1939.
102:e årgången.
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Arsberättelse i sjökrigskonst och
sj ökrigshistoria.
_Avgiven vid ROMS :s högtidssammanträd e den 13 november 1938
av Jedamo,t en kaptonen vid flottan Östberg.

(Forts. från häf t. 2, sid. 93.)

Spanska inbördeskriget.
Sammanfattning au sJökriashändelserna. *)

M~
l

• Salama11c.a

Ba rcel ona

Cet·bere
Port Bou

®Madrid Tar ragona

ap Tortos a
e'~"'"'~

\
(

Valencia
t
.
Al 1can e

~~\e'3-~ C:::::,
~l ma

Cap O d s. la Nao

Cap Palos
Csrtagena
Malaga
'-""~n1eria
braltarCeuta

---

Fig. l.

*) Som källor hava huv udsakligen i försvarsstabens krigshisto·
l"iska avdelni ng samlaclo upp girter och gjorda sammanställningar an10
Tids krift i Sjöväsendet.
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Tiden slutet av oktober 1937- 31 december 1937.
Efter Asturiens c·r övring och Gijons fall i slutet av ok to.
b er flyttades nabonalisternas sjökrigsledning t ill Pa l ma . där
flollan även baserades. Genom nationalistflottans kon cC' n lrt'ring till Medelhavet ökades ·dess möjligheter för C'n konl rolle.
ring av sjöfarten på regeringshamnarna vid delta hav . De 11
knappa tillgången på fartyg relativt det stora operaliOJNJ n1•
rådet omöjliggjorde dock en b lockad enligt inlcrnalioncll r ii ll~
liga begrepp. En försvårande faktor för nationalistern a var
även d et föd1ållandct, att dc (i likhet med rcgcrin gss ida n) t'j
\·oro erkända som krigförande part, varför uppbringand el l'l ler
prejning i öppen sjö icke kunde äga rum med s töd av inkrnationell rätt . D etta förhållande kom även atl nw·dför :1 c11
del politiska notväxlingar.
En av nationalistflollan.s första :"ttgioirder var ull ~igg ni ng
av minor i Valenciabukten. Den 10 november tiUkänn agav>
sålunda, att hela Valenciabukten fr~m Cap de la Nao till Cap
d c TorLosa var minerad, och d en 28 november följde nw ddt'·
lande i radio , att de neutrala zonerna v id Valencia och B arcelona upphört att existera, och att all sjöfart på regcringslw mnanut jämte Mallorca var förbjuden. Den brittiska regeri n gen
underrällades direkt om dessa åtg~i rcler , dock i något mi nd re
kategor isk form. Åtgärderna följdes av brittisk a proleslc r,
och den brittiska regeringen lät bl. a. meddela chefen för sam !·
liga förtSvarsanstalter på Mallorca, amiral Moreno, all de n
icke erkände Francos rätt alt förklara blockad. Dc'ssa pro·
Lesler bekräftades sedermera genom en i Salamanca Ö·v er liimnad not, i vilken bl. a. meddelades , alt engelska farlyg sk ulle
liksom förut skyeldas vid anlöpandel av spanska hamnar , nch
att utläggandel av minor utanför motståndarens kuster , ute·
tilulancle .i avsikt alt förhindra handelssjöfart, ej var tilla len
v~.nts .

Med hänsyn till att som rt'gl'l några säkra uppgifl<'r ick e s t~
att e rh ålla förrän 2 a 3 månader i'ödlutit sedan krig s h~imlc·l st'rn ns
intt·ii f.fand e, har sammanfattningen iclm ansetts l1öll'a striicka .~ i g
längr0 än t. o. m. augusti månacl.
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· ert H. aa 'gk onfere nsens minkmwention av år 1907. F ranco
.d,
' -öll d ock s in blockadrätt men meddelade i en not, att den
Vl v
nation ell a regeringen ej ännu fo-rdrade , atl deras [ttgärcler betrakta des som blockad; minspärrarna voro avsedda för röda
krigs- och transporlfartyg men ej riklade mot hande}sfartyg.
CJl l) v

I e n i december från Salam:mca kungjonl not utfärdades
förbud alt köpa vissa v::1 ror i r egeringshamnarna, bl. a. apelsiner. Fartyg. som önskade lasta apelsiner, hänvisades till
na tion aliste rnas hamnar .
T rots s k~irpningPn aY Francos blockad[tlgärder ökades
han delssjöfarten på regeringshamnarna i \1cdclh::t\'el beroend ~
på den engelsk a och franska övcrvakn ingstjii n s! en enligt :\fyonav talet. Drn lO november hade även en italiensk s ty rka börjat
deltaga i öveHakningen . Under .september--oktober anlöpte
23 e n gelsk a far lvg om. sammanlagt :12,000 ton spanska rcgeringsh amn ar. Motsvarande siffror för lid en novcmher~clc
cember var 45 fa rtyg om 92,000 ton. Ett annat bevis för
Fran cobLockadens bristande effektivilcl V'ar en sänkning av
sjöförsäkringsprrmierna , vilka i mitten av november r educerades från 0,38 % för all last utom olja till 0,25 %.';' ) (U nder
de första veckorna und er japan.sk-kinesiska krige t voro pre mi erna för lastc1· till Shanghai 1 %) . Del ökade handelsuJbyte t räckte cmellcrtiu ej tiil för att häva Jivsmedcl!shristen
på regeringssidan.
1
De skärpta blockadåtgärderna gåvo dock en del resultat.
Den 18 november minsprängdes en regeringsångare på väg till
Alicante och den 2:1 november min~präng.des e n nord Valenci:l.
Den 17 dreC'mber förhindrades 11 handelsfartyg att löpa ut
från Va lencia av nationali.sternas bevakningsfartyg. En del
Prejnin gar och uppbringning ~1r ägde även rum.
U tanför dc med kustbatterier försedela hamnarna uppstod
en samverkan mellan kus tbatterierna och Nyonavlalets patrullfartyg. De senare konvojerade hande'lsfar!ygcn till rege ring ssid ans sjöterritorium , där seelan kustbatterierna kundL'

---*)

%

av v n r n nR

värde.
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överlaga skyddet. Således upprepades händelserna u tan f() 1.
Bilbao år 1937 .
Efter unelertecknandet av l'iyonavtalct den 17 'eptember
1937 inlill årets utgång förekom prQktiskt taget inlet a ufalj
av ubåtar mot neutrala handelsfartyg. Däremot kom m o J lyg.
plan till användning mot h::mdclssjöfartcn . Sålunda sänk tes
gen om flyganfall en frans,k ångare utanför Barcelona den 2-1
oktober och den engelska {mg aren »Jean \Veems >> den :30 ok.
tobcr. Besättningen på den engelska ångar en hade lä m uats
fem minuter ::ltt gå i båtarna.
Den 29 december utfärdade den spanska ambassad ören
i London en konununike med innch Ctll, att sjöfart utan risk
kunde äga rum på Medelhavshamnarna, enär rebellernas blockad icke kunde upprätthå'llas, och emedan minrisken cli m inc.
mi nsvc1mingstjänst.
l . ., Ls a e nom rco·erinusf1ottans
b
N~tgra större sjöJn-jgsoperationer ~tgde icke rum und er de
sista månaderna av år 1937. Francoflottans verksamhet omfattade bombal'derandet av kustorter och vid kusten liggan de
färdvägar och broar i avsikt att störa där framgående tr ansporter. Sålunda bombarderade >> BaleareS >> , >> Canarias >> och
»Alm irante Ccrvera >> den 10 december Alicante, varvid k ustbatterierna besvarade elden. En kryssare bom!baxderade den
17 december Valencia, och i slutet av dece-nrber besköJ;p ,,canarias >> och >> Almirante Cervcra > Po-r t Bou. Regeringsfio llan
därenwt visade föga aktivitet. Ett utlöpande från Cartagena
den 15 december stoppades vid Cap Palos av de nationalis ti ska
kryssarna. Regeringsfartygen undvek·o strid och Merv ii nde
till eartagena.
I slutet av åTet p~tbörjades en reorganisation av r egerings·
flotlan. En politisk överk ommissarie för flottan utnäm ndes,
och en del särski'lt utvald personal lär hava .sänts utomlands
för erhållande av utbildning. Enligt vissa källor anställdes
även utländska instruktörer - huvudsakligen franska r eser·
vister.
Den 18 november kom ett närmande till stånd m ell an
regeringen i Salamanca och den brittiska regeringen ge n 111
. (..l

•

~

.

.

<J
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t en brittisk »agen l» - dock utan någon diplomatisk kaackrediterades hos nationalisterna. En brittisk sjö raTka b esökte Ccuta den 22 november ; s trax därefter uttalade
s hemtsändande.
st) co sitt principiella gillande av d e frivilliga
.
fran
Den 30 novemb er e rkändes .Francos r cgcrmg a v J apan och
.
den 21 december av JugosbviCn.
I slutet av november finga nationali s terna övertaga fyra
italienska jagare, nämligen ».Åquila >> , >> FalcO >> , >> Allessandro
poerio >> och >> Guglielmo Pepe >> . Enligt vissa uppgifter fingo
nationali sterna även övertaga två italiens ka ubåtar och regeringsflottan sex äldre franska ubåtar.

