava vidtagits för att minska fartygens rörelser i sjö och för att minsl<a vibrationer medgivande vapnens
bättre utnyttjande under alla väderleksförhållanden och vid
alla farter;
anordningarr hava vidtagits för beredande av ökad b ekvämlighet för besättningen ;
för att nedbringa vikten har svetsning i stor utsträcknin g
använts i stället för nitning, och lättmetall har, där så kunnat
ske med hänsyn till hå'llfasthe ten, fått ersätta plåt.
J.VJ askineri.

Framdrivningsmaskiner iets effekt per viktsenhet har ökats
efter en mycket brant kurva. Denna stegring av effekten h ar
m erendels utnyttjats för en ökning av farten. (Vid sekelskiftet
var medelfarten hos stön·e artillerifartyg 18 knop, år 19 14
c:a 22 knop och 1938 är den vid nykonstruktioner c:a 30 knop.
Motsvarande siilfpor för kryssare äro 21, 28 och 35 och för
jagare 27, 32 och 40.)
Oljeeldning •har införts, varigenom även bl. a . en del vä.sentliga taktiska för.d elar kunnat erhållas.

Vapen.

A r t i Il e r i e t s effektivitet har ökats genom eldled ningsmaterielens utveckling och genom fö.1,bättrade projektiloch rörkonstruktioner.
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Tablå utvisande de ledande sjömakternas fartygsbestånd m. m. samt und er byggnad
varande och beviljade fartyg oktober 1938.

Storbritannien.
Färdiga
llioderna enl.
1936 års
flottavtal

T y p

An t.[

~

l

Överåriga

Tontal
approx.

An

t.[

Tontal
approx.

l

l

Under byggnad
el. beviljade

Summa

An

t.[
l

Tontal
approx.

An

t.[

'ro talsumma

Tontal
ap pro x.

An t.[

Tontal
U]I]Jl'OX.

l

Slagskepp ......... .. .......

15

474750

15

474750

7*

255000

22

729750

Hangarfartyg ......... ...

7

166820

7

166820

4

92000

Il

258820

.........

15

144220

15

144220

15

144220

Lätta kryssare ............

28

203730

19

89690

47

293420

J agare .....................

96

132954

73

81875

16D

214829

Tunga

kry~sare

Ubåt ar .. .... ...... .........
Summa

44
2051

52091
1174565

*

16
11081

9265
180830

60
13131

61356
1355395

Ytterligare 3 slagskepp planeras.

21
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68

439170

41

69450

210

281279

l 13

14660

l
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l
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En läsvärd bok om sjökrigskonst m. m.
Av kommendö r Aug. Giron.
Utclrag ur italienske divisionsam iralen Oscar di Giamberar dino's
arbete L'arte <lella guerra in mare.
(U t g i w n a v m n rinm inist r riet i Rom.)
(Forts . fr ån häft. 1, sid. 35.)

Storbritw miens marinpolitil..:.
Om man tar i betraktan de det relativt snabba skapandet
av det Brittiska Imperiet, tycker man sig i själva verket skåda
ett riktigt mirakel. Detta har tillkommi t genom en lycklig
och med kraft genomför d tillämpnin g av de ovan omnämnd a
marinpoli tiska principern a, varvid man till sitt förfogand e h ade en övermäkt ig ooh krigsvan flotta, bemannad av besättningar sotn i höcrsta ()'rad besj'älades av god sjömilitär anda, all t
'
~
i:)
under det att de brittiska lantstrids krafterna alltid varit fög ;t
utvecklad e i förhålland e till övriga rivalisera nde makter. Och
s jökrigen hava ständigt utkämpat s inom begränsad e områden.
avlägset från modedan dels öar, vilka förblivit okränkta och
i fred, under det att väldiga kolonialo mråden, tagna fr ån
3ndra nationer, tillkommi t och ökat dc Brittiska öarnas samlade rikedoma r. "Gnder långa tider föreföll det, som om hela
arbetet nwd att civilisera världen, »the white mans burden ,,
måste bäras av ett enda utvalt folk, det brittiska.
Men det mirakulös a brittiska uppsligan del har avstannat.
och från den upphöjda toppunkt, som erövrats, böjer ·sig de!
imperialis tiska maktens kurva n ed åt. Det är slut med os år-

barbeten hos de Brittiska öarna, mot vilka lufthotet från kontinenten för tätas, det är slut med att förhindra andra sjömakters utveckling , det är slut med säkerhete n för kommunikation slinjerna på väddshav en. lVIedan vägen till Östern
blir alltmera oroad, har det förnämsta målet för densamm a,
Indien , fått inrepolitis ka symptom av föga lugnande art, det
andra, Australien , hotas av japanerna s framträng ande, och
det tredje, Kina, håller på att helt undandra ga sig vidare
ekonomis kt utnyttjand e från Storbritan niens sida.
Det enda botemedle t mot de olika farorna skulle vara
att definitivt lämna den isolering, som icke längre är »splendid », för att bilda ett block tillsamma ns med nationer, vilka
ha gemensam ma intressen och med fördel kunde ömsesidig t
unders tödja varandra. Men denna nödväncli ghet kommer
svårligen att erkännas av den engelska mentalite ten, som ef- ·
ter tre århundrad ens politiska framgång ar blivit högmodig
och exklusiv. Den föredrage r att icke gripa si:g an med sina
vitala problem för att snabbt finna den logiska lösningen pti
desamma och fortsätter i stället att tillämpa de gamla principerna, vilka. haft ett så glänsande resultat, liksont om det i
dem ännu funnes kvar en outtömlig källa till framgång ar.
Man anser att tiden, såsom den alltid har gjort, borde fortsäLta att arbeta till Storbritan niens fördel. >>Wait and see »
är den engelska vishetens permanen ta formel.
De övriga sjömakter na böra räkna med denna mentalite t
och förbereda sig på den långsamim a men envisa engelska
motverkan varje gång de, om ock långt borta, uppväcka misstanken att intrigera mot någon av de fyra ovan omnämnd a
grundsats erna. Varje logisk och uppriktig förklaring blir då
till ingen nytta och kommer aU slås i spillror mot den andra
sidan av elen engelska mentalitet en, nämligen att icke inlåta
sig i diskussion med en sannolik motstånd ar e och ännu mindre att förklara för honom de verkliga skälen till .sin egen förbittring: »N ev er explain and never apologize ».
Den engelska maktställn ingen har fått sitt försla verkliga grundsko tt av Japan , som, efter en kraftig upprustni ng
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till sjöss, nu spelar herre i Yttersta Östern och såsom en långsamt framfly ta nde lavaström förintar alla de brittisk a intres sena, det ena efter det andra, i denna del av världen . Aven
Australien är i fara . Ödogsbasen i Singapore, den sista av
någon effektivitet gentemot den Uppgående Solcrus Imperium,
förefaller att, på grund av sitt läge, var a mera ägnad att f örsvara Indiska Oceanen än att beskydda de Au straliska Dominions.
Svårligen torde FöPen ta Staterna vara hågade att förena_
sig med Stonbritannien för att störta den japans-k a maktstäJl.
ningen. U. S. A. genomlever nu en självvald period av isolering, beträffande vilkens varaktighet man ingenting vet. Den
amerikanska repuJ)liken har, efter sin underbara demograJfiska,
industriella och ekonomiska utveckling, snabbt utnyttjat h ela
sitt rika territorium. Republiken har sedan känt sig så översvallande av kraft, att den dragit ut bortmn egna gränser,
både vid kriget med Spanien, som tillförde densamma av·
lägsna besittningar, och i fråga om den ekonomi.ska expansionen, som tvingade den att utöka sina för skyddet på långt
håll av egmu intressen oundgängliga sjöstridskrafter. Detta
skydd förmådde republiken att deltaga i världskriget och u tsatte den som följd h ära v för elt visst 1ni.ssnöje från Storbritanniens sida, enär den hade kullkastaJt en av den si slnämndas bestående politiska principer.
I denna summariska översikt av dc olika folkens marin politik kan Rys.sland nu komma med ·endast i fråga om sin a
i ord uttryckta planer på stora sjömilitära rustningar. Ständigt i ekonomisk depression på grund av sina utopisliska experiment på det sociala området, oscillerar Ryssland mellan
öster och väster för att finna utlopp för sina ideer och b etjänar sig därvid av alla lagliga och o-l agliga medel. Det h ar
utvecklat sina lant- och flygstridskrafter men ännu icke siu
flotta. Ryssland kommer utan tvivel att återupptaga tsartidens fö-rsök att hävda sig maritimt för att utvidga sig åt siidcr och skaffa sig användbara hanmar även under dc kallaste
m:ånaderna, enär de hanmar det nu äger i Östersjön och Yttersta Östern under vintern äro blockerade av isen.

Frankrike k ämpar m ed sina egn a wå ri gh eter och önskar ,
i till ytterli ghet gående k onserva ti·sm, f. n. in tet annat än alt
till stor del leva på det förgå n gna och s LO'ppa ancl r.a s expan sionssträvan den. Dess verkli ga kraft blir förstörd av jäsn ingsämnen a fr ån de sociala ideer, vilkas talesman in för världen
Iandet r edan gjort sig till. De demokratiska regeringarna, som
fö,lja var andra, förlama i fåfänga inrepoli tiska strider de storartade n a tion ella krafter, som icke mera syn as komma till
användning i andra, mindre improdukt iva och mindre ofruktbara uppgifter .
Tys kland, översvallande a v energi och i ou vvisligt behov
av ·expan sion, hade, hellre än att fön·e rkl iga silt hotade »Drang
nach Osten », va lt sjövägen, u lbrelt .sin sjöhandel överallt och
skaf fa t sig olika kolonier, mera för att utnyttja dem än för
att befolka dem. Och s:"t kom det sig, alt Tyskland på mera
än ett h åll stölle ihop med dc brittiska in lresscna, vilket blev
anledningen till världskriget, med kända konsekvenser. Storbritanni en blockerar genom sitt geografiska läge Ty,s klands
maritim a utveckling , som gör sig gällande i innanhavet Ö s- ·
tersjön och i den s. k. våla triangeln, varifrån alla trafiklinjer mot oceanen måste passera under engelsk kontroll. Det
första vålelsamma och plötsliga försöket a lt slå .sig fri har
mi sslyckats. Uneler den nationalsocialistiska regimen reser
sig T yskland nu på nylt, utvecklar åter igen sin krigaranda
och å ter vänder efter hårda erfarenbeler till sin expansionspolitik, men med mera upplyst politiskt sinne och dt försik tigare l illvågagångssätt.
På liknand e sätt kan det i Medelhavet instängda Italien
där blockeras av Storbritannien, som kontrollerar inna111havets
Utlopp mot oceanen . Vårt imperium i Ostafrika förbindes
med moderlandet med en enda sjöväg, som patSserar genom
besittnino-ar
av enf!elska
Suezkanalen och är helt omg·ivcn
'
b
..__,
'
allvarligt
hotas
Protek to rat och mandat. Men å andra sidan
det brittiska im1)eriets stora kommunikations-pulsåder av strypning söder om Sicilien, och Malta kan sättas ur krigsdugligt
skick genom upprepade luftanfall från italienskt område. Det
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finns alltså en sårbarhelsjämvikt mellan de bägge staterna,
som råder till en för b åda fö rdelaktig och därför varaktig
överenskommelse. Ilalien, med sin solida fa sc istiska r egering
och sin und erbara utveckling på alla områden, representerar
en fast och o-rubblig .stödjepela re i dc aktuella politiska situationernas oberäkneliga böljerÖ·relse ; dess vänskap och s löd äro
säkerligen ick e värdelösa, liksom ick e heller dess fiendsk ap
kan negligeras.
De t finnes alltså på marinpolitikens område, liksom i
fråga o m all övrig internationell verk sam h et, många olikarta ..
dc ten denser, i a1lmänhet icke parallella, utan tvärtom kon vergerande t ill ibland o.Jösliga mo~sättni ngar och sammanstötningar. Många stater hava livsvikti ga behov att skydda, me1~
a lla tendera a tt överd riva sin a egna behov och framstä lla dem
såsom dc viktigaste samt sig själva såsom varande upprörda
över de övr igas bristande förståelse, vilken alltid förefaller alt
Yara grundad på illvilja och orättvisa. Vissa folk h ålla sig
på defensiven och andra h ava en bestämd offensiv tendens.
vilken ofta är så u tpräglad, att man, alltefter deras respeklive
politik, k a n iakttaga e tt ställningstagande och opererande al ldcles som i krigets strategi, till vilken det ta i sj ~ilv a verket ofta
utgör fredstidens inledande man övrar. Sjöhandeln h ar i vissa stater en mera fredlig innebörd och följer de mest inbringande vägarna ulan alt göra intrång på andras intressen, undl' r
det a lt densamma i andra state r antager en karaktär mera aY
ofrfcnsiv än av konkurrens. S{t uppträdde Tyskland i bö-rjan
av detta århundrade, vari genom det framprovoce rade elen organiserade engelska motverkan, som förde till världskrigeL
Den, somJ har olösta territoriell a problem! eller osäkra
landgränser, är icke benägen att ingripa på det maritima området i andra fall, än då det gäller verkligt livsvikti ga behoY.
:\fcn insulära länder och sådana med säkra och välskyddade
landgränser ha den naturli ga lendensen att skaffa sig en stark
sjömakt, .som kan möjliggöra för dem att g[t mycket lång t i
alla avseend en.
Den nation, som äger vidsträckta kolonier på andra sid an
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]laven , kan icke undvara en förtänksam marinpolitik , ty det
existerar inga säkra b esittningar, som man ick e kan b ehöva
försvara en gång. Man b ehöver bant betrakta de successiv a
kartorna över ko1onia la besittningar under de senaste århundradena. Ulan sjömakt risk erar den , som åger kolonier, a tt
förlor a dem, och den som icke har några, kan icke h eller
tänka .sig att erövra kolonier med andra medel än sjömakt.
Kort sagt, världen är för närvarande allt annat än lugn
och fredlig , och have t kommer ännu alt bli sldclcpla tsen för
stora strider om herraväldet över detsanuna . Och liksom i
gångna tider konnner utgången av dessa strider att vara bestämmande för många folks öden: några komma att dömas
till förfall och undergång, under det a lt andra där komma att
finn a lösningen på sin a livsproblem samt rikedom och makt.