~\tär -

Tiden 1 jumwri 1938- 31 augusti 1938.
I börj an av år 1938 insattes åte1· ubåtar m.ot handelssjöfarten. Den 1 l jnnuari sänktes holländska ångaren >> Hanna >>
norr om Cap de la Nao av okänd ubåt. Den 15 januari anfölls den engelska ångaren , Lake Geneva » utanför Valencia
och den 19 januari anfölls elen engelska ångaren >>Clonlara »
av en ub åt ost om Sagunto. Den 31 januari träffades den
engelska ångaren »Endymion >> av en torped utanför Cartagena ,
varvid fyra man drunknade (varibland kontrollofficeren, den
sven ske sjökaptenen Ch . Lansson). Dessa händelser rfö,ranledde en skärpning av övervakningen enligt Nyonöverenskommelsen. Enligt en uppg-ift förstärktes dc brittiska patrullfartygen (vid denna Lidpunkt 27 jagare förutom flygplan) med
två jagarflottiljer från Malta , och den franska övervakningsstyrkan utök ades alt omfatta ett hangmfartyg, 23 jagare och
30 flygplan. Från böi·jan omfattade den brittiska övervakningsstyrkan l kryssare och 41 jagare samt den franska 16
jagare och 4 eskortfartyg.
Medan underhandlingar om övervakningens skäq)ande
Pågingo mellan Nyonarv taiets undertecknare sänktes ångaren
>> Alcira ,, utanför Barcelona , samwlikt på internationellt vatten, av två nationalistflygplan. Besättningen hade lämnats
ti'llfälle att dessförinnan gå i båtarna. Protester lämnades till
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Salamanca, 1nen Francoregeringen påstod, att sänkningen ~igt
rum vid inloppet till Barcelona. Efte1: sänkningen av »Alcira ,,
crhöllo såväl brittiska som franska patrullfartyg order att an.
falla sa tTLtliga ubåtar i unde1-rvattenslägc inom: resp. patrullotnråden , vilka order blevo tillkännagivna för san11tliga m akter.
som ägde ubåtar. Genom denna å tgärd blevo nationalistern a.,
på Balcarerna baserade ubåtar i realiteten blockerade. Utrikesminister Eden föddaracle i pa,r lamentet den 7 febr uari ,
att det fanns anledning att antaga , att >> piraterna » i Mede lhavet voro baserade på Mallm·ca.
Under januaTi och februa r i utvecklade regeringsflolia n
föga aktivitet. Na tionalis tflottan fortsatte däremot med si na
beskjutningar av kustorterna. Sålunda bombarderade fem örlogsfa rtyg den 28 januari Va'l en cia. l bombardemanget deltog enligt uppgift fr[nt regeringstSiclan två italienska jaga re
(sannolik t två av de jagare, som iTJJförlivats med nation a lis tflottan). Den 24 janunri u ppträdde två kryssa t'C och två jagare utanför Port Bou. Den 25 januari bombarderades k us torter i närh eten av Ce14bere (nära franska gränsen) av två
kryssare och t vå jagare, varunder fartygen blevo anfallna av
ett förband regeringsflygplan. Enligt en uppgift fällde fl ygplanen sammanlagt 14 bomber, av vilka några föllo pft fr a ns kt
territorium. Såväl fr:a ns ka luftvärnsbatteri~r· som en fr a nsk
jagare öppnade eld. Nationalistkryssarna lära vid detta ti llfälle hava använt dimbildning för att skyelda sig mot flyg a nfallet. Den 24 februari bombarderade >> Canarias », »Balear e s',
>> Almirante Ccrvera >> , två jagare samt sex flygplan Valen eia'
hamn och Sagunto. De blevo härvid anfa llna av regeringsflygplan , varvid kryssaren >> Almirante Cervera ,, erhöll en de l
skador. Dessutom bomibarderade >> Balearcs >> och >> Canar iao;»
en del andra ku:storter. Vid samma tid insatte nationalisterna
flyganfall mot landsvägs- och järnvägtSförbindelserna mella n
Valencia och Barcelona med flygplan baserade på Ma llorc:.~.
Lördagen den 5 mars utlöpte >> Canarias >>, >> Balea res >> uc ll
>> Almirante Cervera >> från Palma för verkställande av en r aid
mot spanska kusten eller (enligt en uppgift) för konvoje·r andel
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r en del handelsfartyg.
styrkan inrapporteracletS av rege a'_. ,,.sflygets strategiska
·
·
spanmg,
oc l1 smnma k va··11 gmgo
»L.11
1 Il rtad
"
.
fl otti") J" b es t aen
" el e av t va
», >> Mendez Nunez >> oc l1 en .Jagar
~~vifSioner stora jagare (tre i varje division) samt n:öjligen två
äldre jagare tiU sjöss för nattanfall mot nationahsl:!fartygen.
Regeringsfartygem; utlöpande förblev obekant för I~ationali~ter
na. Strax efter midnatt - natten var mycket mork - fmgo
styrkorna kontakt med varandra ost om Cap Palos. Nationalistkryssarna gingo i enkel kolonn . Regeringskryssarna framainga m ed en jagardivision :som närbevakning och med en
~.ivision framsänd för spaning c:a 10' ost om' huvudstyrkan.
Nation alitSterna synas först hava upptäckt någon av de
50111 närbevakning gående regeringsjagarna, varvid signal om
undangi r verkställdes, möjligen i avsikt att leda rege-ringsfartygen b ort från konvojen eller i tro att de siktade fartygen tillhörde Nyonkontrollen. Signalen, vilken gavs enligt spanska
>> Li1) 1arinens gamla signalbok, upptäcktes från >> Libertad>>.
bertad » n1-edclelade övriga fart~g om fiendens p1ats, och jagaren >> Sanchez Barcaiztegui >> gick till anfall samt sköt två torpeder mot nationalistkryssarna. Torpederna träffade ej. Nationalis tfartygen öppnade eld. >> Libertad >> girade undan och
styrkorna tappade kontakten med varandra.
Regeringskryssarna med 8 jagare om bahord och 2 om
styrbord som bevakning synas därefter åter hava girat för att
få kontakt med elen för spaning framsända jagardivisionen
för att förhindra att denna skulle bliva avskuren. Nationalis.tkryssarna, vilka m:öjligen siktat denna division , girade på
nytt med påföljd att de kl. 0215 på nära håll passerade de
ja<gare, som gingo på regeringskl·yssarnas babor:dsida. Båda
s1dornas krystSare siktade strax därefter .varandra, och eld öppnades å båda sidor å c:a 5,000 mete·rs avstånd. Nationalistfartygen använde sig av fa'Hjus , uneler det regeringskryssarna
använde stråLkastare. De tre jagarna på regeringsstyrkans
hahorclssida, »Sanchez Barcaiztegui >> , >> Almirante Antequera >>
0 0h >>LepantO >> gingo till anfall och sköto resp. 4, 5 och 8
torpeder.
o

-
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En torped träffade »BalearcS >> midskepps , vilken träff
sprängde oljetankarna och förorsakade eldsvå:da; en l orpe c~
(möjligen två) träffade i förskeppet , där ett flertal rum vaLLen.
fylldes. Fartyget erhöll kraftig slag.sida och propellrarna kom.
mo delvis ur vattnet. Samtidigt stoppade maskinerna. Båtar och flottar sattes ut. En viss panik synes hava utb rnLil
'
enär en del av besättningen hoppade utom:bords.
Efter torpedanfallet förlorade synbarligen förbands clw.
ferna ledningen av sina förband, och striden avbröts å h <t da
sidor.
Regeringsfartygen återvände Lill Carlagena, där de he ll
oskadda inlöpte kl. 0700 nästa morgon.
»Canarias >' och »Almirante Cervera » styrde bort, m öjligen för att förfölja regcringskryssarna. Kl. 0430 anlände de
engelska jagarna »Kcmpenfelb och »Boreas » (möjligen äYe n
»Brilliant») och igångsatte om.b ordtagande av överlevan de
från »Baleares ». Härunder blev »Baleares » kL 0700 anfallen
av 7 st. b01nbplan (höjd c:a 3,500 m.). »Canaria.s » och ».\1mirante Cervera » jälllitc två nationalistjagare hade då äYen
kommit till platsen. »Baleares », å vilket fartyg eldsvåda fortfarande ra,sade, träffades -av en bomb. En annan ·b om b
träffade »Canarias >>. Splint från en bomb träffade »Bo-r eas "
livbåt. Från Barcelona utsändes n"leddelande till alla f6imntande fartyg att ej närma sig den brinnande »Baleares ».
Under eftermiddagen samma dag insattes sedcrm.era y lterligm'e flyganfall mot »Baleares ». Resultatet av dessa anfall är ej tkänt. »Baleares » sjöruk på kvällen, varvid amiralen
och större delen av hans stab följde m.e d i djupet. Av den
till c:a 1,000 man uppgående besättningen blev ungefär häl fte n
räddad. »Baleares » sänkning blev på regeringssidan firad snl11
en stor seger. (Enligt en engelsk uppgift skuHe »Balearcs»
hava sjunkit redan före daggryningen .)
RegeringsfloHans framstöt vittnade om, att reo·r ganisationsarbetet inom regeringsfloHan burit frukt, ehuru den t nl·
tiska skolningen icke kan sägas hava stått på något h ögre
plan. Det synes sålunda egendomligt, att ej jagarna under
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en •>jord e ylledigare anfall, och atl clt avgörande scdero
i samverkan med samtliga dispo eJ· sökt es i da!!ninu·en
,,
JllCl•'
'bl a krafter.
(11
, ]3alea res » var en Lypi.s k representant för \\'ashingtonkryssarna , med hög fart , kraftig bestyckning men svagt skydcl.
Far tyget var bygg l Hl27 .
I mitten av mars insatle nationalistormu en serie luftanfall
mot regering ens hamnstäder, särskilt Barcelona. Vid ett anfall nmt Carlagena den 13 mars uppgives från Francosidan ,
att k ryssar en »Libertad » svårt skadats och alt en jagare sänkts.
Vid ett anfall mot Tarr~gona den J 5 mars träffades den
engelska ångaren »Slanwelh av två bomber, vilka förorsakad~
svåra skador.
Den 18 m ::~ers anfölls engelska ångaren »Sollifforch , på
resa från Barcelona, av en jagare och besköls med artilleri
och torp ed. Fartyget sattes på grund.
Jagaren »Jose Luiz DieZ», vilken under en längre tid legat i Le Havre för reparation, sökte lien 27 augusti passera
Gibraltar Sund. Jagarens utlöpande från Le Havre samt dess
färd utefter spanska och portugisiska kusten synes hava blivit inrapporterat till nationalistsidan, ty i Gibraltar Sund möttes jagaren av två nalionalistkryssare. En strid uppstod , varvid jagaren erhöll allvarliga skador och ·e n del sårade. Jagaren kunde dock taga sig in till Gibraltar.
Enligt meddelanden~ från regeringssidan sänktes en av
nationalisternas ubåtar vid flyganfall den 9 april utanfö.r
Almeria.
~

tt

o

.n

u

Några större sjökrigsoperationer hava icke ägt rum under året - bortsett från sjöstriden den 6 m ars . Nationalistflottan, vilken alltjämt visar stor aktivitet, har mer -eller mindre blivit bunden i sina rörelser genom den internationella överVakni ngen. Dess insatser i handelskriget äro dock märkbara
Och bidraga till den brist å livsmedel , som råder å regerings sidan .

-
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Reflel.:tion er.

Då farlygens up pde lnin g på regerings- och n a tion alist.
sidan efte r inb6rdeskrigets utbrott lät sig överblickas, sy n les
läget gynnsamt för regeringsflottan. Utöver en belyd a ndr
överli-igsenhet i styrka. - - framför allt vad lätta fartyg Dch
ubå tar beträffade - var regeringsflottan i besittning av b ase,
lämpligt belägna för operation er inom Västra MedelhaveL Gi.
braHar Sund och utanför sydväs tra Atlantkw;ten. Det hade
varit naturligt, att detta fördelaktiga läge utnyttjats för a n l"al!
mot c:ller blockad av nationalistfartygen och för e tt avklippan.
de av förbind elserna mellan spanska Marocko och Fra nco.
hamnarna i Sydspan ien. Den gynnsamm a situationen ut ny tt.
jades emellertid ej , utan initiativet överlämnades till .den svagare motståndaren. An ledningen härtill är framför a ll t a lt
söka uti brist på för flottans led ning lämplig personal och hefä'lsb riLSt på fartygen. F lertalet officerare och en stor del a\"
unde rofficerama hade vid inbörd eskrige ts ut1brott gått över
till nationalistsiclan eller mördats, och de å fartygen etablerade matrosråden vi!s ade stor obcnägeri1het att gå till sjöss och
föga villighet alt följa regeringens order on1' ett offensivt up pträdande.
Enligt en källa hade vid inbördesk rigets ubbrott c :a 550
officerare m örda ts, c :a ;)7 5 g[ttt över till uati01mlistsidan och
c:a 75 till regeringssiclan .
En bidragande orsak till regeringsflottans bristande a ktivitet va r även en efter krigsubbrottet snart inträdande brä nslebrist.
R,egeringssiclans kus tba tt erier hm·a gjort stora insa tser
vid tryggandel av sjöfarten vid inloppen 1:ill m ed sådana ;x ttterier försedda hamnar.
Den sva:,!are nationalistflottan visade däremot redan från
början en stor aktivitet, och dess insatser hava hittills för na·
honalistsidan varit av den .största betydelse. Nationalistflottan har vid upprepade tillfällen direkt samverkat med Fran eoarmen genom beskjutning av ställningar iland och genom Him-

11

de av artilleriunderstöd åt i kustens närhet opererande

~ per. Detta var sär~kilt fallet vid Malagaoperationen och
11

ti oupden

·
o
1atsen. N atwna!
·
1·rs tf" lo ·t t ans s t··ors t a
norra kng.sskadep
~asats har dock varit uti handelskriget. Vid den uppdelning
~ Spanien i två delar, som blev en följd av bef~lkning.ens
·tr"tae1ande vid inböi·cleskrigets ubbrott, kom elen mdustnbe par
o
·
· ...
.
o
.
•
.
tonade delen av landet, framfor allt Cata'lomen, pa regermgs"dan under det att den livsmedelsproduce rande delen föll
Sl
'
under FTanco. Följden blev, att nationalisterna ulan svårighet
kunnat försörja sig själva, och att de t ill och med kunnat exportera livsmedel, under det att regerings.sidan lid i t brist på
en mängel v iktig,a födoämnen.
Blockaden mot regeringshamnarna vid Mc,clelh:wet har
dock , som förut nämnts, delvis neutraliserats genom den internationella övervakningen enligt Nyona v talet.
Vid o perationerna på den norra kusten försvårades genom
nationalistflottans hlock,acl tillförseln av livsmedel, vapen och
ammunition till de bask iska provinserna och Asturien, varigenom national isternas seger på denna front underlättade6.
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Tablå utvisande de olika sidornas sjöstridskrafter omedelbart
efter inbördeskrigets utbrott samt därefter, intill den 31/8 1938
inträffade förändringar m. m.
'
Regeringsfartyg
Efter inbördeskrigets utbrott

Efter inbördeskrigets u t brott

~eringsfartyg
o-rtei·1·nbördes----z"D''

l

]{rigets utbrott

Nationalistfartyg

.

Förändnngar

Förändringar

];scano .. .............. ..
Gravina ........ . .. . ···

Förändringar

j~~;~:::::::: :::: }Under byggnad i
--..... ~~:.;~
Ull oa .. . . . . . .. . . . . . . .. . Cartagena.

Slagskepp.

Jaime I .............. . Skadat vid clurks-~ Espana ............... l\finträffat d. :\0/4·3i
explosion d.17/6-37.
Sänkt av egen be:
Därefter ej istånd-~
sättning.
satt.

0

Lazaga ... ··· ...... ·· ·
T 3 ............ ..... ... . Sänkt av besätt·
ningen vid Iruns
fall hösten 36.

Kanonbåtar.

Tunga lrryssare.
Baleares

Sänkt genom tor.
pedträffar vid natt.
strid d. 6/3-ilS.

i~:::~~~ .(~~l. ~~-~~~1-~~1

Laya ...... ........... .
Teteran ...... ··· .. · ···

J ose Canalejas ..... .
Ednardo Dato ...... Sänkt genom art. eld
från J aime I vid bombardemang av Algeciras d.7/8-36. Bärgad
d. 30/9-36.

Canarias

Lätta kryssare.
Libertad... .. . ... .. . . . .
Almiran te Cervera
l\Iiguel de Cervantes Torpedträffatl (ub åt) Navarra (Republica) Färdigställd juni
21/11-36. Under re1938.
paration i Cartagen a.
l\I~ndez-~unez .... . .

Jagat·e.
Almiran te Ferrandizl Sänkt g~nom art. el dl Velasco ............... 4 italienska jagare
fr. Cananas sept. 36.[
tillkommit slutet al
år 1937.
Antequera
Valdez .. .
l\liranda .. .
Jose Luiz Diez ...... Ingått till Gibraltar slutet av aug·.
efter strid med nationalistkryssare.
Aleala Galiano ..... .
Churrucha ...... ..... .
Lepanto ..... ... ..... . .
Sanchez Barcaiztegui
Ciscar .. . . . . . .. .. . .. . .. . Sänkt av besättn. v.
Blirgael av nati&ll'
· al·l
Gijons fall okt. 37.
isterna mars as.
Under reparatioll·
1

'

Ffter inbördeskrigets u t brott

-----

Nationalistfartyg

Förändringar
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Ubåtar.
B l .... ................. JSkadad vid koliision

med hand.fart. nov.
B 2 ··· · .. ··· ··· ··· ··· ··· \37. Sannolikt oanvändbar.

Två st. sannolikt
överlämnade från Italien under 1937.

B 3 ...... ...... ........ .
B 4 ...... .. .. .. ....... . .

B 5 ... ..... ............. Sänkt okt. 36.
B 6 ............. ........ Sänkt av Velasco d.

cl

..... ............. ..119/9-36.

C 2 ..... ............... I B rest, skador å bat-\
t erierna genom sabotage el. 8/3-38.
Oanvändbar.
C 3 ..... . .... ..... ...... Sänkt genom minexplosion utanför
l\ialaga el. 18/12-36.
C 4 ...... .. .. ........... Försvunnen efter
provtur utanför Gironde d. 17/4-38.

\ Uppträtt under nationalistflag·g nov.
1937.

-
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::;;ationalistfa~

Regeringsfartyg
Efter inbördeskrigets utbrott

F örändringar

Efter inbördeskrig·ets utbrott

c 5 .................... .

------...._

Förilndringar
Sannolikt gatt o".
· ah·s terna' er
t1-11. n.a~wn
nov. ;J 1.

C 6 ..................... Sänkt av besättn.
vid Gijons fall okt 37.

Hjälpfartyg m. m.
Ett tiotal fartyg

En del erövrad e av Ett tiotal fartyg
nationalisterna vid
1\falag·as fall febr. 37.

En del far tyg till.
kommit från regeringssidan Yid J[a.
lagas erönill!4' febr
1837.
Ett tj ugotal motor
torpedbåtar ' amro
likt överlämnade fr
/Italien mars HJ38.

Japansk~kinesiska

kriget.

Föregåe nde arsbe rälte lse omfattade bl. a. en översikt ~, ,.
([en m ari npoliti sk a utvec klingen vid StiJJ a Havet .sam t en redogörelse för japansk -kinesi sk a krige ts orsaker. I denna arsberättelse lämnas en k ortfattad r edogör else för flottorna s in
satser i kri get från krigshänd elsernas hörjan Lill~;lutct av o ktober 19:-38. För alt b elysa sambandel mellan den japan sk<:
nattans insalser och dc japanska armcernas ope rati on er liilllnas försl en samma nfa llning av krigets fö<rlopp i 6i n h elhe t.
Härvid har icke kunnat undviku s, all den jap a n .~ lm inv aderingen i Kin a erhål:l il e tt r elativt slort~·um.
Beträffande d c japanska lands tig n ingamas utförande och
dc japansk a fartygens in sa tser vid a rmeernas framryck n ing
utefter dc kinesiska floderna stå för närvarand e inga säkra
uppgifter a Lt erh ålla.
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Sammanfattning av krigets förlopp.
Styrkej'örhållonden m. m.
Kin as ku st sträcke r sig som en väldig c irkelb åge fr ån
'faku i n orr till gränsen mot Tonking i syd ; cirkelbågen av~ av Shantm1u-h a lvön som skJ'utcr ut och avgränsar Gul a
u
,
"
JJrYte ~
Havet från Pcchili -go lfcn. Mitt pa cirkelbågen ligger Shang ]Iai . Dislansen fr ån Shanghai till den japanska flottstationen
Sa.sebo utgör 465 d istansm inuter.
I viss man p åm in ner opera Lions l in j ens längd l ik som för
övrigt kustern as och opera tio nsom r ådenas litsträckning om
fö 1•hålland cna vid Östersjön (f ig. 2).
Den kin es iska fl ottan bestod vid krigsutbrottet av:
två n ybyggda lätta krys6are på c:a 2,500 Lon, G >.L. 1-1 cm
kanoner, 4 st. 53 cm torpedtuber, 22 knop ,
sex äldre kry :-;s rl re, varav fyra s l. byggda före sekelskiftet,
n io förb å:llandcv is moderna kanonbåtar saml
flod kanonbåtar, gamla torpedbåtar, vaktfartyg och diver se specia lfarlyg .
Den .iutJam;ka tloitan , vars sty rk a framg ~tr av i denna
årsberättelse förut upplagen tabell, var indelad uti lre flottor.
I. och II. fJollorna , ba-se rade på japanska hamna r , bcslodo a\'
de mod erna fartygen ; nr. flo ttan (v ilk en i stort sett är den ,
som an vä nt s vid operationerna mot Kina) under v iceamira l
Hasegawa , base-rad på Daircn- Port Ar thur, bestod aY huvud sakli gen ä ldre fartyg . I denn a flolla ingick bl. a. den :-37 -årig:t
pan sarkryssaren , lcJzumo » (9,100 ton, 4 s l. 20 ,;3 c m k anoner ,
8 st. 15 cm kanoner , 4 st. 8 cm kanoner , 22 knop).')
Kinas flygvap en var vid krigsutbrottet av relativt stor
.styrka och dess f lygväsen mera utvecklat, än v:1d m a n i all lllänh et h aft en uppfattning om. I början av 19in h ade Kina
c:a 800 militärflygplan, av vi lk a c:a 300 voro fullt clugl~ga .
Flygsk olorna voro fullt moderna , och p ersonalen väl ulbilclacl.
*) Bf'trMfandc" närmare uppgifter om flottorna hänvisas till
1937 års m a ri nkal cndPr.
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De japanska flyg~;triclskraftema äro uppdelade på marin
och arm e. Totala an talet mil i tärflygplan uppgick i början a v
!937 till c:a 2,600, varav c:a 1,000 marinflygplan. Dc fyra
hangarfartygen kunna vardera medföra c:a 140 flygplan .
Den kinesiska ormen omfattade c:a en million man för utom en del rent lokaLa styrkor (ofta bedrivande rent privata
krig med varandra). Trupperna voro i stor utsträckning dål j L'<ft rustade och saknade modern materiel.
Den japanska arme m fredsstyrka utgjorde c :a :320,000
man.
I början av augusti 1937 funnotS i Shang'hai c:a 2,500 man
marintr upper. Garnisonen i Tientsin-Pekng-distriktet bestod
av c:a 10,000 man ; i Manchuk uo fanns c:a 80,000 man.
Den 8 juli 1937 ägde ett i sig själv tämligen betydelselöst
intennezzo rum mellan japanska och kinesiska trupper vid
Wangping (50 km väster 'Om Peking) . Detta interm:e zzo utlöste den sedan länge r å dande spänningen me!Ian Japan och
Kina och gav upphov till de fientligheter, vilka nu taga de
båda parternas alta ma teriella och moraliska resurser i anspråk .
Efter hände'lserna vid vVangping fordrade japanerna bl. a .
att de kin esiska trupperna skulle utrymma Peking, vilke n
fordr an tillbakavisades av Nanking regeringen.
Å b åda sidor började nu intens iva krigsförberedelser . l
Kina införde Chiang l(,ai-Shek allmän värnplikt. I Japan förbereddes en tilläggsbudge t på 500 millioner yen. Truppförstärknin gar sändes av japanerna fr å n Jehol och Korea till
Peking-området ; trupptransporter iigde även rum över Koreasundet till Fusan för vidare transport per järnväg till Peking.
1

Opemtioner.

TON Kl NG

PILARNA ANGIVA
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DE. JAPA NSKA INL EDANDE OFFENSIVE RNA

J apanerna började sina operationer i norra Kina. Den
2
6 juli igångsattes anfall mot Peking och i slutet av månaden
hade h ela Peking-rayoncn , liksom 01111rådet omkring Tientsin,
Ockuperats. I slutet av augusti intogs staden Kalgan, nordTidskrift i Sjöväsendet.