I< onj'erenser, traktater och lagar mot b·igct.

I en värld, som är så litet t ilfredsställd och fridfull , i:i r vim let av konfercmser, traktater och Jagar mot kri gd elt mi.irkligt
reaktionsfenomcn. Fredsidealc t, som otvivelaktigt är en av
kri sten dom ens grundvalar, synes äntli gen hava funit vägen till
många troendes hjärtan och därifr ån höja sig upp direkt till
de skeptiska, torra och fördomsfria »'sla ls.skälen » vi lk a i alla
'
tider hava baserat sig uteslutande på k alla beräkninga r och
egoistiska inlrcssen.
Bortsett från dem , vilka av moraliska skäl iiro generöst
ointresserade av värdsliga frågor och därför ä ro d jupt övcrtyg~de om den praktiska möjligheten att om edelbar t genomfö·ra
en allmän fred, i:iro massorna , sonl! slu ta sig till fredsrör elsen
icke b esjälade av så upphöjda känslor, ut~n fastmc.r a ay e1~
blind k ärl ek till egna fördelar samt av obenägenhet att under~asta sig mödor och uppoffringar och att riskera det egna
!~vet för ett hypotetiskt allmånt bi:ista, inom vi lket möjligh eten
hll omedelbar personlig vinning icke synes påtaglig.
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S:'t snart striden med vapnen efter världskriget upph ört,
fortsatte kriget på det ckonomliska området, inom vilket för
övrigt i våra dagar de mest omvälvande rörelserna ägt n 1n1,
vare sig det gällt förhållandet mellan olika sociala klasser ell er
mellan olika folk. De kapitalistiska nationerna, vilka i gång.
na dagar samlat rikedomar och son1 äga på råvaror rika territorier samt vidsträckta produktiva kolonier, hava ,s ökt h ålla
de proletariska n ationerna nere i und erkastelse och bel'Oen dc
med tillhjälp av det ekonomiska vapnet, som icke är mindre
grymt än dc övriga. Härav kommer det sig, att vissa fo lk s
politiska oberoende icke motsvaras av verkligt obel'Oende; fr i.
hetcn är fastmer endast skenbar, då där finnes ett ekonomiskt
beroC'ncle, som motverkar varje försök att slärka en nations
maktställning och som ibland lyckas uttorka nationens livs källor.
~Ian kan icke säga, att samtliga hittills gjorda görsök a tt
minska rustningarna och begränsa konflikterna hava komm it
till några verkliga resultat. Kriget är icke något slngs mänskli g
sjukdom, från vilken man kan tillfriskna tack vare mer ell n
mindre visa ord från ett mindretal bakom ljuset fönla och m ycket intresserade, ity att kriget beror av dc eviga lagarna fö r
folkens uppgång och förfiall, gent emot vilka inga folks ocll inga
folkklassers konservatism har nf1got som helst värde. Kriget
har vidare sin stora lockelse, som härleder sig från historien, i
vilken dc mest suggestiva gestalterna alltid äro krigarnas, och
utövar en oemotståndlig eggelse på all verklig ungdom , s om
icke vill lyssna till de försiktiga råd, varmed pacifisterna vilja
skönmåla det fridfulla njutandel av materiella och intellektuella nöjen. Ungdomen vill i stället följa sin oemotståndliga
impuls att springa och rusa på, rakt mot varje okänd fa ra ,
~; amt föraktar det stiJJ.asittanclels välbefinnande, som får betalas med trftkigheten i ett händelsefattig t och enformigt liv.
Dc internationella domstolarna hava ingen möjlighet att
uträtta något , emedan det ännu existerar alltför många ol il;: heter mellan staterna, och om dc rika till varje pris vi lja ]la
1
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,status qiW», äro de faltiga tvungna att göra revolt. Om det
vore möjlig t att påvisa, att vissa nat ioners oerhörda rikedomar
icke härleda sig från våld och erövring, skulle man kunna
medgiva det berättigade i detta den mältade nationens besittande, som i så fall skulle lStå i motsatsrf örhållancl e till våldet och
icke vara ·e n direkt följd av detsamma.
Nati onernas Förbund är elen internationella pacifismens
stabila tempel, i vilket England är övel'Stepräst och Frankrike
dess assistent. De övri ga nationerna skicka sina representanter till Geneve egentligen för att under de högtidliga ceremonierna tjänstgöra såsom körsångare åt de båda solisterna.
Konkreta resultat för det alhnänna bästa hava hittills icke
uppnå tts vid höga rådet i Geneve.
Hellr·e än att vidmakthålla ett allt annat än fulländat >>'status quO >> borde förbundet sysselsätta sig med att skapa allmä nt samförstånd i världen, varigenom varje behov kunde
fin na Jnöjlighet alt förr verkligas och varje kraft alt få sitt naLudi ga ullopp och leelas så, a tt elen bidrager till det goda men
fäThindras att göra nå,g ra DÖverlagda och för det gemensamma bästa skadliga överwämninga r.
Som grundval för det h ela skulle erfordras ett noggrant
stuclium av samtliga sta lers behov och materiella resm·ser för
'
att medledning clärav söka del rättvisa jämviktsläget och vidmakthä lla detta genom lämpliga avvägningar av grundelementen . H elire än al l h ålla konferenser för att minska dessa
ru stningar, som äro den oundvikliga följden av orsakerna till
bristen på internationell jämvikt, vore del mcm ändamålsenli.gt alt faslställa dessa orsaker och verkställa en allmän rcglemå
nng av desamma, så att det rättvisa och oundviklina
b
k
svårigheter.
och
konflikler
utan
·unna inträffa
Man borde, exempelvis, upprätta en internationell kontroll över råvaro·r na, s~t att Yärlclens rikedomar icke såsom nu
är fallet, stannade i händerna på n ågra få, vilka i följd härav
kunna diktera lagar för de f a l tiga samt upprätth ålla del mest
för hatliga av allt slaveri, den ekonomiska träldomen. ;\{an
hnrde vidare färdigställa några säkerhetsventi ler för dc -ha-
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tioncr , som lida av överbefolkning, och öppna portarna till
rika territorier, vilka nu ligga avundsamt outnyttjade och
näslan övergivna pa grund av snå lheten hos någon makt ellr r
fientl igh eten hos dess invånare. Vi.ssa kolonier borde öpp na~
f6r allt slags verksamhet, från vilket land det än må vara,
och s~tied<::> för all emigration, på så sätt bildande dc första
cellerna i den hcg~l kosm:cpoliliska stat, som borde vara el('(
stora .slulmaJet för den pacifistiska internationalismen.
Mon denna internalionaHsm, som synes vara så uppfylld
av ideal, synes i verkligheten leka med ord samt tjäna som
täckmantel för nationalistisk och imperialistisk egoism. Den
saknar inom sig kraften av en fullödig övertygelse, av vilkrn
man oemo ts tån dligt tvingas alt gripa sig an med de mest svårlösta problem och som icke ger sig, förrän dc blivit löiStn.
Så har den gamla politiken tagit sitt högsäte i Geneve och
spinner där trådarna till de spindelnät, som den behöver för
sin bedrägliga verksamhet. Ä ven för dc mest förhoppning sful] a synes den tidpunklen icke vara nära förestående, d:l
en allmän >> carta del lavoro >> 1 ) för nationerna kan bliva i fullt
samför.slåncl och förtroend e undertecknad .
Det ~nda oositiva resultatet av aHa avrustningskonferenserna har vunnits i \Vashing'lon , säkerligen därför att dc pmkti1ska amerikanarna hade insett, att sjömakterna efter viirid skriget ovillkorligen måste min ska sina rustningar, sont blivit
kolossala och i fredslid outhärdliga, särskilt i betraktande nv
de efter krigets stora ansträngningar uttömda finans iella tillgångarna. Det blev därför möjligt att uppnå en överen<;kommclsc, som kunde kallas för demobilisering, men enelast i fdl ga om dc stora pansrade skeppen, vilka då i några länd (·r
drabbats av ett oförtjänt misstroende. För de lätta fartyg en
och undervattensbåtarna var det icke möjligt att erhålla sam stämmighet vid överenskommelsen i \Vashington , och icke
1
»C arta del lavoro » är ett av vederbörande myndighet i H :1 )
lien utfärdat dokument, genom vilket innehavarens såväl rättighd
ö v o r s. a n HL
som skyldighet till arbete garanteras och fastställes.
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för rän flera å r senare lyckades Förenta Staterna, Storbritannien och Japan att i London uppnå .samförstånd i fråga om
sjörustningarna , ett jämviktsläge, som dock förrycktes av dc
fran sk -ita lienska reserverna. H.aden av sjömilitära konferenser är nu i och med Japans utträde bruten , och friheten i örJogsfartygsbygget ~ir i verkligheten {tlcrs t~illd , med 1y :Hföljande k apprustn ing::n-.
Genom \Vashingtonövcrc•nskommcl.scn blev en viss hierkarki sk ordning fastslagen nationerna emellan på grundval av
deras sjömilitära rustningar. Om det är sant .a lt , Neptun ii
treudd är jordens spira », så utgöras dc tre uddarna av Fön:n ta S tatemas, SLorbr.itannicns och Japans flottor.

Öv erensshimmelse mellon politif..: 0ch nzstningur.
Vi hava redan iakltagit, att ett lands utrikespolitik ick e
är n ågonting annat än strategi i verksamhet , varvid man opererar m ed na lioncns samtlig'a krafter och tillgångar för att löiSa
de olik a problemen dels i statens normala liv o~h dels fö·r dess
framti da blomstring. Vi se också, alt nationens väpnade .styrka
uneler fred s tidens ständigt pågående strategiska operationer
verk a med sina potenti ella möj ligheter, d. v. s i själva verket
såsom ett förtäckt hot. En skickl ig strateg kan på detta sätt
fnrt.sätta i många år att gå från den ·ena framgången till den
andra utan a lt bliva nödsakad att gripa till krig. Ju mera
viljekraftig och energisk han är, och ju bättre han visar sig
kunna behärska de politiska lmafter, m ed vilka han manÖ·vrerar , desto säkrare kommer han att lyckas undvika att indraga sitt land i en väpnad konflikt, ehuru han för att impo~era på motståndaren då och då kommer farligt nära en dyhk konfli kt. För att kunna på detta sätt leka med elden
fordras det att besitta en sällsynt förmåga, i annat fall kunna
de händelser, .som tagit en farlig vändning , svårligen stoppas
a_v en ocrfaren och trevande hand. Den, som icke är vuxen
8
111 uppgift, kan lätt bli förskräckt över elen oförutseelda ver-
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kan, som upps lå tt av ,-issa av honom själv skapade orsaker.
Han låter sig då lätt ledas av de händelse r, vilka han själv
bo,r de d irigera, med ·en resigner ad fatalism, som på etl ömkansvär t sätt avslöjar hans egen oförmåg a. Det är icke otänkbart, att en obesluts am, senfärdi g ~och s·,rag statsman omedvetet glider mot ett avgöran de med vapnen, emedan han icke
i tid förstår att med ett raskt och opportun t beslut lägga ont
sin kurs. I dylikt fall kan man betrakta kriget såsom resultatet av en förfelad politik och icke såsont dess åsyftade våldsamma utvecklin g.

pansion en , och särskilt hade man försumm at den realpolit iska
förb eredelsen av nödvänd iga allianser . Storbritt annien utnyttjade dessa <waghete r och inväntad e icke .deras bortarbe tande,
innan världen tvingade s in i ett krig, som för nämnda stormald var oundgän gligen nödvänd igt.
De regering ar, som icke ständigt och metodisk t underhålla sin krigsma kt, kunna möjligen implXlvisera en talrik
arme samt ä ven i densamm a uppväck a hänfö·r else och offensiv an da, som ibland kan ubföra underve rk, även i .sådana
fall, då tekniken och utbildnin gsmetod erna lämna en del övrigt att önska; kanske skulle en sådan regering också kunna
inom ej all tför överdriv et lång tid skapa ett militärt flygvape n,
ifall tillverkn ingsmöjl igheter finnas, flygkons ten är utbredd
bland befolkni ngen samt flyglinje rna äro många och väl betjänade. Men den skulle icke kunna på mot.svam nde sätt improviser a en flotta, som, förutom mäktiga specialin dustrier,
kräver mån ga års arbete för att konstrue ra fartygen och bygga
örlogsb aserna .s amt åratal av unelervis ning och intensiva övningar för att u tbilda officerar e och besättnin ga,r till att kunna
fullgöra sin viktiga och i högsta grad komplic erade uppgift.
Av dessa skäl lyckas ·e ndast de s tarka regering arna, .som regera ett land under lång tid och kunna klart planlägg a sitt
Yel'k p å lång sikt, att skaffa sig en effektiv flotta.
E f tersom kriget är ett för närvaran de oundvik ligt fenoIn!en, f ramalstr at av alltför m ånga främman de och okontrol le.r bara -element, är det orimligt att tro, att önskan om fred är
likvärd ig med säkerhet för fred. De folk , smn inbilla sig att
de kunna hålla kriget på av.ståncl endast med s in ensidiga
vilja samt kri tisera de improdu ktiva militäru tgifterna och
den för krigsfar an grundläg gande mi litarisme n, hindra sina
regerin gar att sin plikt likmätig t för<bereda landets kr1gsma kt.
Dessa fo<ll\: få sedan möta den så avskydd a krigiska hemsöke lsen med otillräck liga medel. med risk att förlora allt eller åtrninston e att prövning -en komme r att räcka så mycket längre.
Att väl förbered a sig för kriget innebär att tillkäm_pa sig framSång med minsta förlusler ooh att förkorta konflikte ns var-