11
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väst om Peking. I början av september in togs Nachang •'iiid l'l'
om Tientsin, varefter framryckni ngen under förb it trad e ~ tr i .
der fortsatte läno·s de två järnvägslin jerna söder om Pek ing.
I slutet av septe~1.beT utrymde kineserna Paoting på Pe king.

Fig. 3.

-
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E tt in termezzo vid Hunggyao-a erodromcn utanför Shanghai den 9 augusti, varvid en japansk officer och en matros
dödades, gav anledning för japan erna att med ett stort antal
fa rtyg ur lli. flottan försUirka vid Shanghai p å " ' angpu-flode n
Jiggand e sjöstyrka, nämligen pansarkryss aren »IdzumO >> , fyr::~
jaga re och en kanonbåt. Till förstärknin g av i Shanghai i
kon cessionen förut ståend e m arintrupper landsattes yttedigare
c:a 4,000 man. Japanernas aktion mot mellersta Kina had e
börja t.
Den 12 augus ti gingo n ågra av dc i Shanghai liggand e
fart ygen ned för floden och förenade sig 1nccl en del fartyg ,
vilk a ank rat vid 'Vusung-for len, clär 'Vangpu utn1!ynnar uti
Yangtse -floden . Den l 3 augusti gingo kineserna till anfall
mot japanerna i koncessione n och insatte häJtiga bombanfall
mot de japan ska krigsfartyge n å 'Vangpu . Sammanlag t utföT cles fem anfallmed e tt tjugotal flygplan - dock utan IW;ultal.
Därem o t föllo bomber n ed i Sh::mghai's centrum och clödaclc
ett stort an tal k inescr. Två kinesiska flygplan skadades och
ett n edsk öts. Mot dc vid Wusung liggande fartygen insattes
ett an fal'l av tre flygplan , av vilka endast ett återkom. Fartygen träffades e j. Unc!Pr de följande cl:1garna ulföreles nya
anfall -- likalecles utan resull at. Under tio dagar låg o c :a
30 .i'apan ska fartyg vid Shanghai utsatta för ständiga flygangrepp ulan att något fartyg skadades. Ett anfall med motortorp edbåt mot >> Idzumlo >> blev även resultatlöst.

E n eng-elsk demarelic rörande n eutraliserin g av Shanghai
avvisades av Japan .
(Forts.)

Hankow-ba nan. I början av oktober intogo japanerna L in·
och strax därefter den viktiga knutpun kte n
o uan i Shantun"
0
·t 1NoJ·d ki n:t
'
· k a armeerna
•
oY
Chenting. Härmed hade de kmes1s
praktiskt taget kros.sats.

-
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fö rbinclel.selinjer , so m bilda ett tätt nät över alla hav och oceaner -- -

En läsvärd bok om sjökrigskonst m.
Av kom:uwndöt· Auy. 0i1'on.
Utdra g ur itali c•nskc el i vis ionsamiralt·n Oscar di Giamberardino"s
hok. L'arte della guena in mare (Sjökrigcts konst) .
(Forts. tr å n l!Mt.. ~ 's id. 11:3.)

Utdrag ur kapitlet Strategi.
Defensiven .

En strateg isk defensiv ä r tillrådlig, då egna krafter ii ro
o~illräckliga i jämföi·che med fi endens , då de militärgeo gra·
fiska betingelserna äro ogynnsamma eLler också a1ldelt\S sil rskilt gynnsam ma just för defensiven, då egna baser äro al ltför tillbakadragna och fartygstyperna h a ailtför liten akti on s·
radie för att med säkerhet kunn a taga .sig fram till zonen för
anfallsföremål en och närheten av fiendens baser sam t tSlulli·
gen, då man är bunden av alt~örsvara må ngfa ldiga och sp ridda maritima intressen. Följaktligen är det jcke enelast den
svagar-c parten, som kan se sig tvungen till defensiv en , ut an
också den starkare, om de t miLitärgeograf iska läget är f<i (-(< 1
gynnsamt samt alllför stor sårbarhet på sp ridel a pw:ktcr
tvingar honom .a tt tillämpa antingen en så b etry ggande lh st_>o·
• ' cr av tillrränoli"a krafter att samtliga egna intressen ta c11 CI 111 o c
'<""'
b
b
'
..
kas , e ller också ett försikt igt men effektivt u pp trädande , sonl
aldrig ger motståndaren n å got tillfälle t ill verklig f ramg ån~Dct Brittiska Imperiet befinner sig just i en såda n hclH·
genhet med sinn runt jorden spridela o mråd en och med sinJ

Den flotta , som vid krige ts början ick e är väl förberedd ,
rn ås te tydligen finna sig i att h ~dla sig på defensiven och att
fö rsöka skydda sina sjöintressen så gott sig göra låter , om
icke annat till dess att den, när elen inledande kri sen är överstånden , må kunna i någon nu'in förbä ttra s in krigsb er-edskap.
\1en i sjökriget är bristande förbered else nästan alltid omöjlig
att reparera . Har man icke himpliga fartyg i tillräckligt antal är det hopplöst att tro sig kunna i hast bygga sådana , och
hnr man icke tillräckligt m ed goda officerare och tränad e specialister, är det o tänkbart att skaffa så dana på kort tid . Flottan i krig är i grund och botlen nästan densamm a som dcu
är i fredstid , och om cl es.s styr ka i varje a vseende är under- ·
lägsen fiend ens, finns det ingen möjlighet att utföra operatio nerna med elen då dkraft och de t initiativ, som känn e teckna
offen siv·e n .
Om. nationens kriga randa ä r aldrig så s tark , så ä1r det
ändå icke möjligt att på ko-rt tid upphjälpa dc organis ka
bristerna. Svårigheterna för ett fortlöpand e och beslutsamt
användande av flottan skulle ä ndå utmvnna
i samma b'"J~i.ssel
"
i det inre mas kineri et, oberoende av de vttcrligare svårigheter,
som fienden säker ligen kanuner alt sörja för. Entusiasmens
reakti on m ol m:a te ri en , va rs orubbli ga tröghet molverkar vm·je
dristigt grepp , kunde, i dylikt fall och under särskilt gynnsa m ma geografiska förhållanden , utlösa .s ig i med lämpliga me del utförda smärr e operationer, varigenom den annars tillbakaträngda d ådluslen fing e möjlighet att göra en positiv in sats. Men de l vore ett bra sorgligt öde för en flotta , om den ,
efter att ha försummat sin krigsförber edelse eller, ännu värre ,
bl~vi t sa mmansatt och uppbyggd på fda ktiga principer, bleve
lvm gad till nästan fullständig overksa mh e t och till a lt lå ta
det personliga hjältemodets improvisation er er sätta sin försun11nadc k r igsberedskap eller sin fela ktiga sammansättnin g .
Men i allmänhet ligger d en huvudsakliga anledn ingen tili
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valet av ddensiven först och främst i befälhavare ns, me11
ocksft i de politiska ledarnas och folkets sinne lag. Då en krigisk anda sa kn as och krige t alltid helraktas ·såsom' ett gi ssel,
Yilket till varje pris m ås te hållas borta och som man h m·ud.
sakligen inte alls tänk er på, grip es den, som vid fi enLligh etL'rnas utbrott bär högste b efälhavar ens ick e önskade bö·r d a. :1\'
en märklig överrasknin g, ja häpnad, ·som förlamar b åde hans
förm åga, om han har n ågon, och varje möjlighe t till ener gisk
reaktion mot hans själstillstån d. lVIot d e dystra och ho tan de
moln , som förtätas runt omkring den väpnade s tyrka , iive r
vj lken han för befälet, och vilka snart komnta. att förh ylas i
farofylld verklighet, lyckas h an icke åstadkomm a ann a t än
ett brådc-;kande iordningstä llande av försvarsans talter, med
den f ixa id en a lt vilj a parera p å alla h åll, men utan alt lycka5.
l ett land, där man icke vant sig att betrakta kriget såc-;u m
e tt oundv ikligt öde, vilket med vissa mellanrum m:hte sk akn
folken trots alla deras ideella strävanden i motsalt rik tn in g,
föreko~mne r bristande krigsförber edelse icke blott på det materi ella och moraliska områ det utan även på det intellektuell a.
De leda nd e hava kans.k e icke grundligt studerat varken del
mest \Sannolika krig·e t eller, ännu mindre, sådana, som fiirefall::l omöjliga. De t är icke sä llsynt, alt till militära clwfc:·
i fredstid utses män , som äro allt annat än krigiskt sinmtde. Dc
ha nämligen bLivit fnunskuffad e till höga poster på grund a\'
n1ceriler i den dagliga tjänsten , anciennitet, lyckträff eller felaktig bedömning av förmän med liknande mentalitet. D eras
befälsverks amhe t h ar under lå nga år få tt utveckla sig i den
' ä nstn·ö
rinu-e ns småbestvr,
(Jarrli"<'
kanske 1ned en ihilrb
b :'- fredst .]
b
J
di~het och plikttroh et, en ärlig'het i upp så t och offervillighe l,
som äro värda den högsta aktning. Och så på en gång, i h ii ndebe rnas upprörda virv·el, mJå•s te den, som varit helt u pptarren meu sitt lrol.!na
utfÖ:rande av fredstidshes tyre n, som ickl'
,,
hade Lid att äta, sova, roa sig, bilda sig, \Sysselsätta sig med
sin familj eller m ed ett ord att leva, och som kanske ick e rt l
ögonblick tänkt sig in ·i , huru det h an sysslat m ed skulle fu ngera i k r ig, h elt plötsligt uppgöra en stor opem tionsplan, ko n<....>

~
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centrera alla resurse r, utfärda erforderliga order samt å<S tad];,onuna undret att in om sig själv upptända hjältemode ts h eJiga Låga, på det alt gnistorna därifrå n måtte tränga till alla
11 ans und erly dandes hjärtan.
Detta är omöjligt. Den, som h a r tröttat s ig så m ed Htt
hålla i gång , med minutiös noggrannhe t, det militäTa maski neri et i fredst,idens långsamma takt, har i allmä nhet icke
drundligt s tuderat krigets olika möjlighe ter och icke heller
e
förmått sina underl ydand e till ett sådant studium ; och om
han har gjort d e t, så har han nog icke bekymrat sig om att
bringa alla styrkeeleme nt i överensstäm melse med de utvalda
opel'ationsp lanerna. I saknad av en -e xakt ö'v erb lick av vederbörliga fenomen har han därför ingen möjlighet att b ehärska dem. H a n saknar också kraften , förmågan och djärv heten att ögonblicklig en kunna accelerera upp d etta sitt så
omhuldade mask'i n eri till högs ta ,f.art samt att, med beslutsanl'heten hos den, som vet, och m ed den våldsamma offensivandan hos den , som har en stark vilja, kasta fram sin a
styrkor mot de rätta anfallsförem ålen. Han komm er att fördubbla sina pedanti ska omsorger och på grund av den ledande principen för sitt fr·e ds tidsad)ete, näm1igen att följa m ed
allt ooh veta allt, att ick e f'inna sig i stötestenar och svårigheter, att alltid undvika risker och förluster, k omm er han icke
att kunna göra a nn at än a tt vidtaga ofruktbara och instinktiva åtgärder i defensivt syfte . En sådan man , som levat instängd i en skyttegrav och ständigt fäktat med smådetaljer ,
kan icke ha annat än en envis defen<S iv mentalite t tillika m ed
en mani att uppdela allting för alt angripa varje sak genom
dess minsta sm ådela r.
På så sätt kommer man i sjökriget fram till den lä,gsta
Och mest absurda formen av def ensiv : den fullständiga overksamheten. Fartygen stängas in i b efä<Sta hamnar, sjötrafiken
län111as åt sitt öde, föt,bindcl<Se rna n edläggas eller minskas, det
direkta kustskydde t antar gigantiska proportione r och tar for l11en av uppställnin g på ett led, så att ingen del av .kusten
blir utan sin lilla fö rsvansansta lt. Detta statiska sys tem gör
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det möjligt att mö ta varje fi.entligt anfall enelast med kuslar.