Den väpnade styrkans potentiel la understö d bör, i den
(för att låna begrepp från strategie n) »offensiv a » såväl som
i den »defensi va >> politiken , vara grundat p å verklige n befi n tlig och till omedelb ar användn ing färdig militär makt, m en
icke på skenbar sådan, vi lken förblir utan verkan i intern ationella kretsar. där de m ilitära rustning arnas verkliga värde
är tillräckl igt känt. Man bör komtm a ihåg, huru klart Machiavelli har framhåll it det ringa värdet av skrytsam ma överdrifter: ,, Det har alltid va.r it kloka mäns mening, att ing enting är så ofärdigt och osäkert som en sådan tnakts ryk te.
vi,l ken ,i cke är grundad på egen styrka >>.
Historie n visar, att detta den militära ,styrkans potentiella
stöd icke alltid stått i paritet med den föt•da politiken . E n
regering , som gynnar industrie ns utvecklin g och i följd därav berfordra r en avsevärd ökning av i främsta rummet sjöhandeln, åt vilken den försöker att snabbt vinna marknad er
och ullränga konkurr enter, kan lätt komma att stöta mot n å·
!:"on stormak ts stabili'Sc rade intressen . Regering en i fråga
;~1ås te räkna med all en dylik målmedv eten handelsp olitik
medför risker att råka i krig och bör därför i tid förbered a
sig, vare sig genom upprustn ing eller genom -en förutsee nde
allianspo litik, anpassa d efter den sannolik a konflikte n. Den
kejserlig a L:v ska regringe n, till exempel , hade drivit på landels
expansio n i sådan grad att utveckli ngen av sjö,s tridskraf terna
försumm ats och icke h ållit jämna steg med den snabba e~-

T idsb·if l i Sjöväsend et.
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aktighel. Det folk, som opponerar sig mot en välbeh övlig
krigsförberedelse och visar sig n juggt på härför erforderliga
penningmedel, får sedan i kriget betala en ännu större tri hut
i blod. Om det vore möjligt att, vid uppgörandet av saldot
för människoförluslcrna i krig, beräkna den procentuella del,
vilken berolt på otillräcklig förberedelse, skulle man komm a
till siffror, .som måste göra det djupaste intryck.
Det äi· således intet tvivel om, ntt icke politik och s trat Pgi
böra samarbeta.
Ett exempel på fullständig överensstämmelse mellan p olitik och strategi h ar givits av två tyska stormän, Bismarck
och l\Ioltkc. Resullatct, det fransk -tys ka kriget av 1870, ku n de icke vara mera glänsande och säkert .
En djupgående k ä nnedom om militära frågor är nödvändi" för -den man eller den politiska församling, som h :1 r
att på ändamMsenligaslc sält fördela anslagsmed len till dc tre
militära grenarna arme, flotta och flygvapen. Den större eller mindre anparten till var och en av dem beror på, vilk<'l
stöd respektive försva rsgren kan giva åt den nationella p olitikens mest avgörande problem, varvid vederbörlig betydelse
bör tillmätas också mindre viktiga frågor, som kunna tänk as
oväntat rycka upp i främsta planet. En godtycklig föniclni n ~
efter intuition eller efter enskilda ministrars yrkanden skulle
t)

vara meningslös.
Av de tre försvarsgrenarna är ulan tviv el flottan den,
som löper största risken att icke bliva förstådd i länder u ta n
fasta sjötraditioner. Det är nämligen svårt för lekmann,·n
att inse flottans nödvändighet och möjlighete r, även om h a n
gör jämförelser med andra slaler, med vilka det är möjligt
att råka i kr.ig och som äga .e ffektiva sjöstridskrafter med et t
förgånget av segrar och stora resultat till .förmån fö r si tt lands
storhet och välstånd.
I det politiska spelet, som a lstrar och sätter i ve rksamhe t
vänskapliga, likgiltiga eller fientliga käns1oströmningar, hör
en skicklig strateg, som är välbekant med de st ra teg isk a k ra-
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, en i Ya r.ie <Särs ki lt f~dl, kunna förbereda icke blott dc nödvänd iga militära maktmedlen utan också en gynnsam interna tionell atmosfär. Han kan göra detta så mycket bättre, ju
mera hans rådgiva re , d. v. s. de högsta militära cheferna, ·Lit
på h öjden av sin långt ifrån lätta uppgift. s~i. är emellertid
icke a lllid fallet, tvär tom se vi av historien , all mcueimålli,ga
förmågor m[mga gånger placera ts i spetsen för de militära
styrk orna, även uneler dc för vis-sa folks öden mest avgörande
momen ten. Efter att hava omntimnt detta miirkliga fe nom en ,
förklarar Jomini delsamma så, att >> förbindelserna mellan stats överh uvuden a och deras undcrlvd::mde äro st\ sällsynta och
så tillfälliga , alt man icke får förvåna sig över svårig"hctcn att
sätla rätt m a n på rä!l plats. >>
Regeringarn a i dc demokratiska och ~ocialisL·tvrda länder·
na bekymra sig ~innn mindre om alt anförtro lcch;ingen a.v dc
militära .s lyrkorn a å t dc därför mest värdiga. Då parti- eller
p arl amentnri~ka h ~ins:vn komma i främsta r ummet och härigenom dc militära. ä'l11betena anförtros {tt politiker utan
någon som helst kompetens , brukar man acceptera cten man ,
som dc av alltför obcgriin5acl vördnad för den militära rangordningens >> tnbu >> troligen lidande mil i lära kretsarna IM i t
komma mest lill s~'nes inför offenlligheten. l\1cn även då del
finnes el t Yisst bcfordringssys tcm , :ir del icke säkert alt detta
ver kar på ett f ulEinelat sått, så att den häs te automatiskt och
på k ortast möjliga l id kommer i täten . Vi skola i kapitlet
om personal och ma teriel få se, huru svårt det är att få bcfo rclrin gssystcmet nlt fungera på ett rättvist och säkert .sätt.
I icke-m ilitära krcl:,ar, även politiska sådana, godtager man i
allmänhet den militära ancicnnite tsordningen, om icke prcci 5
som en exakt gradering av förtjbinst och skick lighet, så dock
ut~n ~vivel <Såsom en t illräcklig garan ti för värclcsä tlningcn av
IUanm skorna. }[arskalk de Villa r s var icke r iktigt av den n a
l~lening, då h a n t räffande an mär kte: >>Öd et m edg iveT ick e all hd, a lt den till rangen äldste också ä r den d ugligas te >> .
H ela nationen är intressemd av valet av chef för varje
·
· ·
.. t
rnirt
t a r · lll'll1 Jsten um, som h andhar enorm a finansiella medel,
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som underk astar tusenta ls männi skor å ratal av uppoff ringar
och .som svarar för krigsfö rbered elsen, vilken, då den verkli
Pa
gen göres grundl igt, ulgör den djup::s te l'Oten till ~egcrn.
och
er
militär
icke
hos
tensen
kompe
grund av den bristan de
discipl inen hos dc underl ydande , vilka äro vana att tiga även
.
då de ha avvika nde mening , c," istcrar det ingen verklig kon
m
såso
troll över vad minist ern gör. Om han begår missta g,
pa
exemp elvis .en sjömin isler skulle göra, ifall han insistc raflc
mot
strid
i
aper
egensk
kliga
byggan det av fartyg med otillräc
åsikten hos sina bästa saklmn niga Tådgiv are, skulle mång,t
milliar eler förslös as ooh boksta vligen kaslas i sjön.
Den, som i fredsti d leder och admin istrera r, borde i reen
geln också stå i spetsen under krig, detta på grund av d
elm
åder
r
som
de,
beroen
cliga
nära gemen skap och det ömsesi
lan förbere delsen och gärnin gen, båda av omfatt ande och
kompl icerad beskaf fenhet . Därför är valet av chef så utomc1ordent ligt viktigt , och vi komm a att närma re beröra de
tiforded iga chefse genska perna i slutet av denna bok. De an
milldet
å
p
tro
icke
som
de,
just
militar istiska länder na äro
ga
tära geniet och som icke göra sig ett begrep p om den andli
befälhögste
mångs idighe t och smidig het, som kräves av en
fi!r
havare , samt de upphö jda karakt ärsege nskape r, som äro
mhonom ofrånk omliga . Det ä'l· icke aUom givet a tt kunna fra
kraftoch
tämda
es
b
ade,
avpass
väl
bringa kloka, ori,g inella,
ar
fulla ideer, och segern är alltid, innan den blir en underb
i
man
bör
ing
verklig het, en glänsa nde ide. Av denna anledn
'
om:stäJ
de flesta fall söka anledn ingen till nederl aget icke i
ndighel erna utan hos männi skorna . Man måste noggra nt u
.t,
delsern
förbere
llt
verkstä
som
den,
dersök a egensk aperna hos
t.
och hos den. som har konun endera
Allteft er som läsning en av denna bok fortgår , framsl å dr
d
icke vanliga egensk aper, som förbere delsen av och ledanel
ii r
av sjökrig et kräva av en amiral ; men för icke faekm än
det svårlig en möjlig t att bilda sig en riktig föres tällnin g 0111
den operal iva verksa mheten , so1n är ännu mycke t mera komeplicera d än man kan beskriv a. Högste befälh avaren s tank
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förmåg a m åste vara klar och säker milt i en virvel av osäkra
faktore r och han måste med blixten s hastigh et fatta de mest
avgöra nde beslut. Så utomo rdentli ga förstån ds- och karakas
tärsege nskape r krävas måhän da icke av någon vetens kapern
fatta
och
eller arbetet s man, ty ingen annan måste förstå
samt besluta och befalla på så ytterlig t kort tid.

Politik en och elen miiitä w verksa mheten i krig.
. . Som b ekm~.t ålade .såväl den tyska som den engels ka poi
htJken uneler variels kriget respek tive flottor att iakttag a ett
och
n
kritike
ret,
Försva
yttersta grad försikt igt uppträ dande.
ett
polemi ken beträfj fande denna åtgärd har givit uppho v till
man
vjlka
enormt antal artikla r, brosch yrer och böcker , ur
kan hämta både klara ideer och en elfaren her, som kan vara
nyt.ti.g att håll~- i minnet . I kontin entalst aten Tyskla nd följde
P?.h.~Ik en lantior svarets riktlin jer och begrep mycke t litet av
s~.ofOI:svaret, vilket påtvin gades ett defens ivt uppträ dande, som
sarskil t uneler vissa för en offensi v gynnsa mma tidpun kter
t
~t~mera kan anses ha varit fullkom l igt absurt. Rakt en10
iral
storam
ten
sjömak
tyska
elen
av
asJkten hos organi satören
:~.~1 ~iq~itz, ."~~le man på det opera tiva oml'åd et 'på ett för~ a ngt salt tJllamp a den bekant a riskpri ncipen . Denna prinClp had e varit grundl äggand e för den tyska flolt.po litiken och
~.ade det poEtis ka målet att förmå Storbr itannie n att icke
cor den tyska världs handel ns utveck ling
··
· d I· va~:en
lagO'a l1 ll1
~.r
t>~
sig
s:mt avsl~~. acka na1~mcla land från att i sådant syfte våga
a
okänd
stora
P.a ett avgora nde kng, som kunde medfö ra alltför
vilket
för
n sker. Sedan riskpri ncjpen slagit fel på det onwåd e,
den var avsedd , överfly ttades den till ett annat, där den borde
ha fått prö v as· , men d..ar man 1· stället endast tillämp ade en
..
.
d .
l .ld
svau
Bö;· .~VJI _ av c~ ~otent1ella h~tc~, ~1amligen en order till
.. e, SJOflottan alt Jakttag a ett fors1ktrgt, för att icke säa::t
"' nas t an P'lS
t .. l d
. t
hade
.. c _ c SIV upp Ta( an e. Efterso m risktan ken icke
.
f orn1 o tt r ·l . ]
or 11!1c ra konfhk ten . borde man ha gått till gruna
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elen med saken och accepterat den direkta konsekv ensen, n ä m.
ligcn str id t ill det yltersla, i vilken den tyska fiollan m ed
s lörsta sannolikh et hade blivit förstörd , m en den engelsh.a
LSjömaklen också hade lidit sådana förl u ste r, aU den utgalt
decim erad och illa tilltygad ur kampen. D en britli sk a önr.
makten till sjöss hade därmed blivit bruten , och sannolikt h ade kriget t ill slut få tt en annan och för dc tyska inlr e~se na
mera gynnsam vändning. I stället ville den tyska politiken.
som satte allt sitt hopp till fr amgång a r i lan tkriget, spar.L
flottan s[Lsom en potentiell t illgång m ed starkt inflyta nde pa
fredsJörhandli ngarna, av vilka man hoppades erh ålla sto o
delar av ,det Brittilsk a Impe r iets - liksom även av Frankrikes
- la nd onl'rådcn och rikedomar. Allt uneler det att en avgörande konflikt utkämpades, f::J'SLhöll politiken på detta siil t
vid sin optimistiska drömbild på lå ng sikt sa mt fö rbisåg k on fliktens eg entliga aktuell a beskaffenhet. Därigenom förlamack~
de utomord cntlig Ueffektiva tyska sjöstridskrafte rna, vilka i kr ig
hade till slutmfll herraväld et över världshaven och så ledes i d.t•
klllnd e betraktats såsom, en reservstyrkn , ut::Jn borde i främ sta
linjen h a tagit aktiv del i kampen . Troligen hade just detta m al.
som vi num:cra anse vara huvudinsatsen i spelet, icke klart
fö rslå tts och bestämts av den tyska politiken, och därför !wgrep densamma icke heller, huru stridskrafterna på m est logiska s ätt skulle använda s.
Å andra sidan var den engelska polit ik en influerad ju ·,!
av den tyskn riskta nken och a v fruktan för , a tt denna pri n·
cip kunde tillämpas så h ä nsynsl öst, a lt en katastrofal min skning av Englands flotta bleve följden. Den engelsk a politikcu
ville därför att sjökriget skulle föras med den y ttersta försi ktighet och med undvik ande av e tt avgörande sjöslag, i vilk d
måhända segern kund e ha lyst för sista gången och den br ittiska sjömaktens under århundraden s trålnnde stjärna h :1
gått n ed för a lltid. Efter ett så hårt prov skulle det icke h:1
varit möjligt a tt sn abbt å terställa flottan i h ela dess fö rTI
styrka, så alt man därigenom kunna t upprätthålla dess olwstridliga övervikt över alla andra länders sjöstri.clskraftc r. F ~,r-
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tygen erford ra allt för lå ng byggnadstid och därjämte en ancvärd ti d för att sä ltas i stridsdugligt .skick , och icke h eller är
det lä tt att .s nabbt skaffa ersä ttning för förlorad specialutbildad
person al, ulan vilken den avsedda säkra effek tiviteten ick e
kan ernås. Imperiet skulle h a va förlora t såväl den centripetala kraft, som förenar de stora periferisk a område na med det
centrala moderla ndet, som även försvarsrnedle t mot eventuella
angrepp , vare sig nära eller fjärran. På det internationella
område t, skaka t gen om världskriget, skulle denna svaghet ha
kunnat b li anledning till motgångar och allvarliga risk er. Och
så k oml det sig, att politiken, därtill sporrad av berättigade
och stark a bekymmer, men säk erligen ick e längre besjälad av
den trad itionella glänsande offensivandan , gav order till Jellico a tt ständigt och jämt hftlla i minnet, a tt h a n i si n a hän der h ade hela imperiets ex istens , d . v. s. en skatt, alltför betydande för att sä ttas på spel i våldsamma och ödesdigra partier orn krigslyckan .
Att de t politiska elementet n1.ås te vara ytterligt verksamt,
då det är fråga om alli ans krig är oundvikligt, m en så är icke
fall et m ed dess k ontinuerliga i111blandning i egen krig smakts
opera ti oner, i synnerhet när denna inbla ndnin g har sitt upphov i m isslroende till den utsedde befälhavaren. Det är icke
sällsyn t, att politikerna, efter a tt havru utnä mnt en general
eller amiral till b efälh avare för lant- eller marin stridskrafter na, sedan ansäUas av ständiga tvivel p å hans förm:åg::J, och
allt u nder det att de äro obehagligt överraskade över att han
ingenting gör, bliva c·äcldhågadc, då han någon gång gör någonting. Ju mera politikerna sakna moralisk motståndskraf t
och n oggra nn sak kunskap , i des to högre grad utsätta de befälh avaren för misstroende och störa h onom i han s nrbete.
Och om land e ts regeri n g h ar den parlamentaris ka m en taliteten, händer det lätt, att de styrande vid sä rskilt ömtåliga tidPunkter påtvinga befälhavaren ett kri gsråd till biträde. Detta
ko111 mer då, i likhet m ed näs lan alla kommitteer, som skola
avge v ikli ga bedömanden, att förslösa tiden med onödiga di s-
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kussioner och långa m eningsutbyten, och till slut kon11ner m an,
i bästa fall , fram till den vanliga kompromissen , bestående i
medelvägen mellan de båda ytterlighetsriktningarna; men i de
flesta fall hesluter man sig för att hålla sig på defensiven fö r
att se, vad som kommer att hända. Engelsmännen säga: )) A
council never figiht. >>
I själva verket bör politiken icke skapa ytterligare svårigheter utöver dem, som redan existera under de militära operationerna. Det skall vara politikens uppgift att i freds tid,
efter en noggrann värdesättning av samtliga dc dugligaste
bland officerarna, däribland utvälja de till högre befälsföring
uneler krig mest värdiga, samt att därefter giva dessa oinski'änkt förtroende, alla hjälpmedel och på allt .sätt unelerlä tta
deras uppgift. Ä andra sidan bör man betänka, vad Napol eon
säger om dc svårigheter, i vilka den högste befälhavare befinner .sig, som, efter att ha erhållit en oulföl'l)ar order, tydlige n
icke kan låta saken ha sin gång och skylla på sin lydnadsplikt,
sär.s kilt icke om han genom orderns utf6ranclc skulle äventyra någon just pågående operation eller t. o . m. hela krigets
utgång: »En högste befälhavare är icke försvarad av en ordt• r
från någon långt från krigsskådeplatsen varande minister eller
furste, som ofullständigt eller icke alls känner till det senaste
krigsläget. "

I detta kapitels olika avdelningar har jag i allmänhet b erört den mer eller mindre djupgående splittring, som i de liberala, demagogiska och socialistiska staterna existerar m ellan de politiska och de militära elementen, just därför, att
meningsskiljaktigheterna och bristen på förståelse mellan dc
båda elementen äro mera förnimibara i de nämnda staterna.
Men mina reflexioner gälla förvisso icke den italienska fascistiska regimen, i vilken enhetligheten i politisk ooh militär led -
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ning är säkrad genom strukturen hos elen högre statliga rangordningen och framför allt genom den intuitiva och enande
1:n~ak ten hos den genialiske Man, som styr nationens öden. Under det att vardagsmänniskans säkerhet i omdömet är föga
utvecklad samt försvagas av tvivel och elissonanser
,
är allting i »il Duces » omfattande intellekt sammansmält till
den universella tankens klara låga, son1c bringar olika synpunkter, åsikter och känslor i samklang med varandra. I
Benito Mussolinis allbomfattande snille kunna vi alla spegla
oss och skåda oss själva i förstoring. Detta är hemligheten
med den unclei,bara oharmen hos denne man och elen djupgående anledningen till ett stort folks fullständiga och hängivn a lydnad.

(F·orts.)
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Uppgifter angående främmande mariner
(U F M

n:r

2/39)

hämtade' ur fack- och clag.~p r ess av Marinens pressdetalj
under tiden 16 januari-F> fC'b ruari Hl39.

Innehållet i hä r återgivna up]>gifte·r stå1~ helt rör de som käl.la
angivna pressorganens J•äkning.

Aktuella spörsmål, översikter, jämförelser m. m.
Världens rus.t ningar till sjiiss.
örlogsfartyg med dt sammanl~.gt tonnagP av om.kring 2,300,000
ton >iro f . n. under byggnad i v}irlden enligt i BPrlin publicerade öw rsiktr·r och kompletterande rapporter. Därnwcl äro alla tidigare re kord i världshistorien s lagna och sjörustningarna från åren fö rr
värlclsluigP.t distanserade. Ddt a sker samtidigt so m a ll a natimwr
Pnhälligt fö r kl.ara sin orubbliga fredsvilja.
.
.
Lika s kdimmnncle äro dc kostnadsberäknin ga r, som gjorts 1
samband med publicl·ranclE't av r ust ningsssif:frorn a. Dc över 800. iir logsfartyg, so m i dag >i ro be\·i l jade, stå på stapeln el ler ligga u n•k r
utrustning på varvrn, to rclP motsya r a byggnadsanslag på den näst;Ht
astronomiska siHratl av omkxing 15,000 miljoner svenska kronor.
I ingendem siHran äro inräknade det stor a a ntal tr äng-, dep:loch m oderfa rtyg, som samtl iga mariner bygga i stö rre eller mindre antal.
Upp rustn ingen ti ll s jöss lccll'S med sto rt försp rå ng av Storhri·
tannien som på va rv och vc rksh1clPr f. n. har ett örlogstonnage uv
icko minctn' än Ö\'Cr 600,000 ton undrr byggnad, förde l at på n:?
fartyg. Sju slagskepp, sPx hangarfartyg, 22 kryssa r e, 24 jagarer'
16 ubåtar, 3 minutläggare, 9 minsvepare; 13 motcn:toqwclhåtar: ·~
kanonbåtar samt 14 vaktSartyg och ubåtsjagare utgor eld tlllskot
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till elen bri ttiska llottan , som f. n. är unel er arlwtP. Likso m v>irlLlen
i dess helh et Yisar Storbr itannie n _absol u t rc'korcl.
Förenta Staierna h ar genom swa på senaste tidcn ttitt Jöljancle
upprustningsbeslut kommit på andra pl ats i nyhyggnaclsliänst•c·ncl P.
:Närmar u 4GO,OOO to n s triclst' art,,g jämlc c>n rad hjälptartyg ha be lutats, stape llagts och sjösatts. Av dessa äro G slag~kt'PP och a\' ö\·ri ga fartygstyp rr är det framför allt jagarr och ubåtar, som b\·ggas.
o ve-r 60,000 ton av det Jörra slaget, fö rdelat på 40 c' n lwte r, och omkring 23,000 ton av clP sena re' tn)('rna iiro L n. und ct· arbete.
Tysk land inta r obestritt trPclje rumme t i f r åga om s jörustniugar.
Vad antalet fartyg beträttar är platssiffran till och med l - ickP
mindre än 139 örlogsfartyg äro be.slu tacle eller uneler arbete vi d
varv på No rclsjö- och östcorsjökustrrna. TonnagesiEiran är emellertid proportionel lt minclrr och stann ar vill omkring 300,000 ton, Pnär
Tyskland just ansett s ig böra fylla tlet ökade behovet :w lättare
fartyg cc h torpedfartyg sam t sed a n 1918 l' j halt n å g on u hå tsfl otta.
Uneler det a tt a ntalet torpedta r tyg övnstigcor t. o. tu. elen amerikanska siffran utgör tonnagd b lott t vå tredjedelar av LTSA:s. Antalet ub åta r uneler byggnad u ppgår till 28, ocl1 >i r dä rmed jäm te Ita·
liens störs t i värlclPn, möjligen med u nelantag av Sovjetunionen.
varif r å n säkra uppgifter dock saknas.
Dc två latinska sto rmaktsmarinerna ligga i clPt närmaste j;1msides m ed n ågon öve rvik t J ör Fr an k rike. Med hänsyn till i tal ic' nska
kammarens bPs lut, att. Mussolini ut a n ckss hörancl r kan beordra
nya fa r tyg ä r eld dock troligt, att siffrorn a i detta fa ll n>irmat sig.
Offici ellt har Frankrike' n är mare' 270,GOO· ton örlogstonnag<' under
arbete nwclan el c' n ita lic••n ska siffran s k u li r stanna vi el om k ri ng
235,000. I båda ländern a uppgår s iagskpppstonnagd t i Il 140,000 ton.
fördr iat på 4 0nheter om Ya rde r a 33,000 ton. I öv rigt liggPr hunt clviktcn p å kraftiga torprcUartyg· och ub åtar.
VärlLlens 1ill ordningrn tredj e stormakt. tiLl sjöss, .lapan, omger
som lJekant in a s jörustningar med stor ht'mligh etsfulllw t. Exakta
uppgifter äro därför sYåra att medcle<la, nwn sannolikhC'tcn talar för
att omkring 225,000> ton r. n. äro under byggnad.
I lika hög grad so m Ja1mns äro cl c exa kta rustningssiil rorn>l
för Sovjetunionrn svåra att lw.stämrna. Tyska källor uppge. att
minst ett, sannolikt trr slagskepp s t å på sta twl n. 1INl säkerh rt kan
cläremot fasts lå.s, att f iC' ra kryssare äro und r r byggnad, minst Ptt
flygplan sf artyg, en scr ico torpedfartyg och en män gel uh:'\ tar. Samhlanlagda nyhyggnaclst.onnaget snara re ö1·cor- fin uncl corstigPr 200.000
ton, vara\· stö rrP delen a\'sPs för östPrsjöflottan.
(Stockholms-TidningL'n den 30 januari 1939.)
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Sjöfartens s·kydd under krigstid.
Det brittiska imperiet är i krig.stid i alldeles särskild grad be.
roemle av att kunna säkerställa s ina .sjöförbindolscr. Man lmn inse
betydelsen l1ärav, om man bet~lnke r , att engels,ka fo lket behöver en
daglig import av mer än 50,,000 ton födoämnen.
Det brräknas att .för denna dagliga impor t ti ll Storb ritann ien
måste varje dag l 60 ånga re anlända till dc en gelska hamnarna. Dess.
utom måste jäm.sides m ed importen av födo·ämnen importeras olja
och råmatPrid till krigsindustrirn. För denna ofantliga impor t be.
räknas c:a l,i500 Pngclska ånga r e å c :a 3,000 ton samt ett avsev[lrt
antal minclrc ångare vara i kontinuerlig fra ktfart på världsha ven.
Detta antal handelsfartyg är icke beräkna t mod hällSyn t ill
fartygsfö rluster uneler krigstid. Hä r av foljer att s jMartsskyddet är
ett problem, som för Englancls vidkommande är aktuellare än nå-·
go n.< in.
De faklorc r , som f ramför allt spela in vid frågan om hanc1Pls.
skydd, ä w:
l) Den enorma ökningen av antalet unde rvattensb åtar.
2) Tillkomsten av en speciell typ övervattensfartyg, de, s. k.
handelsförstörarn a.
3) Mö.ilighetrn av :Clyganfall i närheten av k usterna.
För att möta clmsa ökade fa ro r för handelsfartygen fordr as
eskorterande, öirlogsJartyg,, som e:rbju cla B'kydcl mot ubåtar,, 11ava
kraftigt luftvärnsartilleri samt framför allt ett artilleri nog krafti gt
att kunna upptaga strid m.ccl hanclclsförstörare.
Engelska amiralitetet har hlnkt sig tre utvägar för att skyelda
handelsfartygen:
l) att öka bPstyckningcn på befintliga konvojfar yg,
2) att iJ,·gga om rtt tre ttiotal äldre jagare till Pn ny typ kon·
voj.fart,rg,
3) att bygga om äl dre kryssar e till luftvämskryssare avse dda
att eskodP ra handelsiartygen genom dc zoner, som anses peciellt
utsatta för J\yganfa\ 1.
(I.,a Revue Maritime, januari l939.)