tillcri, minor, mlo tortorpedbåtar, undervattensbåtar, .na tt liga
torpedanfall, flygstridskrafter, samt undantagsvis med ÖYc r .
vattensfartygen i sådana fal l. då fiend en alltför djärvt och u t.
manande up-pträder i kustfarvattnen med smärre förhand , ~o n 1
lätt kunna nås av snabbare enheter.
Dylika uppgivel.sch cgrepp skulle vara ägnade att p åYi sa
det onytliga i att ha en flolla. En ligt Groos: >> dcl'e n~iv cn h l' lyder icke ;ltl draga sig tillbaka med flottan till ba<;c rn.a ilch
lämna fi enden fället frill , uban inn cbät· i stället alt vid ta~ ,l
sådana strategiska eller taktiska åtgårdcr, som möjliggiira c1l t
undvika avgöi·ande sammanstötningar, i ändamål att h a lln
sig beredd för elen tidpunkt, då omständigheterna bliva m er;1
gynnsamma . . . . Flottan bör visa , atl den oeksa Yi d Jcfen siven äger möjligh et att slå energiska slag, annars sk ulle
fienden kunna uppträd a såsom om den icke alls existera de > .
Flottan kan icke s~itta sig fast i terrängen , >S~t som en
numerärt. und erlägsen och till ·defensiven tvingad arme fu lll
riktigt skulle göra. Flottan har, om någon , cll annat natu rli gt
element till sitt förfogande för alt tillämpa d onna for m :tY
strategiskt uppträdande, och det är dc stora vidderna p ft haven och oocanerna, där det finns möjligheter även för den
svagaste flotta att utJfö ra sina operationer. Så bör man u p pfatta den verkliga defe ns iven till sjös.s, vilken kan vara sti lLt slående, just på grund av fartygens innC'hoend e egenskape r.
men som tvärtom måste vara aktiv och rörlig samt dät-för i
mycket liknand e offensiven. Fartygen leva i själva verk et
och utveckla sin egen kraft endast då dc äro i rörelse, oc h
de kunna sålunda ick e vara bundna vid försvaret av fa·~ ta
föremål , ulan m:ås le också under defens iven användas m ed
klokast möjliga utnyttjande av sin rörlighet.
Men på vad sätt skall man kunna åstadkomma d elta
praktiken?
Det är säkerligen lättare alt fastslå bestämda r egler fiir
den avgjort starkare partens offensiv än att giva några ä ·en
allmänna r iktlinjer för rn underlägse n flottas deknsiva op c-
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rati oner. l del föna fallet kan nämligen varje fi entlig motverkan till sjöss ominte tgöms genom att sätta in överlägsna
krafter , under det alt i det senare fallet fiendens initiativ eller mo Lverkan äro allt annat än fnktorcr, som kunna lämnas
ur r äknin gen , utan tvärtom just dc föränd er liga och fadiga
poler , kr in g vilka defensivens operationer böra insiktsfullt och
med b egagnande ·a v varje chance röra sig. Men en starkan ~
Jll otstå ndares initialiv och motverkan äro ick e n [tgon en kel
sak, so1n1 man alltid lätt kan gissa s ig till ; vi böra ulan tvivel
uppfa tta dessa faktore r saso m ett invc·cklat nystan , som man
icke alls kan känna till förrän det avrullas under operatione rna'S vid are utveckling.
Tro ts detta m ås te man fnl.n fall till fall gissa s ig till fien dens avsikter på grund av hans rörelser och uppträdand e,
hans m en !a li le t och hans beriiknadc in tressen , sa mt utnyttja
alla de kända faktorer , som erhållas från und errättelseväsendet och spaningen. Framför all t gäller det alt ögonblickligen
gripa tillfäl let i flyklen varje gång ett sådant erbjuder sig, o-ch
på detta sätt tillfoga fienden största möjliga avbräck. .\ U
igenkä nna dc tillfäll en , d~l. lyckan oförutsett visa r ;;i g, samt
f'ullstän clig·t utn~rttja desamma, är kanske grundbest[wdsdelen
av de strategi,s ka operationerna, vilka på delta sätt kunna
djärv t och verksamt \}~·enomföras av en verkli~>·v slra tcu även
med begr änsade resurser . A.lt led a elen egna flottan till strid
•ned en motståndare, som har samma avsikt alt söka strid ,
ka n utföras av varje heslutsam man , men i dylikt fall tilläm p~~ icke elen verkliga krigskonsten, som >> är skapad av några
Illa n s s n il! e, vilka ick e ha velat låta sina planer bli underordnade svagheten hos de tillgängliga med len. Och si-t lunda kan
111
an säga, alt strategi en s kar a klär är att reda sig med små
11ledel, eller åtminstone att l å ta dessa medel komrna till störsl!t
l1lÖjliga nytta . >> ;')
\) l

S!utsatsen blir, a ll vi böra anse defensiven till SJ'öss sft·
~ting helt annat än en form av passivt uppträd::mde,
•o

*) Da V('·l uy : L' esprit de la guerre navale.
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och i själva verket såsom de n svagare p a rten s orffensiv. Den.
na part kan just på grund av sin underlägs enhet ick e utan
Yiclarc gå fram m ot fie nd ens hu vudstyrk a, men bör draga
ny tta av alla gynnsamm a tillfällen till h a ndling ioch kan
kansk e framkalla dylika tillfäll en genom lä nnp li ga ope ra tio.
ner, ägnade att locka fiendens flotta lång t bort fran de t on1.
nl de, dit den önskar förlägga sin verksamh et, ävensom g<· non1
alt, då så ii.r möjligt , fra mprovoce ra en splittring av fi end ens
6lridskraf ter.
Att den överlägsn e begår misstage t a tt splittra sina kra t'tcr
bör in gå i den svagare partens b eräkninga r , ty sådan t har
många gånger förekomm it, och histori en förser oss nw cl allt
för m å nga exempel h ä rpå för att man skulle kunna för m oda.
att detta ick e mera k ommer att upprepas. För övrigt äro så<Lana teore tiker nu 1nindre än någonsin säll<synta, som !'örfäk ta och prisa en uppdelnin g av s tridskraft ern a vid stra tegiska operatio n er , varigenom m an k an göra snabba raider och
slå t ill p å spridela svaga punk ter samt draga sig tillbak a för
e n e\·cntucll k oncentrer ing av överlägsn a fientliga kra fter.
Denna ko mpli cerad e spo.rt skulle kunna vara lo ckand e ocksil
för elen s tarkas te flottan, som just genom si n stora Övl'rlägsenh e t bli vit s[t djärv, att den fö-rsöker rikta flera samt idiga
slag mot fiendens o lik a intressen .
l\Ian m ås te göra klart fö r sig, att fi e nde n trolige n h a r \"iii
reda p~t allting , h andla r logi skt, har en klar uppfa ttning om sina egna intressen och en säker förmåga att skydda d osam ma,
o;amt att han också lika bra känn er till våra svagheter och
k an välja dc offens iva operation er, som k ä nnbarast k 11 11 ll~
skada oss och tvinga oss till den sista försvarsli njen; m en pa
samma g[mg är de t klokt att tänka sig, att man kan ske iiver·
driver sina farhågor och a tt fienden svårligen kommer atl
operera på det för honom s jälv mest förnuftiga sä ttet. I krig.
liksom i både individen s och samhäll ets dagli ga liv, förckonl·
11
mer et t mycket h ögt pPocentta l mi ss tag, som d et vore d un
att icke t a ga med i beräkning en. Se vi inte dagligen r unl
omkring oss så m å nga illa skötta affärsföre tag, så många ['är·
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Jl]ögna fami ljer ruinerade cft et· d el. m est otroliga slöseri samt
privata och ~llmä~~1a ~öretag undermin erade genom ledarna 6
ntiss tag och felbedomn mg. Ooh huru syn as ic ke för var och
en, som också y tligt s tud erat historien , kri gen k araktäri seras
:W en f ruktan svä rd serie av obeg l"ipliga misstag.
Vi kunna vara sä kra pä en sak : att det va rit m yck e t
sällan som de bästa också varit d c bestämma nde och leda nd e
i det offentlig·a li ve t, och fl't gå nger ha dc fört högsta bofälel
i krig; k anske därför att människo rna till största delen utgöras av m.ecl ehnå tto r och jus t därför tro, att man k a n ut föra allting me d medelmiå lto'l". På så sätt k an man för kla r a
alla de bri stande förbe r edelser och de felaktiga rörelser, som
varit utmärk a nde för så m å nga k o nf likter. Ibland har m all
slutli gen tillkallat d en Tätt c mann en , m en ofta för sent och
efter h år da erfar enh eter, som öppnat ögonen p å de m es t för .
stocka de. Oc:h tro ts dc olycksbåd ande förhålland en, som fö reträdar en öve rlämnat till honom, har h an i tidlyckal s rädda
situa ti on en samt, genom e tt förnuftigt handhava nd e av för hållan dena och m ä nniskorn a, uppnått Tcsultat, som förefallit
underbara .
Om icke denna fatala sä ke1·h c t för misstag ex isteraclC',
och om all tin g reducerad es till ett exa kt spe l m ed de relativa
styrkeförh ållandena , ,så skulle en strategisk defensiv nä s tan
~ldri.g vara ~:1öjlig eller .. kunna giva p å tagliga , goda r es ultat.
l1en om h cfalhavar en for tLen svagare ,flotta n i intell ektuellt
och mor aliskt avseende står be tyd ligt h ögre ä n sin m otstinclare, upp k omma genast ta lrik a möjligh eter till fram"ånn· Den
so~ll! vet m era , em edan han h a r fördjupat sina kun~iw~~r om
~~tgets h emlighets fulla Jagar, och som ock så h ar n ogg rann
annedom om motstånd aren och dennes mentalite t, iakttager
genas t varje av m otparten begå nget misstag· och är icke obe~
d Utsam: han k an genast anbefalla de ändam.åls en li()'a ste motlragen . Sc där en av anledning arna till »Överras: ningen >> i
l e stra tegiska opera tionern a.
.

L

V

L

av k I själva verket utkämtpas icleernas strid , som mot,svaras
ampen med vapnen , alltid mellan dc båda befälhava rna.
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Den begynner redan i freclsl icl , emedan den, som bätt rl' än
den andre först:'ir att vidtaga de riktiga förberedelse rn a. dii r.
igenom skaffar sig en potentiell övers ikt i styrba.
Detta överlag ökas uneler kriget , där elen , som fortast
skaffar s ig en riktig uppfattning om vad läget kräv er , 111:1\.
hända finner segerns hemligheL På så sätt blir det m iijligt
för den svagare flottan att föra en defensiv , som kan nwc1.
föra goda resultat. Det är icke sagt, att den starkare i lä ng.
den kommer a~t inhösta den slutliga triumfen , ifall den sva.
gare begår färre mis.stag och först~u· att snabbt och s!ik crt
draga nytta av motståndar ens alla svagheter och misstag.