Byggnadsprogram och budgeter, uppgifter angående
personal och materiel m. m.
Storbritannien.
Flottanslagen komma att ö,vers,tiga fjolårets me(l16,000,000 pund·
Flottans l agen för år Hl39, som skola fram U g gas i .sJute t a1·
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februari, väntas uppgå till omkring l40,000,000 pund, d. v. s. en
ök 11 in g på un gefär j6,000,000 pund jämf ört med föregående, år.
En av hu vudorsakema till ökningen är beslutet om n ybyggnader. Enelast 2,41.0,500 pund hava anslagits· till de :zt far tygen, ,·ilka
man beslöt att bygga förra å r et, nämli gen i vå 40,000 tons slagskepp,
sju ]<rys3al'L', ett hangarfartyg och. tre. ubåtar. Totals umm an för
dessa far tyg konnner att gå på omkring 33,000,000 puncl. Därför
J.;:omma s keppsbyggnadsanslag en att utgöt·a en rokonlsumma under
fredsti d. Det nya byggnadsprogramme t har diskuterats med hänsyn
till va rvens och vape nfabrikernas kapacitet.
Progr ammet omfattar hå el.lcr tre slag;3kepp och flera kryssare
samt dess utom ett antal jagan•. Man kommer även att vidtaga
förber edelser för byggandet av minutläggare, ubåts jagare, eskort ..
fartyg och kustiörsva rsfartyg av n.r typ ; bristt·n p å dessa visade· sig
särskilt unel er sep tomberkrisen j 938.
En väsentlig ökning :w motortorpedbåtsflotti lj en fö reslås.
Det stor a antalet nya fa rtyg, som komma att träda i tjänst
någon gång m el\ an detta å r och l942-43, nödvändiggör en stor ökning av flotta ns prrsonal , vilkt•n tör närYaranclc består av l2l,OOO
officerar e och manska p.
Om f lot tan fort.sät.trr att utöka s i nuYarande takt, komm er personalbeh ovet att uppgå t il l 1.80,000 man, el. v. s. l 3,000 man mindre
än före kri get.
l938 års s lagske pp Lion och Tcmerairo skola brggas h os John
Brown & Com pany i C I ~·Llebank samt Harland & Wolff i Helfast.
Nya kontrakt Jör s la gskepp Yiinta hos Tyne och Clydcv m ven.
En ovan li gt sto r begynnelsesumma kommer att fö,reslås :Cöt· ny·
byggn ader för att möjli ggöra att u b~ttam a .och k ustfartygen snabbt
bli fä rdi ga.
(The D a i ly T<>kgraph den 1 f0bruari 1939.)

örlogstonnage under byggnad.
Beträffande örlogstonnaget under byggnad och i order Yid
brittisk a ske]JpsYar v just nu, finns (öljandc siffror tillgängligt, för
de större varv c·n:
John Brown, Clycll'bank. Ett slagskepp (35,000 ton), en ki·~·ssa
re (8,000 ton), 2 dc·p åfartyg (8,900 to n varder a), 2 jagare (l,690 ton
Vardera).
Cammel Lainl, Birkenheacl. Ett slagskep p (33,000 ton), 2 kryssare (5,450 ton va r de r a), 2 jaga re, 4 ubåtar (l,090 ton va rdera).
Caledon S . & E. Co, Dundee. Insp ektionsfartyg (830 ton).
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'VM. Denny, Dumbarton. Tw jagan' (1,850 och 1,690 ton ), ~
Yecldtbå tar.
.Fail'field E. & E. Co, Govan. Ett slagskepp (05,000 ton) , ~' it
l1angar.fal'ty!Z, pn kr yssan· (5,450 ton), 2 jagare.
Hamilton & Co, Ulasgow. TYå minsvepare (875 ton vard era).
Harimul & Wolff, lklfast. Ett hangarfartyg (23,000 ton) , 0 11
kryssar P (1 0,000 ton).
Hawthorn, Leslie, Hchburn-on-Tyne. Två kryssare (i),450 ton),
4 jagan' (:2 om 1,695 ton vardera}.
Scott's, Grecnock. Två kryssare (5,4:50 ton), 3 jagan; (1,850 ton
vardl•ra), :1 u bi\ta r (1,090 i on vanlcra), ett depåfartyg.
Sh'Ilhen & Sons, Lintlwuse. T vå kyssare (5 ,450 och 8,000 ton),
l'n min utläggare.
Swahn, Hnnte;:, 1\' allsend. Ett slagskc,pp (05,000 ton), 2 hy.~' a
re (10,000 och t-! ,(,CG ton), 3 jagare (7,850 och 1,690 ton).
'l'lHHnyctofts, Sonthampton. Två jagar<' (1,690 ton vardl'ra) , l'tt
konvoj[artyg- (1,200 ton), 2 kanonbåt ar (583 ton vardera), en mi nutläggare, 2 jagar<' (1,033 ton vardera).
VickPl'S-Annstrongs, Barrow. Två hangarfartyg (23,000 ton va 1·
Lk ra), 3 uhåt nr (1,lHJI1 ton vardera), <'n kryssare (7,000 ton), 2 ja garr
(1.350 ton va rd0ra) .
Vickers-Armstrongs, \Valker-on-TynP'. Ett slag:skc,pp (3.5,000 t on ).
t>tt hangarfartyg (:C3 ,00() ton), en kry.ssan• (8,00(}1 ton), <'n ja gare
(1,860 ton).
Samuel \Vbite, C'owcs. Fyra jag a re (1,69(}1 ton vardera), ett ]J a
trullJa rtyg, l'n minc1tläggare.
Yarrows, Scotsto·un. S0x jagare (1,690 ton vardPra), 2 kon vo jfartyg (1,250 ton vardera), 2 kanonbåtar.
Flottans Yt1l' 1, Chatham, Devonport och Portsmouth. Tre kryssan· (8,000 och 0,460 ton), 2, minsvepare (850 ton vardera), 3 ubåtar.
Det an.wnliga iirl ogsto nnage, so m för närvar a nde ger dc h ritti3'ka varven en .stor eld av deras sysselslittning , utgöres alltså officiell t av sammanlagt följ:mcle :fartyg:
') fartyg.
SlagskPpJl .. _. _. ....... . . ....... . .. .
lJnngarfartyg ...... . .. . ..... .......
o
))
19
Kryssare
36
.Jagare
15
Ubåtar
4
Minsvepare
))
Depåfartyg
3
))
2
Y l>llettbå tar
Minutläggare
3
))
3
Konvojfartyg
))
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Kanonbåtar
P at rullf arty g
Inspd;:tions:-arty g
(~forgonticlningen

4 fartyg.
1
l
den 8 februari 1939.)

Engelska lnftviirnskryssare.
AtminstonP 40 J'ad,\-g, speciell t bestyckade· och uirustaclc för att
kunna bekämpa Jientliga flygp lan och ubåtar, ko111ma snart att vara färdiga. D c skola J.ör,svRra dl• konvojrr, vari större delen av Englancls handelsJlotta i krigstid komiller att in•JPlas.
Ett minclrf' ombyggnadsprogram goclkändc's 1937, mpn arhet<'i
fr amskred .sakta, ända till de häJlClel.serika sept l' m bPrdagarna förra
året. Scclan dess har arbdet påskyndats och många fartyg hava uttagits f ör omändring till luttvärnskry.ssarc och ubåtsjagare.
Dl't är delvis Iör att fullföl ja programmet som varvet i Rosyth
öppnats i begränsad skal a.
Anfall av ubåtar och fl ~·g, möjligen kombin erat, mot handels-konvojer unclPr krig, tas i bPdikning av de sjömilitär a nl.yndighPter na, även om opinionen bland juristerna anse, att ett sådant anfall .s,kulle vara l''ll stur kränkning av den internationella rätten.
Det är troli!-!'t, D t t niirvaron av krigsfartyg, väl bestyckade med
luftvärns kanon er, skulle göra flygraider mot handelskonv,ojer till
farli ga och clyrbara operationer för att otta försökas.
Följand0 Ja rtyg avses Iör konvojering: 8 kryssare, 14 jagare
samt 18 t i Il 20 far1yg, som förut k a l! ad r s >>s loops>> . Av kryssarna
ha CovC"ntr;· och Curlew var i t r u,st ade någon tid, vi l k et eve ntuellt
systerfar tygen Cairo, Calcutta, Capetown, CarlisLe, Colombo och Curacao även skola bli.
Deplac0mentet är 4,200~4,290 ton, fart 29 lmop och ursp rungliga bestyckningen 5 st. 15,2 crn kanoner. Deras nya bestyckning
inbegripN lO .si. 10,2 cm luftvärnskanoner, 2 st. grovkalibriga samt
10 eUc-n- 12, st . finkalibriga kulsprutor. Varje fartyg har därför en
mycket sto r e'l clkraft mot luftmåL Vad betäffar >>Sloops>> så utgör a
dessa 18 till 20, av Bridgewater, I-IaS'tings, Shorcham och Falmouthtyp en: 990-1,106 ton, fart 16 knop. Färdiga skola de, ha 2 st.
10,2 eller 11,9 cm kanoner, 3 st. 7,6 cm luftvärnskanoner samt 11 st.
mindre pjäser och kulsprutor, alla luftvärnspjäser. I ansl utning
härtill finns de't 8 st. nya lv-»sloops>>, vilka äm färdiga eller under
byggn ad. D e äro av Bittern, Egret och Black Swan-typ. Deplacement mellan 1,190'-1,250'. ton, beräknad fart 19 knop. D e: flesta av
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dessa äro bestyckade med sex eller åtta 10,2 cm och 5 mindre lu Et.
värnskanoncr. 14 jagare äro ombyggda till konvojfartyg. Det ih
troligt att andra tillkomma. Dc tillllöra >> Y»- och >> W »-klassen <•ch
byggdes uneler kriget. Dc äro på 1,100- 1,12.0 ton och göra 31 k nop.
DNas gamla bestyckning av flackbanepjäser och torpedtuber komme r
att ersättas med 4 moderna 10,2 cm luftvärnskanoner och 2 gro vkalibriga kulsprutor. I d<'ras utrustning ingår hydrofoner, sjunkbomber samt andra fö rsvarsmedel. mot ubåtar.
Om:fattningen av cktta program är så stort, att det varit n öd.
väncligt att anlita civila varv. Förutom bestyckningen med nya
kanone r och durkar, kommer varje luftvärnskryssare att utrustas
med en helt och hållet ny eldledningsanläggning, i vilken ingå r
höjdmätare och lyssnarapparater för att gora fjärrluftvärnet så <fi:ektivt som möjligt. Luftvärnskryssarna eller >>Sloops » anses bl i Ya
cle bästa försvarare mot lågbombanfall, vilka enligt erfarenheterna
från spanska kriget vis at sig vara farligast för elen civila sjöf ar t \' n.

121 -

Engelska flottan den 1 januari 1939.

~

Omoderna

]\foderna

Totalt

Under
bygg·nad

Totalsumma

An-1
tal Tonnage An·l
tal Tonnage An-l
tal Tonnage An-1
tal Tonnage Antal ~ Tonnage

-

Slagskepp ······ ···
Jiang-arfartyg ... · · · l
Lätta övervattensfartyg ··· ······ ··· 97
Undervattensb åtar 14

-

Summa

-

14450

18 495500 18 495500
7 127700 8 142150

5 175000
4 92000

23 670500
12 234150

189960 135 457799 232 647759 37 145590 269 793349
7745 45 51379 5\J 59124 14 16780 73 75904
l 212155 l ln323781 113445331 l 429370 l 11773903

Beviljade fartyg, vars byggnad ännu icke påbörjats:

2 slagskepp

(The Daily TPlrgraph den H januari 1939'.)

l bangarfartyg

7 kryssare
8 jagare

Engelska flvttans nya motortorpedbåt är det snabbaste fartygd
i hela ölrlogsflottan och kan komma upp i en största hastighet av !lO
knop. Accelerationen är så stor, att hastigheten kan ökas från frm
till 40 knop inom en tidsrymd av åtta sekunder.
Ty pen är alternativt fö rsedel med två eller fyra l ätta kanon" r,
manövrerado f r ån plats uneler däck, så att ingen av besättningen i allt nio personer - behöver vara synlig ovan däck.
Vidare finns en luftskyddskanon och en amun för beskjutning
av smärre :fartyg såsom undPrvattr•n sbåtar, jagare och trålare' dc.
Maskineriet utgöres av tre st. Rolls-Royce-Merlin-motorcr 0 111
tillsammans 1,000 I. H. K. och clrs~ aktionsradie är 1,000 nautiska
mil med 20 knops Lut.
En anmärkningsvärd faktor är att s jön hryter m.inclr·r över f artyget, som är 70 fot långt, i hårt väder vid höga hastigheter än vid
låga. Typen oeskrivf's sås om det snabbasi e och mest effektiva f örstörelsevapen till sjöss som finnes.
Konstruktören av denna ultramoderna torpedbåt är Hubert
Scott-Painr och fartyg et är hyggt av The Bri t ish Powcr Boat C11.,
Ltd., Southampton, som byggt 24 av dr< 3Z nya motortorpeclb :Har.
vilka n;yligrn lEwcrerats till engelska flottan .
(Göteborgs Handels- och Sjöf artstidning elen 25 januari 1939.)

(La Revue Maritime, januari 1939.)

Engelska flottans personalökningar.
I och med igångsättandet av den engelska upprustningen kmnmer flotta n~ personalstyrka att utökas mod omkring 30,000 man.
Denna avsevärda utökning är nödvändig för att kunna bemanna de
nybyggda fartyg, som bliva Lireliga uneler de kommande två eller
tre åren.
Behovet av denna prrsonalökning framstår tydligt om man
betänker att å r 1940 träder i tjänst i t>nge \ska flottan
'
2 sla gskepp,
3 hangarfartyg,
15 kr yssare och
ett antal lätta fartyg, som ÖH' rstiger vacl som uneler ett
krigsår byggeles i England.
Ett modernt s lag kepp har Pn besättning på mor än 1,300 man,
ett hanguda r t yg 900- j ,000 man, r n mrdc,lstor kryssare 700 man
o. s. v.
Tidskrift i Sjöväsendet.
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Man rälmar med tre år för att utbilda en god örlogsma tr os.
För att utbilda specialister, såsom artillerister, beräknas ännu l änRre tid.
(Le Revue :Maritime, januari 1930.)

Engelska ami r alitetet har fasts.tällt nya brs.tämmelsc r för ut..
bildning till officer ifrån manskapsgra derna i avsikt att öka oc h
uneler lä t ta officersrekry teringen.
Vid världskrigets slut hade engelska :tloHan 475 oi.fieerare, som
befordrats ifrån manskapsgra clerna. Av dessa hava 12 blivit k ommendörkapte ner av 2. graden och 3 kommenclöt·k aptenm av 1. gr aden. Efter världskriget hava 123 ifrån manskapsgra derna blivit oll'ieerare, varav 3 blivit kommendörk aptener av 2. graden.
(La Revue :Jiaritime, januari 1939.)

I engelska amiralitetet finns en speciell avdelning, som. ute/ilutande sysslar med sjöhandelns skyeld i krigstid. Denna avdelnin g,
vars personal nyligen utökats, fölrberecler isynnerhe,t den blivande
organisation en av hanclelsfa r tygskonvojer , de vägar, som konvoj erna
skola följa och fördelningen av dc örlogsfartyg, som skol a tjä ns tgöra som eskort.
(Le Yacht den 21. januari 1939.)

Tyskland.
Det största slagskepp tyska flottan någonsin ägt löper den 14
februari av stapeln på Blohm & Voss' varv i Hamburg. D enna h;i n:
delse betecknas såsom den viktigasto marinpolitisk a tilldragelsen 1
Tyskland de senaste åren. Fartyget har preliminärt erhållit beteck·
ningen »F ».
Med denna 35,000-tonna r e inträder Tredj e riket i de störr e SJOmakternas led. Ty medan sl agskeppen Scharnbo·r st och Gne~senau
med svagare bestyckning och mindre deplacement u tgjo rde en öv('rgångstyp, som ännu stod i skuggan av V crsailles, är ))F » det fö rsta
tyska slagskepp, som byggts m.ed fullt utnyttjande: av Tyskl ands
kvalitativa likaberättiga nde till sjöss.
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))F »-Jart;ygds deplacement om 35,000 ton är beräknat enligt
wnshingtona dalds formel. Dr;insle{örråc l och rcservångpan ncvatten
:·ro cläriör ej inberäknade. Därigenom l.dir »F » stön·e än s'l agJ~ryssarna av E rsatz-York-kl a.ssen, som befunna sig under byggnad
vid fredssl utet och mecl nonnal utrustning vägde 38,000 ton, ty
bränsleför råckt Yar inLcr;ilmat i deras tonnagesiflra . För utländska fart yg om 35,0110 1\' a.shington-to n uppskattar man totaldeplacementet nt('d full utrustning- till 39,000-42,000 ton, och även )) F)) torde komma att hålla sig inom clenna ram. Bestyckninge n är densan1ma som för de Sl'nasic• t~·ska slagkryssarp roje,] den. Effekten har
emellertid ökab, s ärskilt genom en förb;ittring av Jlrojekti.lerna s
sprängyi•r kan. PåfallanclP 'ir även att det nya Ia rtyget är .snabbare
än slagskepp a\' äldre t.n'- Slagskepp med maximihasti gheter IJå
undC'l' 30 knop Twtraktas numera som otidsenliga, och man torclo
kunna utgå iin]n att >>F» blir minst lika snabbt som cle senasto
fransk a nyb:·gg naclPrna, vilka mod motorE'r om 13QI,OOO hkr kunna göra 31,-3 knop.
Den nya tyska s jökrigsstraic girn är en helt annan än världskrigrts, som känn eierknacles av stela rader av kämpande, linjoskCJ.Jp.
Nu ii r rj Jartygsantnl et utan rörlighE'ten elen avgörande :faktorn.
Sjöslagen komma i dt framtida krig ej fltt spola samma roll som
fön, skri ver så]unda Essener Nationalzeitu ng. utan kamprn kommer att g'illa kommunikati onPrnas uppriitthålla nde. Man får ingalunda glömma att förintandet av dE'n :fientliga krigsmakten liksom
förut är det säkrast<: s;iHet att t rygga en seg€'r, mrn luftflottan s
ökade bety delse och ))småkrigsmNll en» i kustområden a komma att.
flytta kampen om och mot kommunikat ionernas upprätthålla nde till
de öppna atlantiska vattnen. Str atrgiskt sett, skriver en fackman
i elen cit'P rado t idningen, ligga E l be- och vVescrmynni ngarna icke
längre i den inre ~orclsjön utan i trakten mellan Skottlancl och Norge!
Denna omständighe t ställer, hetor det vidare, störro krav på
våra dagars tyska slagskPpp än på 1910-talcts, vilkas aktionsradie var
begränsad till »hundra sjömil kring Helgol and» . N ordsjöf lottans t i ll
är fö rbi. DE>t tirpitzska linjE>skPppct tillhör en gången epok. Det
snabba sl agskeppet med stor aktionsradie kommer att med tunga
kryssa r e och andr a lättare sjöstridskraf ter till sin assistens f ullgö r a
sina n ya upp giHo'l· att angripa fiende ns handelsförbin del.s;cr och
trygga sin a egna. Om även fienden uppträde r mod slagskE>pp på
skådeplatsrn, blir det givetvis slagskeppen som fälla avgörandet.
.
Med en krigsflotta som ej förfogar övE'r slagskepp, som äro
Jämnstarka med fienden~ starkaste Yapen sk ulle Tyskland hopplöst
sjunka ned till en makt av and ra klassen: vars maktmedel till S'jöss
Pj skull e duga till något annat än en tv ivelaktig neutralitetss trategi.
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heter det vidare i artikeln. Den övervärder ing, som de lätta sj ö.
stridskrafterna h ittills bliYit förentål för i elen tyska offentli_gheten.
nedtryckes genom det första slagskeppets stapelavlöpnin~
sina
riktio·a dimensioner. Praktiska skäl, vilka grundade s1g pa rlen
läng;e byggnadstiden för störro fartyg, ha stundom givit upphov
till fals,k a fö r e.ställningar. En harmoniskt smmnansatt stormaktsflotta kan emellertid aldrig undvara det tunga slagskeppet, ~ch ~är
skilt Tyskland med sina industriella och skeppsb~ggnaclstckmska _re surser behöver ej hänge sig åt några falska illuswner utan kan O] 'pet erkänna slagskeppets värde och betydelse, skriver artikelföda Haren till sist.
Ett systerfartyg till »F >> , , Q,,, kommer inom kort att gå av sta peln på marinens va rv i ·wilhclmshavl?n.

tll:

(S venska Dagbladet elen 12 januari 1939.)

Frankrike.
Det nya franska slagskeppet Richelicu, som löpte av ~tap rl n
elen 17 sistlidne januari, har ett deplace ment på 3ö,OOO Was hmg t onton och ett huvudartilleri av 38 cm. kanoner, vilket innebär, att de t
är dot hittills starkaste franska slagskeppet. J e an Bart, Clonwnceau och Gascogne äro systerfartyg under byggnad.
.
Richcliru har en längel av 242 meter, en br eeld av 33 m eter
och ett djupgående av 8,1 nlC'tor. De fyra tu rbi nerna, som matas :11"
olj eeldade högtryokspannor, utveckla en maskinstyrka på 450,000
hkr, vilka giva slagskeppet en fart av 31 knop. Den sammanla gda
vikten av maskinanl äggningen öve rstiger icke 3,000 ton - rn :lll·
märkningsvärt låg siffra tack vare do f ulländade tekniska anlä ggningarna.
I li khet med 33 om kanonerna på Dunkorquo och strasbourgskola Richeliens 38 cm kanoner placeras i tvenne k vaclr uppcltorn .
det ena bakom det andra, på slagske.p pets främre del.
Richeliens sekundära artilleri kommor att utgöras av 1:\ st.
15,2 cm kanoner, uppställda i fe m trippeltorn, som placerats på sl~~~:
sk oppets aktra del. Tolv lO om kanoner, automatkanonor och ],u
sprutor utgö~·a det effektiva luft:svärnsartiller iet.
Skyddo't mot tor.pecler och Jl ygbomber har ägnats spoc_iell u pP:
märksamhet och man beräknar, att den sam.manlagcla v1kteu U'
skr,ovot, horisontala och vertikala pansaret, do förstärkta skottco
mot torpedträffar samt stridstornet utgör 70 % av clepl aocmc ntct
el. v. s . omkring 20,000 ton.
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Om man får tro de siffror, som publicerats av J ane' fighting
hips är däckspans aret 200 mm och tornpansaret 400 mm. Motsva~ande s iffror för Dunker que utgöra 175 och 325 mm. Det starkt
~epansr aclo stridstornet innesluter alla nödväneliga organ för förbindelsetj änst, ordergivning, navigering oclt olcllejClning. Ombo·rd
finnas vidare fyra katapultabl a flygp lan.
Besättningen utgöres av ett sextiotal officerare och omkring
1500 m an.
'
örlogsvarvet i Brest, som byggt Richeli eu, ägor icke on stapelbäeld nog lång för att bygga ett fartyg på 242 meter. Richeliens
huvuddel - 197 meter - har byggts på en stapelbädd och omedelbart efter sjösättning kommer fartyget att fö rlängas med en förstäv på 37 meter och en akters täv på 8 meter. Dessa förlängningsarbet en beräknas bliva utförda på 2-3 månader, uneler vilken tid
maskin anlägg11ing m. m. skall installeras, varigenom fartygets färdigställande icke beräknas bliva fördröjt.
I deffa s ammanhang bör n~imnas, att mnrinministeriet beslutat,
att omedelbart igångsätta en utbyggnad av on stapelbädd i Brest
till 300 meters längd.
Total a antalet dagsverken för byggandet av ett 3ö,OOO tons
slagskopp beräknas till 1,600,000. Av do 1,250 miljoner francs, som
Riclwl iou be'l·äknas kosta, utgöra 73 % el. v. s. cirka 900 n1.iljoner
fran cs arbe·tslöner. 10,000 arbetare' bava haft sysselsättning med
slagskeppsbygget under fyra år.
F ö·ljancle siffror äro av intresse för att belysa omfattningen av
det arbete, som ett modernt sl agskeppsbygge utgör. Den elektriska
installationen utgöres av 750 km kablar omfattande tillsammans
3,000 k m elektriska ledningar. El 1ektriska kraftanläggningo;n är
på 11,000' kilowatt och driver 400 motoror och 5,000 lampor.
Vikten av materielen för installationen av dc elekt riska 1mblarna u ppgår tilL 155 ton och utgöres av on mi ljon bultar, 50,000
muttrar och 25,000 skruvar.
Spolleclningar, värmeledningar, ledningar för komprimorad luft
m. m. hava en totallängel av 170 km och omfatta 360,000 fö.rskruvningar.
B es~ittningen elisponerar 550 tvättställ och 180 duschar.
Spisen i k a h~·sse n, där mat lagns för 1,500 man , är 5 1 /o meter
lång. I bageriet kan elen elektriska ugnen på tio timmar framställa
1,160 kg bröd. Kylrummen kunna förvara 38,000 kg kött. Vidare
finn es förrådsutrymme för :SO ton socker, 60 ton färska grönsaker
Och 72,000 liter vin.
(Le Temps elen 17 januari 1939.)
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Franske marinministern har beordra t byggandet a\" tn•nn\'
snabba oljetankfartyg. Fartygen, vi.lka skola lwta La Seine och La
Saöne, byggas i DunkerquC'.
De,ras deplacement skall bliva 19,500 ton med en l astkapacitPt
av ll,OOO ton.
(La H.evue Maritime, januari 1939.)