Fulll riktigt s~iger amiral Castex, all >> initiativet i ope ratimwrna i själva verket är alldeles särskilt nödvändigt fö r den
svagare parten _ . . . Utan att taga initiativet utsätter man
sig för , att motståndar en gör det och p ~t tvingar sin vilja .>> Det
är cli:itfö1' tillrådligt för elen svagare floHan all redan före elen
officiella krigsförklar ingen företa en överraskand e oper at ion
genom att anfalla den ficnlliga flo-ttan i hamn samt -;Öka
skada dc fientliga intressen , vilkas försvar ännu ick e h lil' it
organiserat. Det skulle vidare vara en stor vinst för den w a
garc parten alt kunna vid konfliktens början sätta in 'iiir.ski lt effektiva offensivmed el av ny och .för fienden ok änd
kon struktion , eller åtminstone icke tillräckligt ki:ind fiir att
göra efter dem eller för alt säkert kunna avvärja der as ho t.
P~l det tekniska området är en sådan övcrrasknin g alltid möj·
sinnrik ap[)arat eller använd ning-u för J,r igsli,«n b«enon1 nå!.!on
,_,
~in damål av n:lgon ny uppfinning , vars tillvaro h å llits strii ngl
,
hemlig under hela utprovnings tidcn.
ga
tl
a
troligen
konuner
ndaren
motstå
:'lien den starkare
offensivt tillväga och kan utveckla sin offensivand a änd a dä r~
hän. att han hlock c rar den fi en tliga flo ttan i de ss bas . Som bekan t väntade sig tyskarna ett dy likt offensiv t upP·
trädande från den starkare engelska flottans sida , varvid dc
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<~rundad e den na förmodan mera pa elen Nelsonska dristig -

~e tens trad itioner än på Cm·bctls fö rsiktiga uppfattning , som
vid denna tidpunkt blivit accepterad av amiral itctre t såsom
,,rundprinc ip för sjökrigsope rationerna. Tanken att engcls "männen skulle blockera den tyska flottan i elen Vitta triangeln
var så J·o tfast i T ys kb<nd , alt man i flotllag cn av 1898 fast 5Jagil. fl ottans operaliva uppgift sftlunda: »Mot starkarc sjönmkter k an örlogsflotta n icke få annan betydelse än såsom
stöVflotta ». Man avsåg härmed alt hålla de ~Lora fartygen
skydd ade i befästa hamn ar och att låta den fientliga flottan
fö·t brukas un der den riskfyllda nårblockad stjänsten för atl
.sedermera anfalla elensamma undc1· eventuella gynnsamma
krigslägen .
att föra
i"helen
Över lämnandet till fienden av he la mÖJ-l
t>
.
en hän syns lös off,~nsiv, utan att ens misstänka att han kunde
välja e tt annat uppt rädande, förmådde elen tyska flottledningen att i ordern för de iniellande operationer na angiva sjöstridskrafter nas uppgift vara just »all skada den engelska flottan m edelst offensiva framslötar mot de förband , som utföra
bevakning eller blockad av Tyska bukten ». Emedan den eng elska flottan gick in för en fjärrblockad på långt avs~ånd ,
atl förverkl 1"o··t
omÖJ-lioa
blevo dessa avsikter svåra ' om icke
'
b
.
.
på grund
särskilt
och
skäl
flera
av
att,
och de t är välbekant
viollmera
annan,
någon
av olik a u ppfattning hos dc ledande,
icke
lan
synt och m indre verkligh e tsfrämmand e operationsp
blev så sn art utarbetad för att i s tä llet ti llä m pa.s.
F jämb lockaden , såda n den a'" den starkare parten anordnades i Nordsjön , kan anses vara av d efensiv och icke nödvändi g tvis av ofifensiv natur. Man förstår då , hurusom operationer na, med detensiv p[t bägge sjdor, icke kunde annat än
utmynn a i ett rcl::tl iv hänclclselö.st nötninuskr i" av Hin"h ,·ar•
h
h
aktighct.
1..

t)<.

Nä r två fl ottor uneler beva.k andc av vara n d ras rö relser
.
;nneha va utgångs lägen vid motsatta gränser av ett vidsträckt
1
avsområde, så kan den svagare flottan , om den är besjälad
av offensi vanda och ledd av en skickl ig och oförvägen amiral ,
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uneler sin tvungna defensiv uppträda verksamt och djär vt sa 1111
tid ·e fter annan våga c<;ig på offensiva ft·amstötar , med reträtt
till baserna i god tid för alt icke råka i strid med fi endens
överlägsna samlade styrka. Genom att .sär sk ilt drag a ny tta
av fiendens oundvikliga uppehåll i operationerna föt· förracts.
komplettering ·e fter långa kryssningar, knn den svaga re gör,1
effektiva framslötar mot even tuellt otillräckligt skydelad e fie nt.
liga intressen och därmed c<;kaffa sig framgångar. Om man
till dessa operationer lägger användning av m inor, unden·at.
lensbåtar och flygstridskrafter samt handcls.k rig och anfa ll
på dc viktigaste förbindelselinjerna , kan man göra u pp en
h el Operat•ionsplan, SOm' visserligen icke kan föra t ill l'lt sa
snabbt avgörande som av båda parterna .sökt drabbning, me n
som kanske är icke mindre glänsande och i längden trol ig tvis
också avgörande. Utan tvivel tänkte amiral Scheer på en dylik möjlighet, då han försäkrade, att , Jninkriget, handelsk rigel
och Högs jöflottan:; förhand stå i intimt samband m ed n uandra. Ju m era dessa sama rbeta inom ramen för en operalionsplan , desto större möjli gh eter hava dc till framgån g •> .
Under världskrig·et fan n s det icke något exempel på en
beslutsam offensiv och icke heller på Pn defensiv i full a ktivitet, djärvt utförd i harmon isk samverkan mellan :dc olika
medlen . Alla flottor, även dc starkaste, iakttogo en m er eller
mindr:e försiktig defensiv i fråga om sjökrigets förn iim st:I
stridsmedel, de stora far tygen.
För de svagare flottorna föreföll »fleet-in-being >> -p r inc ipcn vara en nödvändig ooh tillfredsställande lösning. Dcn n<1
princip, som bättre kunde kallas >> flotta på defensiven >>, innebär en aktualisering av sjöstridskrafternas potentiella h oL
som dock icke kastas i v{lgskålen förrän det förvandl a" t ill
i de offensiva före tarrtP som befinnas mest iin daro·· r'lio·o enerO'i
t')
målsenliga. Den, som (under världskriget) kunde vänt a och
som hade möjligh el alt till förmån för sin till.förs•cl övrr }lnvet förlänga nationens motståndskraft, gjorde rätt; ick e -.a dc
stater, som hade allt a~t förlora geno tn fientligheternas utd ra·
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flottan kan ta•'a
o sin tillv
·•a)·1dc IJå längde n. Den undcrläusna
flykt till >> fl ee t-·in-being >> -förfarandet endast i fall den verkli<~en h ar fö rmåga till ouHöml·i g motståndskraft eller är fullt
:iiker på att konfliklen snabbt kan lösas genom dc övriga försvarsg ren arnas insats. Man kan sålunda påstå, att T ysklands
misstag h elt var att söka i felb edömning av denna säkerhet
eller också i ett alltför stort förtroende för sin armes förmåga
alt sn ar t framtvinga ett avgörande. Genom alt söka tillämpa
»fl ee t-in -being >> -principen icke blott på det operaliv:.t utan ännu m era ju st på det politiska området samt bevara sin flotta
såsom en vid fredsslutet ännu oförbrukad maktfaktor, spelad e
det Tys ka Kejsarriket i det avgörande spelet om sin framtid ,
ja exi sten s, aldrig ut det trumfkort, som representerades ay
dess utomordentligt effektiva flotta. På delta sätt. förskonade
man kan sk e de präktiga fartygen från att förstöras i den aYgörand e drabbning, i v il ken dc säkerligen skulle ha decimerat
fiend en s flotta, men förbehöll dem det smärtsamma ödet att
förintas i Scapa Flow.
·t
Efter de ogynnsamm a crf'art>nheterna från d et sista kri"'o<_
o
flotsvagare
den
på
har >> fleel-in -bcingqJrincipcn, t ill ämpad
tan, i vi ss mån fallit i värde; 'liksom det icke heller förefaller
sy.flen åla··.,-_
tillrådligt a tt politiken , för att n å sina av!äasna
t"l
'
•
::.-,
ger flo ttan ett passivt eller försiktigt och ofruktbart upptriiclande. Men elen andra orsaken, som föranledde ett försiktigt
t~ppträd a n cle, näm ligen elen synnerliga sårbarheten vid denna
ttd hos vissa slagfarlyg, ledde icke till .en saklig och fördoms·
·
fri.. utl d er so·· k·nmg
hos dessa fartyg,
defekterna
av d e organtska
5
arsk'ilt genom att jämföra dem med den underbara motstånelskraften m ot varje anfallsmedel ho.s dc molsvarande tyska farlygst_YP·Crn a . Tvärtom högg man av den invecklad~ frågans
gordtsk a knut genom att impulsivt uttala en universell för·
··
kastels ed om over
stora pansrade fat·tyg, vilka utmåsamtliga
1
~des såsom till hörande en förgången s tåndpunkt samt också
~asnm hin der'liga för krigföringen till sjöss. Anhängarna av
en hi storiskt-undersökan de metoden blevo .e fter en ytli•r
n
.
..
f
tinders ·· k . .
o nmg av akta overtygade om, att slrlgfartygstypen var
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av mindre värde än lätta far lygstyper, särski lt i svagare fl 01 _
tor, vilka nödvändig tvis borde g~'t in för defensiven sam t sä tlt
sin lit, icke till det sista krigets passiva och resultatl ösa 'i lrn.
Lcgi, utan till t-n på hög fart h ell baserad, djärv och rörlig
opera liv vcrk·s amh ct. Deras mera retoriska än logiska och
sakliga bevisförin g har haft en verkligen oförtjänt fra mgång
och har förrnre de1st ÖYerd riftcr och utläggnin gar i pressen fö r.
giflal den allmänna opin ionen i många länder.
På detta sät t har 11ppkomm it ett nytt defensivt begrepp.
med en o rdlek full av tvetydighe t kallat »defcns iv-offens iY »,
sonu i själva verket fortfarand e är det välkända >> guerilla-k r ig ' .
~om vi förut sysslat tillräcklig t med, men som det kan vara
lämpligt att ur en an nan synvinkel nu å terigen närm are
granska.
I >> defensiv-o ffensiven >> söker elen under lägsna flo ttan
alt hävda 6 ig genom att till det ~· ttersla insätta de löm ska
vapnen och flygslrids kr aflerna , i ändamål att ständigt decime.
ra den fientliga Hotlan och för demamm a o möjliggör a en närblockad. På samma gnng skulle denna flotta med huvudd elen
av sina lätta stridskraf ter begagna varje gynnsamt tillfälle ti ll
fortlöpand e framstöta r mol den fientliga sjötrafike n och ficn·
elens kuster. tillika med skenangre pp och denwnstra tiva fr am·
~Lötar i avsikt att vilseleda fienden och fönnå honom at t dela
sina kraft er för au kunna a~värja överallt. Följaktlig en sk t!l lr
del gälla att söka strid m.ed alla svagare f ientliga ·styrkor , men
.1. b"O,d tid draua
n · si"
n undan kontakt med överlägsn a dylika smnt
försöka locka dessa Ö·vcr min- och undervatt ensbåtfäll or.
Det oeftergivl iga villkoret för att en dylik flotta s k~Il
kunna behålla sin rörelsefrih et för att taga jakt eller jaga ar
utan tvivel att kunna utveckla högre fart än dc fientlig a fö r·
banden. Med otitlräckli g fart skulle man icke kunna1utföra ,, dr·
fensiv-off ensivens >> operation er. Möter 1nan nämligen en sv~·
811
o· are men snabbare fientlig styrka, kan ma n icke
tving:t d_
"till strid , utan
det he-la slutar med, att m'an e•"'der ett ono.. di'''n_
förfölJ·ande förlorar den ur sikte. Och . cHirest man kOIII rncl
inom synhåll för en överlägse n fientlig styrka eUer själ v<t c\ Cil
~