Holland.
K r·igsminister · von Di j k Jramhål.ler i >>Scerabaj asch Handel.;;.
blach nödvändigheten av att stärka .Hollands fö rsvar. Härvid får
flottan särskild betyLlelse såsont varande förbindelselänken mellan
Holland och dess kolonier. Byggnadsprogrammet för den närm ast P
tiden upptar följande nya krigsfartyg: två kryssare, on flottil jlP clm·o, fyra stora jagare, nio ubåtar, tre kanonbåtar och ett stort
antal :tlygplan. Större delen av de nya fartygen bli färdiga 1941.
Byggnadskostnaderna uppgå sammanlagt till 170 milj. gulden. De
nya, fartygen äro främst avsedela för N,ederländska Indien. lit bildningen av manska11 bedrives i forcerat tempo. Flottans förn yan de komnwr dock att ta några år i anspråk. Beträffande armen s kri·
vm ministern att antalet rO'l;:ryte'r ökats mod 60 procent. 140 m ilj .
gulden har anslagits till anskaffande av modernare vapen och ni rustning. Vid nordsjökusten och de holHindska gränserna har ett
antal nya försvarsanleiggningar uppföds.
(Ny Tid den 18 januari 1939.)

Nederländska nattmyndigheterna hava uneintecknat ett kurrtrakt på 20 moto•r torpedbåtar av Me. Herbert Scott-Paine's konst ruktion. Den första motortorpedbåten komm er att byggas av British
Powor Company i Southampton. Dc återstående båtarna skola
byggas av N. V. Gusto vid Schicclam med licens från British PO \\ er
Boat Co.
Dessa båtar äro avsedela för tjänst i Nordsjön och i Nederlä ndska Indien. Båtarna äro av en holt ny typ; försöksbåten har genomgått en preliminär prövning med mycl..:et goda resultat. Under fö rsöken prövades farten, manövcnluglighet:en, sjövärdigheten och t~-st 
gåenclet. Don nya båtens egenskaper äro: längd omkring 70 fot :
deplacement omkring 32 ton . Uppgifter om farte•n homlighålluo

127ännu, men hastigheten är större än vad som uppnåtts med föregående båtar av samma typ.
Bestyckningen utgöres av fyra 45 cm torpedtuber, två lv-kanoner, sjunkbomber och climbilclare. För elen händelse att 53 cm tuber
)laneras, kunna två sådana inmonteras.
1
Maskineriet utgöres av tre 1,000 hkr:s Rolls-Royce-Powor ,Merlin» marimno torer, vilka hava konstruerats for marinen av RollsRo,yce och British Power Boat Co.
Stor uppmärksamhet har ägnats bostadsutrymmet onh ventilationsfrågor för att dessa båtar skola lämpa sig för tropiska förhållanden. Besättningen kommer förmodligen att bestå av två officerare och sju man.
(The U nit ed Services Review cleu 12 januari 1939.)

Danmark.
Sjökommanclo meddel ad P den 29 januari beslute,t , att de två i
flottprogrD.Inmot av 1937 bestämda nya torpedbåtarna nu skola börja bygg as på örlogsvarvet.
Fartygen skola bli betydligt större än de nuvarande .o ch för
närvarande kunna följande siffror uppgivas: deplacement c:a 700
ton, längel 85 m, bredel 8,4 m och fart c:a 35 knop.
Bestyckningen konliner att besta av 2 st. 10-12 cm. kan., 2 st.
40 mm lv-kan. och 3, st. 20 mm automatkanoner samt 6 st. 53 cm
torpedtuher i 2 s-t. trippeltuber på däck.
Båtarna bliva utrustade för minutläggning (60 minor) och försedd~ med tiUrbinmaskiner samt den mest mode,r na radio- och navigationsmaterieL Besättningen uppgår till c:a 100 man,
Det kan nämnas, att do nuvarande torpedbåtarna äro på c:a
300 ton med en fart av 28 knop.
Chefen för marinstaben, konunenclör Hammerich, har gjort följande u ttaland,e:
»De två båtarna byggas utan extra anslag, då vi på olika konton och c,f ter andra anslag äga tillräckligt stora belopp. Att regeringen gått med på denna ökning av tonnaget och fartygens krigsduglighet taga vi s'o m e,n glädjande uppmuntran». På frågan när
båtarna väntas bli färdiga, svarade kommendören: >>Det beror på
111aterielen, ty d,en skola vi ha från utlandet, ,o ch leveransticlen är
lång uneler nuvarande oroliga fö,r hållanclen. Kanoner och torpeder
skola vi ä ven ha från utlandet. J ag vill blott säga, att varvet skall
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sätta igång arbetet snarast möjligt. Jag kan tillägga, att om vi
hade, vad som behövdes till fartygen, kunde• en sådan torpedbåt
byggas på ett •ån.
(Berlingske Tidende elen 29 januari 1939.)

Norge·.
Marinens budget för 1939-40 uppgår till kr. 17,126,706. Av
detta belopp utgör kr. 2,833,300 extra ordinarie ans,l ag.
Till nybyggnad av fartyg är upptaget samma belopp som
förra året, kr. 3,088,500 under marinens budget och kr. 700,000 u neler
extra ordinarie anslag på finansdepartementets budget.
Av nyby ggnadsbeloppet är kr. 2,374,500 avsett att användas lill
fortsatt byggande av jagarna 4 och 5 av >>Sleipnen-klassen och kr.
1,414,000 till byggandet av en större jagare.
Fartygsrustningarna, vilka blivit ökade med en jagare u neler
6 mån., bliva föl] jancle:
"Olav Tryggvason", 2 jagare och 3 ubåtar, hela året,
1 jagaw under 6 mån.,
"Froya" och 3 tb av llTryggll-klass·en, 8 mån . sommaren 1939.
Minutläggareavdelningen, bestående av 2 minutläggare och 2
patrullbåtar i c:a 1 1/2 mån. våren 19':10.
Man räknar med att inkalla 640 hemförlovade av manskapet
eller c:a 85 man mer än i år.
Vid sjökrigsskolan förutsättes, att till hösten 1939 taga in 19
kadetter på däcks- och 5 på maskinlinjen.
Vid sjömilitära kårerna skall antagas 24 matrose•r , 4 mer än
förra året.
Kustartille~riet: Budgeten för år 1939-40 är föreslagen till kr.
2,475,655, vari inberäknas utbyggning av fästningar.
I förhållande till anslagen för 1938- 39 visar förslaget en ök·
ning av kr. 56,545, som beror på lönereglering och prisstegring.
(Tidens Tegn den 14 januari 1939.)

Eftler bl. a. svenskt mö,n.ster hållas i januari-februari 1989 fö r·
svarskurser för handelsflottans befäl.
Avsikten är att sprida kännedom om de åtgärder sjöförsvar et
vill vidtaga för att skydda handelstraf iken under oroliga fö.rhå llan·
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den och giv~ in~trukt~onc:· i. el e förhållningsregler hanclclsfartyge•n s
cre.t bef äl bora ±olJa 1 k n gsfarvatten.
e,
Det an ordnas 3 kontinuerliga kurser i Oslo och Bergen. Varje
j{urs utgör en 12 tim. föreläsningsserie med :fö-ljande ämnen: sjöfarten i krigstid, gaskrig, minor och minsvepning, ubåtsblockad, unde rrät~else- och förbindelsetjänst samt taktik.
K ursen är frivillig .och utan avgift. Efter dess slut tilldelas
de deltagande certifikat.
(Dansk Tidsskrift for Sov;:e.s cn, januari 19'39.)

Fin lan d.
I nom Finlamls marin utredes L n. som bäst, enligt vacl försvarsminisfer Niukkancn uppgivit, frågan om flottprogrammets detaljer,
de' nya fa r tygstyperna och de mest trängande behoven. Det äJ." icke
uteslutet att programmet redan i vår kan föreläggas riksdagen.
I enlighet mc.cl det normala anskaffningsprogrammet ha redan
två min dr e minutläggare beställts från Crichton-Vulcans varv i Åbo.
Vikt igast synes vara att bygga nya jagare·, vilka böra föra tre lätta
kano ner , två mindre luftvärnspjäp.er ·eller tunga maskingevär, två
dubbl a to r pedtuber på däck, eventuellt en undervattenstub samt två
strålkastare. Deplacementet torde bli omkring 1,000 ten. Finlands
flottf örbund har beträffande det nya flottbyggnadsprogrammet framkommit med följande förslag: tw kustpansarfartyg, sex jagare, nio
under vattensbåtar, t r e stora och sex små motortorpedbåtar, ett antal
minutläggningsfartyg och minsve.pare, bevakningsfartyg och nödiga
skol- och moderiartyg. Av pansarfartygen finnas redan två.
(Svenska Dagbladet elen 21 januari 1939.)

Polen.
Pol ska flottan fick elen 10 februari en ny unclervattc·n sbåt kallad Orzel - örnen - vilken uppgiv-es vara ö.stcrsjÖin.s- största. En
systerbåt bygges för närvarande i Rotterdam. Den nu fullbordade
Ubåten har byggts i Flushing och är 7 meter brocl och cirka 90 mete,r lång. Den är bestyckad med lätta kanoner och ett stort antal
torpedtuber. Det exakta antalet har icke uppgivits. Enligt polska
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pressen har polska flottan ett totalt tonnage av 150,000 ton. Det
säges dock, att detta måste ökas tiofaldigt. Pressen påkallar sa 111 •
tidigt en väsentlig ökning· av hande•l sflot.tans tonnage, som nu upp.
går till 100,000 ton.
(Sn'nska Dagbladet d0n 11 fp:bruari 1939.)

Jugoslavien.
Jagare. Under byggnad i Frankrike >>Bolgrad». T vå syste rfartyg >>Z agreb >> och >> Ljubljana>> (1,210 ton) hyggas på Nationalvarvet i Split .
.Tagaren »Dubrovnik>> (1,880 ton, 4 st. 14 cm kan., 10 st. luft.
värnskanoner och kulspr utor, 6 st. 53,3 cm torpedtuber, 37 k nop)
byggdes i England 1931.
Ubåtarna av >>Osvetnik>>-klassen (2 it 630 ton) och >> Hr abri»klassen (2. it 975 ton) äro engelska och franska byggen från 1927- 29.
Motortorpedbåtar. U tom 2 uneler 1927 levererade Thornyeraftbåta r om 15 ton märl~es en tysk leverans 1936--37 (Li.irssen, Yegesack) på 8 båtar av >>Yele:bit»-klassen, om 60 ton (rel. stort ton n ag e),
34 knop, 1 ncaskinge vä r, 2 st. torpedtuber.
Tysk leverans är tillika skolkryssaren >>DalmaclJa>> och h an ga rfartyget >>Zmaj» (10 flygplan), båda med en artilleribestycknin g av
R,3 cm luftvärnskanon E"l'.
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stor sekretess, m en vederbörlig hänsyn kornmer att tagas till dess
:t:·:J,teg iska l äge och även till Darclanellernas så rbarhet med hänt ill lu ftanfall.
syn
:Man t r or att byggnaclsprogrsncmet komm er att. omfatta 1 kryssare, 6 jagare och 8 ubåtar förutom några hjälpfartyg.
Turkarna framhålla, att deras flotta kormn er att bestå av åtminstone 2 kryssare, 24 jagare och 40 ubåtar men att en del av
detta progra m kommer att anstå tills en turkisk marin byggnadsindustri skapats. För detta ändamål kräver den nuvara nde budgeten
en särskild kr edit p å 50,000,000 p i aster.
(Proce·edings, januari 1939.)

Ru mänien.
Byggandet &v den länge planerade n y a flotthasen har till slut
påbOrjats. Arbeten hava igångsatts på den ny a basen vid Tasual
omkring 16 engelska mil från don berömda badorten Mamaia. Den
kommer att bli omkring 10 gånger så stor som basen vid Constanza
och är avS'edd att kunna taga emot de allra största fartyg. Byggnadskostn aderna sägas belöpa. sig till omkring 3,500,000 lei (S 250,000).
(Proceeclings, j an uari 19·39.)

(Dansk Titlssk r iH for S0v>e.s0n, januari 1939.)

Siam .
Tu r kiet.
]'ör in te l änge sedan lånade elen engelska regeringen ·e n sum mn
penningar till turkiska r egeringen, varav större cle•l en är avsedel att
användas för att å teruppbygga ödogsflottan. Det är .ett faktu m att
örlogs,f artyg för en summa av nära 6,000,000 engelska pund beställts
av Turkiet på engelska va r v. Tyska firmor hava försökt att försäkra sig om de turkiska beställningarna, m en det synes som onl
Turkiet inte är obenäget att knyta en ny vänskapsförbindelse med
dess främste fiende i världskriget och fö'1· t illfället svika sin g alllie
bundsförvant.
Det turk iska f lottprogrammets framtida u tveckling är omgiYell

Den 5 augusti 1938 överlämnades kanonbåten >> Dhonburi » 2,2.65 ton - till siamesiska marinen i närvaro av siamesiske premiärministern och ett antal högre japanska sjöofficerare. Kanonbåte.n h a r byggts på Kawas akivarvet i Kob e. >> Dhonburi>> och dess
systerb åt >>Ayuthia>>, som tidigare levererats till Siam, äro för närvarande de storsta fartygen i Siams f lotta. I slutet av 1937 infordra de elen siamesiska regeringe n anbud på en lätt kryssare från
Japansk a, brittiska och italienska firmor. De•t synes vara säke•r t att
två skepp av denna typ med ett deplacemen t på 5,000 ton komma att
byggas, troligen i Italien. 2 skolskepp äro också planerade. 4 un~ervattensbåtar, som byggts i Kobo och levererats till Bangkok i
~Uni 1938, fullständiga tillSommnans med de 2 kanonbå tama det första
lottl5yggnadsp rogrammet av år 1935. A rbetena på elen befästade
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flottbasen Satahib fullföljas. Basen ligger omkring 170 engelska
mil söder om Bangkok på östra sidan av Siambukten.
(Proce,edings, januari 1939.)

Litteratur.

Brasilien.
Engelska varv hava börjat bygga jagare enligt kontrakt solll
unelertecknades i början av år 1939. Dessa fartyg hava ett depla.
cement på 1,500 ton och en fart av 39 k nop. Betalningen ko mme!'
delvis att ske i form av råvaror. Denna order blir förmodligen den
s,ista från Brasilien, som placeras på utländska varv, emedan de
brasilianska varven under senare år betydligt utökats. Men Brasilien måste dock tillsvidare köpa kanoner från utlandet för sina
blivande fartyg.
De sex jagare, som byggts i England för elen brasilianska fl ottan, hava fått följande namn: Jaruerna och Jaguaribe (Thornycr oft),
Javary och Jutahy (Samuel White), Japura och Junta (VickersArmstrong). Do äro på 1,375 ton med fyra 12.,7 cm kanoner och 8
torpedtuber. Fart 35,5 knop.
(Proce,eclings, januari 1939.)

,Krigsfaran, av professor J. G. Andersson.
Saxon & Lindströms förlag, Stockholm. Pris
0: 2.5 kr.
>>Liksom en tung och skymmande dimma i elen mörka hösten
utbreder sig i dessa dagar en förnimmelse a v smygande oro över
Sveri ges folk . Redan i somras började vår horisont mulna - - ->>
Med dessa ord inledes en väckelseskrift, som på sin tid åstadkom
mycken uppståndelse, nämligen Sven Hrclins broschyr >>Ett Varningsord» utgiven år 19'12, närmast Jöranleclcl av elen politiska fejd, som
föregick byggandet av våra nuvarande Sverigeskepp. Två år senare
följde »Andra varningen>>, i samband med då rådande politiska meningssk ilj aktigheter angående de vämpliktigas övningstid och en
allmä n försvarsförstär lming.
Till skillnad från ch. H edin bellöver prof. Andersson ej blanda
politik i sin allvarliga vädjan av år 1939, ty han kan glädjande nog
konst atera att för:svarsviljans starka vind nu blåser över Yårt land.
Efter me'r än ett århunclraclm småskuren skråköpingspolit ik vaknar
svenska folket äntligen upp till medvetande om sin naturliga ledarställ nin g i Norden, konstalerar fö<rf. Med utgångspunkt från det
nuvarande allmänpolitiska Hige~t i världen, vilket rubriceras såsom
mör km kring horis'on ten, söki's ett svar på frågan, om Sverige kan
försvara sig. Förf. angivm he<lt naturligt intet kategoriskt besked,
men det är ingen klentrogen anhängare till dC'n demoraliserande
tesen >>kan det nyt te>>, som för pennan. Dr t är uppväckandct a Y
kraftigt manifesterad försvarsvilja, >överskyggande' alla andra
Intr essen, som är elen ledande tanken i prof. Anderssons skrift. Tiden fi r oncl, framt iden är mörk och Europas stora demokratier äro
skrämmanclo svaga, så sammanfattas läget i vår världsdel. Vi lycka~es beva:·a vår neutralitet för et,t Jn·arts sekel sedan. D utta får icke
comma oss att tro, att det skall gå lika bra i nästa allJntinna krig.
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ProL Andersson är icke ensam om sin uppfattning, att neu trala
åskådarstater icke komrna att tolereras i framtiden. Ju star ka 1·e
och mindre bristfälligt Jörsva ret är desto större blir möjligheten
bäde att hävda neutraliteten och att i värsta fall försvara oss. Oe[j
om vi tvingas därtill, står ett faktum fast: »komma vad komm a
vill, aldrig lJlir en svensk rädch. Hur ond t iclen än kan bliva med
lu:ftkrig och brända städe r, med blockad av vå ra kuste r och f r;illlmancle trupper på svensk botten, förlora vi aldrig fattningen. DN,
är icke att skapa panikstämning att giva utt ryck åt sin oro för
framtiden, hävclamb att vi t. o. m. befinna oss bortom elvte ti m.
meu, om man .samt idigt ingjuter denna t.illtro till vårt -!'olks an ,].
liga rustning.
Geno!llsnitt.ssvenskens inställning gentemot utlandet ti r i sto rt
sett rätt ov.ederhäftig, anser prof. Andors.son, och sorgli gt nog är
opinionsbildningen i vårt land icke alltid grundad på sakkunska p
om de djup are liggande förloppen. Han varnar I ör glåpord oc h
överord beträffande utländska s tatsmän och förhållanden samt Jl åpekar risken av att dylika yttranden kunna registreras och brukas
emot oss den dag, då man vill vinna något av oss eUer tvinga oss
genom en diplomatisk aktion. Den råclancle .situationen belyses av
att nyligen en främmande makt viS'at sftclant intresse för orga nisa t ionen av svenska handelsfö r etag, att vår utrikesminister funni t sig
manad att uttala clc manligt S'Ve·n ska och allvarstunga orden, »- i
detta land gälla svc•nska lagar, men inga andr a,» vi 1k et uttalande
i detta fall haft av.:;edcl verkan.
Det sve·n ska försvarets brister och författarens uppfattnin g "m
de lämpligaste åtgärderna för att avhjälpa d'''rn~ utgor det ccntr ,du
i broschyren. Det är i fö rsta hand der~ aktuella frågan om förlä ngel
öivningS'ticl, som upptages till behandling. Det önskvärda skulle vara ett år:s utbildning. Men författaren inskr änker sig till att J:öreslå nio månader , sex månaders r ekrytmöte och tre' månaelsl å ng a
repetitionsövningar, som bl. a. av beredskapsh änsyn skulle sprirl as
över årets olika delar. Kategoriklyvningen skulle försvinna. Det
är ett absolut krav, som våra till försvar uttagna ungdomar har
rätt att ställa på fö,rsvarsmaktm-na, att de säncla,s ut i fält med m inst
lika god m ekani8k utrustning och lika fullständig utbildning, so m
fienden kan väntas besitta. önskvärt hade varit om för:f:. även h acl.1
påpekat, att kraven på förlar;gd utbildningstid i om möjligt h ögre
grad gälla för värnpliktiga inom specialvapnen marinen och flygvapnet. Det kan numera icke tillräckligt ofta uttalas att flot tans
pers'o nalfråga är av utomordentlig betydelse. :M an kan ej uppeh åll a
vare sig strids- eller krigsberedskap på våra fartyg utan fulltaliga
,och ö)vade besättningar. En kaderökning inom alla grader är ett
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abso.Jut krav liksom att värnpliktstiden förlänges till omkring ett
är. Betydelsen av att den första Jörsvarslinj en: flotta och flyg under annens nwhilispr·ing i första hand skola taga m110t och söka
hindra fien tliga angrepp, har iörf. fö rbisett. Förf. an.sor, att om
i det ootasiati.ska kriget kineserna med ett medelgott bombflyg varit
japanerna öve-rlägsna i jaktplaneus fart, elclkra :[t och antal, skulle
fro nterna i denna "tuncl kvarlegat vid Gula floden och strax innenfö r Shanghai. De,t haclo varit än mer berätt1gat att tr å ga sig, om
kineserna haft en medelgod natta, som utgjort ett ständigt hot emot
de japans ka trupptransporterna, va r hade då tronten stått? Prof.
Anderssons personliga erfarenheter betäffancle luftv~irnsartillc ri et.s
begr änsade effektivitet iiro av stort intre.sse.
Förf:s önskemål heträHancle flottan äro oklara och kunna missförstås. Hä wm sägs: , komma vi .så till frågan om n,vb:vggnacler för
fl ottan. Här kunna vi med glädje häLsa regeringens kraHtag, att
föreslå byggnndet av två · nya arti ll crif art yg. :M'ln måste endast
göra klart for sig. att mecl dC'n nuvarande SJ-'änningcm i Europa Sveriges öde kan va ra avg jort 2, e·ll er 3 år innan de nya pansm·skeppen
hinna triida i tjänst. Vidare ä r det uppenb art, att även dessa nu
för8i3lagna fartyg ej kunna hålla tillbaka en stormaktsfiencle, som
unclrr skyeld av sina artillmifartyg söke·r landsätta några elivisioner
på Skånes öppna kust. Ofrånkomligt stå vi sålunda inför ett kategoriskt både - oclu Så långt är allt gott och väl. Det är fo.rtsättningen som kan miss,förstås och ur sjömilitär synpunkt icke godtagas. Förf. undrar, >>om icke eit kustförsvar för Skåne bestående
av dels be-fästningar på några punkter med artilleri, lika grovt som
bestyckningen på Östersjöns kraftigaS'te art.-fartyg s.amt dels av mobilt, grovt artilleri och en gördel av kulsprut0nästen på själva stranden skulle kunna 11tbyggas för en bråkdel av vad de nya art.-fartygen
~osta sa m t vara färdigt elen 1 :a juli i år. » Detta är misstag. Enbgt fö rsvarsstabschefens utlåtande rörande flottans fartygstyper (1
mars 19'38) kan elen .sammanlagda kostnaden för åtta svåra batterier
-~ fr å nse·t t strandförsvare t och om befintligt fartygsartilleri i
vrss utsträckning omändras och kommer till användning, beräkna.s
uppg å till 73,6 milJ. kr. Kostnaden för ett fast och fem rörliga 15
cm :s batterier uppskatt as till över 13 milJ. -kr. Härtill komma m edel f ö,r stranclföirsvar och organisation. En skånsk fästning av den
art för f. skisserar, i vilken clP svåra kanonernas kaliber s'kulle vara
38 cm. { = det t.ys·k a slagskeppet Bismarcks), men batteric'l·nas antal
endast tm·clB uppgå till fyra, skulle' likväl bliva mycket, dyrare än
de nya kustförS'varsfartygen. F'ör den n a summa skulle säkerligen
en rorli g, slagkraftig flotta kunna byggas, beredd att ingripa var
som. helst längs våra ku:>te-r.
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Utan reservation kan man instämma med förf. i de av ho n 0111
föreslagna åtgärderna beträffande flottan, för att bringa vårt för.
svarsväsondo upp till högsta möjliga stridsberedskap på den k orta
tiden av några månader : >>En del av flottans fartyg kräva moder nisoring och tidsenligare a rmering. Alla sådana arbeten, .som ku n na
genomföras på kort tidsfri s t, bö ra genast och med högsta fa rt igång.
sättas, och största möjliga clol av våra sjöstridskrafter sna rast möjligt utrustas med full bemanning.>,
I broschyrens avslutande del clt·agor fö rf. upp vissa riktlinje 1•
för de åtgä rd er, s om menige man och kvinna i riket nu böra vidtaga. Det gäller att under do närmaste månaderna mod det frivilliga och o:[iorvilliga t jänandots vapen genomföra det svenska fol kets
andliga upprus tning. Härför föreslås till omedelbart igångsättande :
en nationalinsamling för anskaffande av nya jaktplan, starkt ste gr ad
skytteverksamhet samt organiserande av kvinnornas fr ivilliga fö rsvarstjänst
Den nu i korthet behandlade väckelseskriften är buren av sann
fosterlänclsk patos och förtjä nar att allvarligt begrundas av envar.
11:an kan dock icke unelerlåta att fästa uppmärksamheten på det
märkliga förhållandet att förf. icke upptagit frågan: »Kan Sveri ge
försörja sig under krig?» till behandling. Den fara som hotar frå n
ös te•r och söder anses dödlig, uneler det att vi enligt förf. kun na
utgå från att väs tmaktorna ej komma att ingripa. i vårt nation olla
liv annat än temporärt under extrem krissituation. De i Ovre Norr l and befintliga n a tur tillgångarna ha från flera storm akter tilldr agit sig sådan up pmärksanchot, .som tencle'l·ar att bilda en far a för
vår neutralite-t. För ko-ntroll av »riktigt» användande av dessa våra
naturtillgångar kan Pn sjömakt genom blockaelvapnet tvinga oss
på knä utan att en man lanclsättes p å våra kuster eller 'en bomb
fälles Ö'vcr våra städer. Den en da möjlighet, som i ett dylikt Ligc
återstå1· oss, är att fö rli ta ,oss till det konvojskydcl, som våra sj ögående örlogsfartyg kunna erbjuda. Vårt nationolla liv är ieke
minst uneler k ri g i högsta grad beroondo av vå ra sjöförbin cklsc r
väster ut. Kunna clcssa oj uppriitthållas, så kunna vi bl. a. ej l' l'·
hålla bränsion för krig"Fmakt och krigsindustri och cj h oller boL1 la
nödvändig import med vå ra exportvaror.
Avcn om man i fråga om vissa sjömilitära förhållanden ],a n
vara av olika mening med professor Anclt'rsson är dock denna miirk·
liga ap1wll till svE'nska ungelome-n a-v utomordentligt stort intre;;Sl'
och värde, Yarfö r den liYligt rE'kommcmlcras till studiu m.

B.-F. Ths.