fientli ga huvudsty rkan, skulle man icke ha någon möjlighet
alt 1{-om ma undan, ulan m ås te finna sig i att taga strid kanske så numerärt underlägs·en, att det slutar med tillintetgö r-else.
Dylika enkla och ovedersäg liga övervägan den kunna icke
resuller a i annat, än att den svagare flottan O•viHkorlige n måste
besitta fartyg med högre fart än den sannolika motstånda rens,
även om den höga farten måste vinnas på bekostnad av fartyaens styrka samt föga eller ingen motstånd skraft mot anfallso
medlen . Varje farlygstyp , som är bättre skyddad men mindre snabbgåen de, skulle sålunda vara olämplig för den svagare
flottan, och av denna anledning skulle också de stora slagskeppen icke finna någon användnin g i )) defensiv-o ffensiven >> .
Mot deLta påstående talar emellertid det faktum , att de
fartygstyp er, som m·a n lyckas göra ovanligt lätta i ändamål
att giva dem högre.~ fart än fienden, alltid komma alt vara så
långsamgå end e i föi1hållanclc till motståncl ar.e i luften, att den
kan upp h innas av dessa, och då har den icke den n1.insta mo·bståndskraf t mot luftanfall.
Nyssnämn da slutsatser s grundlägg ande betydelse för den
~vagare partens strategisk a operation er bjuder oss att fördjupa
vår ovan berörda uppfattni ng om >> defensiv-of1fensiven >> för
att klargöra dennas verkliga •innebörd ooh icke låta blända
oss av ett ghinsande yttre sken. Emedan alla operation er av
ifrågavara nde slag vila på två grundpela re, nämligen dels
överraskni n gen och dels förmågan att anfalla eller draga sig
tiabak a vid sammantr äffande med fientliga förband, skola vi
noggran t undersök a det föreslagna tillvägagå ngssättet ur synpunkten av dess båda grundelem ent

Huru 1nan än har organiser at samverka n mellan upplyst~inga r, spaning och förbindels er, i ändamål att icke låta sig
overrask as a v oförutsede la och oväntade anfall , vinner man
tydligen lättare säkerhet för egna sjöintress en; och sjöstridskrafter, j u mera dessa båda kunna h~\llas samlade och icke
spridela till olika farvn t ten . Om elen starkare parten
mol:Tidskrift i Sjöväsende t.

12
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sats härtill har sin sjöhandel spridd litet överallt, har Yi k tigu
föt"hindelseEnjer på olika hå'll och talrika! sårbara punk ter
spridda längs kustema samt allt detta dessutom svårligen kan
skyddas genom flottans ingripande i rätt tid på grun d a1exempeivis örlogsbasens excentriska belägenhet i förhål la ndc
till krigsteatcrn, så är det tydligt att många utvägar stå iipp.
na för den svagare partens initi ativ. Härigenom kan d Pnna
part under särskilt gynnsamma omständighete r kanske pa ett
glänsande sätt förverkliga sina överraskn ingsplan er.
Skenbara förberedelser till en vise; opera tio n , som !'örefaller fienden sannolik och farl'ig, kunna fön111å honom alt
som motåtgärd företaga förflyttningar och kraftkoncentr a l ion
långt bort ifrån den verkliga anfallspunktcn . P [t likn ·t nclc
säh är det n'uöjligt att vilsC'leda fienden genom falska nwd dclanden, som övetensstämm a med denl'onstraliva opera linner
av sjösbidskraft:e rna. Dc väl genomtänkta krigslisterna k unna vara otaliga och kunna icke här bliva föremål för en lång
uppräkning, då de böra grundas på för tillfället råcland l' förhållanelen och på kända elle:r förmodade: strategiska fakta ~ a ml
fTamspringa spontana och leva11de ur befälhavarens sn1ll l' . Ett av de för överraskning gynnsa mm!a tillfällena är just
det, 'då fienden har tagit våra krigslister och skenopera tioner
på allvar och med sin h'l'tvuclstyrka givit sig iväg åt ett h åll,
därigenom lämnande obetäckt någ-on viktig sårbar punkt, som
vi kunn:a ,e ffektivt angripa samt kasta över ända dess fö rsvagade försvarsmedel, innan huvudstyrkan hjnner fram till försvar och, om icke annat, kan avskära oss åteTLåget. - - ~
Man bör för övrig t icke allt för mycket fö,r Jita s ig på
möjligheten att helt lyckas med nyssnämnda lockande operationer, emedan tillfällen att försöka sig på dem ick e återk om·
ma så ofta till sjöss och mera än ändra äro beroende av dels
m,i sstag från fiendens sida och dels särskild a geografisk a och
strategiska förhållanden. Man kan därför icke vidhållrt ntt
slugheten skulle vara den egenskapen hos en amiral, som sä];/
rast leder till avgörande resultat.
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För a tt överrn.sknings operationer skola ha utsikt att lyc
kas är det nödvändigt att iakttaga den mest fullständiga förtegenhel i fråga om sina egna rörelser, enär varje upplysning ,
som i lid når fienden, kan föranle da honom att helt utebliva ,
,·a rigenom elen opera tion , som föreföii all utlova så säker
framgång, kan förbytas i en sv<h- motgång, om ick e ett ohjälpligt nederJag
Ifall underrättelsev äsendet och särskilt flygspaningen alltid gåve fullkomligt LSä kra och pålitliga uppgifter om fiendens
rörelser, skulle all verkan av fingerade företag, krigslister och
överraskningar försvinna.
Men i verkligheten går det annorlunda till, de oundvikli ga
luckorna i underrältdser och spaningsresult at g iva å t de båda
motståndarna fördelar ell er otrygghet, alltefter rådande omständi gheter och stYrkeförh ål land en . Flygspaningen kan omöjligt spana oavbrutet överallt och måste vidare vara overksam
nattetid, förutom de avsevärda och ofta oöverstigliga svårigheterna unde·r r egn ig och disig väde d ek. På så sä tt spela
tlLfälligheter och oförutsedela sammanträffa nden in och särskilt 6vciTaskninge n i daggryningen. Ty även om man känner fiendens exakta lägen vid so-lnedgången, äger ofta en betyd<Uldc förflyttning av fartygen rum uneler natten , under det
att man icke alltid med säkerhet lyckas utröna j vilken riktning. Följaktligen kan det inträffa , att, då den underlägsna
parten .s att i gång en operation för att verkställa ett överraskande anfall, fienden har fått reda på avo;ikten tillika med
flottans noggranna läge, kanske från ett icke upptäckt fl~rg
plan eller en ubåt, som icke röjt sig g,e nom att anfalla, eller
OCkså från något haudebfnrtyg, .också neutralt, som icke sin
Plikt likmätigt har hållit tyst Och sålunda kan den, som
» i b"'~'''nin"'Cr1
bh »Överrask·Jd
ville » Övern~ska >> ' i stället SJ-älv
.
b
..,
(;,
.
Förutom i del fall , a.tt man m ed säkerhet vet fiendens
~uvuclstyrka vara så långt borta, a tt den icke har någon möjden svagare parten 1- verk•
-·
h"h
JU
- ocl1 dao ar
.t> et a t·t mgnpa,
hgi-teten elen staekaste inom sitt operationsomr åde - äro ,a nllars alltid det för.s ta gryningsljuset el ler elen knappa sikten
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vid dimma, r egn och dåligt väder utomorde ntligt farli ga föl'
den svaga re styrkan, särskilt om man opererar inom ett be.
gränsat hav och fienden kan befinna s ig till sjöss m ed sin
huvudsLyrlUt
Den flotta , som opererar •i en aktiv defensiv , kan er.
hålla förstärkni ng genom att flygvapne ts huntdstyr ka vid
lämplig tidpunkt g riper in med bomb - och torp edplan santt
hiträder med sina dimbildni ngsappara ter för att unelerlä tta
övervatte nsfartyge ns alltför svåra uppgift. Detla ingri pa nde
är till fullo berättigat av det faktum , att flygvapne t , fö rut 01n
sina övriga uppgifter , också är ett viktigt sjökrigsm ed el och
således icke kan anses vara någon f rämmand e »deus ex machina », vilken kommer i rätta ögonblick et för att rädda en
situation, som redan nått en sådan utveckling , a lt elen icke
längre kan behärskas med dc tr:lditionc lla stridsmed len. Flygvapnets huvudsty rka kan icke oavbrutet uppehålla sig iinr
havet , dels därför att den har andra icke mindre viktiga uppgrfter inom krigets allmänna ram och dels emedan dess n' rksamhct icke kan utan avbrott fortsättas natt och dag. Dess
säregna egen6kape r äro det snabba och ticlsrbegrän sack ingripandet . och man kan så ledes icke anförtro clensanun a någon längre sammanh ängande uppgift, som icke motsvarar dess
egenart.
Flygstrid skrafterna utgöra en synnerlig en värdefull faktor i de strategisk a ·operation erna uneler ett modernt sjök rig.
och deras gläns-ande möjlighet ligger i förmågan att .-;ucccsiYI
ingripa på elen punkt, där de bäst behövas, samt att m ed förvånande snabbhet övergå från det -e na anfallsför emålet till
det andra . När därför €n avgjort und erlägsen flotta vill full·
följa en defensiv, som icke skall va-ra uppgivan de och p ass irutan djärv och rörlig , erfordras det att flygstrids kraftcrn<t un·
derstödja den i dc kribiska momenten . För varje vik tig:-u·e
1
operation måste man träffa öv erenskom melse med flyg el on
e11forderlig samverka n till förebyggm 1de av obehaglig a (iver·
raskninga r, m en särsk ilt är detta nödvändig t , då elen svagare
flottan ämnar utföra offensiva framstöta r mot fienden och miii·
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Jighet föreligger att i daggrynin gen träffa på överlägsn a fient -liga styrkor. Flygets huvudsty rka bör cltt inträffa över den
egna flottan i lämplig tid före det första nrm·gonlju set, ty
enelast om elen b efinner sig på sin post vid tidpunkte n för
fiendens s.ann~lika sikt::mdc på nära h åll , kan elen ingripa
med verkllg effekt samt alltefter omständig heterna gynna den
egna flottan6 lösgörand e från fiendens grepp eller också understödja den i genomkäm panclet av den avgörande drabb ning, som. elen sökt.
" E ll __clylikt_ exa~-t s ammanträ ffande mellan flotla och flyg ,
da de~ annu 1cke ar dager, är otvivelak tigt icke någon lätt
n"b och flvo·ninoty d en kräver framför allt uppstio-ni
operatJOn,
~
J b
b
..
förmågan
vidare
und_er mor~:r av e tt slOTt antal flygplan samt
att 1 det osalu·a gryningsl juset från sto-r höjd känna irrcn och
särskilja egna och fi entliga fartyg, som kanske också ~)cfinna
sig nära varandra. Enda<St efter långvarig a och noggrann a ÖY ningar i fredstid kan ma n försöka ulföra denna komJbiner acl_e operation i krigstid utan att riskera missförstå nd , skingrmg och allvarliga missöd en .
. I en väl planerad operation kan sammantr äffandet i o"TYn~_ngen l)es tammas i förväg , före sjöstyrkan s avgång , och de t
galler då för denna att göra s itt bästa fö r att clett~ så bety delsefulla sammantr äffand e verk ligen må komma till stånd ;
a~mars kan den bli nödsakad att m eddela sitt hige och att därfor begagna sig av oläglig och farlig racliosi «nalcrin<,. som
;~ul!e ~unna för fienden röja att viktiga sjös~-idskraf~~r bc ll1na .:1g till s jöss ävensom deras noggrann a läge, varigenom
~~n 1' ov_:rraskn ing >> skulle omintetgö ras, som kanske låg till
U~und ~~r h ela före-t~get, och i stället en föga önskvärd fient :s styrl,ckon ccntrenng kunde framkal'la s.
Flygstrids krafterna s huvudsty rka, vilkens hjälp påk al'lats
u
~~~~m ovan antyd~a h ef~gacl e försiktigh e tsåtgärd , kan vid
, t:t med fl-ollan fmna sm m ellankoms t obehövlig och icke
~atraffa några värdiga anfa'llsför emål. Flera elylika fall kun 0 e utan tvivelme dföra m en ingsskiljak tighe-ter mellan sjökrigsch luftkri gslcclning.arna, eller åtminston e komma elen senan·. .
•
o
att tv· ,l
n a pa n y ttan av att vHl upprepad e tillfällen binda flyg -
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stridskrafte rna v id ett a nCaHsförem ftl av så osäker befintl igh e:t ;
Ly i alla andra fall har en koncentreri ng av flygplan en he.
stämda uppgifter och klart angivna m ål. För att un d Yika
onödiga fl ygningar kan de t dä 1·för vara lämpligt att, för ut on1
det eventuella anfallsförem åle t till sjöss, också vid varj e o p 0 _
ra tion b es tämm a ett sekundärt :mfrdlsförcm ål på fi end en s ku st.
so m Jlygslrid skrafl ern a kunn a anfalla , när de ic ke k omma
till a nvändning mot Inål till sjöscS.
Och fienden, har han icke ·i sin ordning ett fl y gv a pe n"~
Ctan tvivel; m en för att avvärja elt oförutsett a nfall i d r~ g.
ning en k a n han t ro li gen endas t bega gna sig av p ä flygm oderfa rtygen b efintliga pla n , om han h a r dylika fartyg m ed sig.
Han kan sk e k-allar till sin hjälp andra flygplan fr å n n ärm as!
belägna f lyghamnar; m en d å dessa komma fram , ha de hada
sjös lyrkorna säkerligrn r edan till dels brutit kontakten och
b efinna sig lå ngt från varandra. Den c.,;vagm·c pa rten b i'!Jöver då ick e bliva utsatt för fl yga nfal'l under själva strid en
med fiendens flotta , utan eftet·åt , så a tt han undgå r att tr äf fas
av en koncentrati on av fiend ens a lla tillgäng'liga krafter och
härigenom b esparas att rå k a i ett beträngt läge. Om sed an
båd a partern a lå ta s ina luftstridskra !fter ingripa , bli m öjlig·
h e te rna till hamgå ng b eroend e av styrkomas s·ammansäl l ni ng
och stridsbereds kap samt b effrlhavarna s skicklighe t.
Vad vi h a s<rgt rörande e tt samnwnträ ffande i dagn ing l'n
kan i fredstid läggas till grund för särskilda studier, försök
och övningar, va rvid man tar i betraktande k onkre ta fak ton'r
från en becS tämd sannolik konflikt , för a lt praktiskt lös a h är
skisserad e ft·ågor och vid operationen s utförande erh åll a ~d in
dc fördelar, som kunna uttänkas och som kunna gynn a en
fullständig framgång.
Under Liden kunna vi såsom avslutning fasts lå några l'ör·
defensiv ' m ed
värvade erfare nheter i fråaa
b
· nt.. om elen rörlio·a
~

vilken vi sysselsatt oss.
Framför allt ä r det icke oundgäng li gen nödv!.indi gl att
utfö ra denna defensiv m ed y ttedigt snabbgåend e farlygst~ per.
emedan tvärtom pansarskyd dade sådana, även om mi ncl rf
snabba, i sig hava större möjligheter till framgång.
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F ör det andra bör ele n svagare flottan absolut kunna påräkna samverkan i rätt tid m ed fl ygs tridskrafter nacS huvudstyrka, särskilt i dagningen, och dä rför måste samförstå ndet
och ut bildningen till samarbete m e llan de båda försvarsgre narn a va·r a fulländade, i synnerhet då m an icke har övervik t till sjöss.
Det är önskvärt att den c<;vaga re flo ttan h ar en mindre
fartöverlägs cnhe t, så a tt densamma , när den lösgjort sig från
fiend en antinge n m ed egen hjälp eller m:ed stöd av flyget , kan
draga sig unel a n m ed en viss säkerhet för att ick e på nyll
bliva tvingad till strid , kanske. urider ogynnsanun are för h ål la!1clen än första gå ngen .
Slulligen bör el en rödiga defensiven ick e fön1s alltför
långt borta från egn a ba.ser och eget land , emedan den annars
utan vid are och m era e g·enthgt kund e kallacS offensiv. Ur säkerhetssynp unkt b öra avstånden vara korta , så att man lätt
kan draga sig tillbaka inför överväldiga nde fientlig koncentration och så att flygs tridskrafter na m ed säkerh et kunna ingripa
till und erstöd i rätt tid under operationen s m es t kritiska moment.
Trots alla försik~ighetsåt.gärcler och ovan berörda understöd har elen rörliga defensiven sin a allvarliga risker, särskilt
om den tillgrip es genten10t en stark sjömakt, gynnad av fördelak ti ga geogra fi ska förh å llanden och ledd av dugliga och
p å e tt b«la" J1beslutsamm a amiral e r. Den kanske flera nrrån<•er
b
6<mde sätt undvikta avgörande drabbnin ge n blir slutli gen en
gång påtvingad av fienden. Nåväl, m en denna möjlighet bör
icke betraktas såsOITlJ ett oh jälpligt o'lycksbåda nde varsel , som
enbart genom t anken p å sit't förverkligan d e nedslår modet hos
den, som kämpa r mo t en öve rläg~en fi end e. I krigets h å rda
lagar ingår såsom fö rsta artikel risk en a tt egna strids krafter
bliva förstörda , och den, som icke med öppet sinne accep terar
denna risk och samtidigt besil'ler en envis vilja a tt först tillintetgöt·a den fientiiga flot tan , har icke den verklige krigarens
egenskaper.
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de tre depåerna voro färdiga skulle det nya systemet med
·
.
. ..
andbasenng tlllampas.
1
En kostnadsberäk n in g har nu ulförts av ingenjör Bergvist, som under sitt arbete vid utredn in g av flottstationsfrå förvärv a t sig betydande erfarenhet vid bedömande a v dyrika frågor. Av denna beräkning framgår, att, orn man bort ser från tomtkostnaden och anser att övnings- , idrotts- m . fL
lokaler lnmna tillgodoses genom vederbörande marindistrikts
byggnad er för dessa ändamål, kostnaderna för en dylik anläggning uppgår till omkring 4,5 miljoner krono~:, varav omkring 2,5 miljoner för kasemer och bostäder och 2 m:ilj. för
kajanläggning m. 1n. För tTe an läggningar alltså 13,5 milj .
kronor. Skulle härtill läggas bombsäkra valv för ubåtaJ.·na
antingre n insprängda i berget eller byggda som tyskarnas hallar
i Zeerbriigge under världskriget komma ko,stnaderna att ytterligare stegras.
De å rliga underhållskostnaderna å byggnaderna (ej på
kajerna) till dessa anläggningar skulle uppgå till 120 a 150
tusen kr. och för ljus 22 Lusen kr. eller sammanlagt lägst 190
tusen kr. för de tre depåerna ooh då har kostnaden för depå organisationens fasta personal icke medr äknats.
Av det sagda framgår , atl utgifterna bliva .så betydande, att
enbart av denna anledning förslaget ej är genomförbart. Härtill k an läggas dc nackdelar, som ofelb ar t skulle uppstå därigenom, att hela systemet skulle bl iva betydligt mera stelt än
det nuv arande , vilket onekligen skulle vara hämmande på ubåtarnas rörelsefrihet.
Undersöker man förhållandena utombuds skall man också finn a , alt alla länder m ed långa kuststräckor anskaffa depåfartyg för ubåtarna, oaktat de större marinernas ubåtar på
grund av sin större storlek hava bättre beboelighet än våra
llbåtar. Där organisationen byggts på landbasering har detta
kunnat ske genom att baser inrättats och att ett betydande an tal Ubåtar kunnat avses för varje sådan bas. Vid upphyggande av Tysklands nya ubåtsvapen har vm·je flottilj tilldelat<;
· k"lt
· l11"ff >>, pa" v1"lk'et JJCsatlnmgarna
..
·
ett s~<llS
1
>> B eg l eJtsc
kunna bo .
dHil

;Hl1

Om behovet av depåfartyg för ubåtar.
Som bekant har under hela den tid ubåtar ingått i d\ r
flotta baseringen av kustflottans ubåtaT skett på depåfar tyg
av olika slag såsom Han, Blenda , Skäggald, Svea och u n dan
tagsvis på andra fartyg ex.empelvis Aran och Manligheten sommaren 1932.
Under min tjänstgöring såsom IUV har jag emeller tid
många gånger och ofta från håll där man m:inst vän tat tlc t,
hört den åsikten förfäktas, att ubåtarna mycket väl k unna
reda sig utan depåfartyg och baseras i land.
Det kan fördenskull vara skäl att något närmare un dersöka detta spörsmål. I en artikel i tidskTiften år 1930 up p logs
frågan till behandling av dåvarande kaptenen Samuclson, n ärmast med anledning av, aU S. deltagit i ei1 krigsövning , dä r
ubåtarna under en längre tid - c:a 14 dagar -- fingo r eda
sig utan depåfartyg. Eftersom depåfartyg för ubåtar sannolikt ej skulle förekomma under krig vore det bättl'e att basera
ubåtarna på fasta depåer i land ·- en i Stockholm, en i Ka rlskrona och en i Götrehorg, varigenom krigs- och fredsorg :misationcn skulle bliva densamma. Härigenom skulle depåLHtyget kunna indragas och en besparing uppstå p å övningsanslagct, som skulle medgiva rustning av 3 tillåtar somma rtid
och 2 vintertid utöver de nu rustarclc 6 på sommaren och 5
uneler vin tern . Hesonemanget låter onekligen bestickande och
fö rfattaren ansåg, att en undersökn ing borde verkställas för
att utröna huru stora kostnaderna skulle bli va för de fastn
depåerna , p å vilka fordri ngarna närma,r e angåvos. Förs l se·

~~SPcl :ll-:-<idta

skrivit10 lwr i prop. n:t· 2:34 av dr•ll :!A 111 a r,.; 1D:l0
upptagits :z,:j Jllill. till r•1 t n.vtt nw<lr •rLirt\'g· , vi lkr·1 föruts;ittr •s ."l' " i<'
byggas pi'1 2 i\r.
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Alltsedan HJ30 , da frågan om Svcas ersä ltning första ga ng.
en upptogs till b ehandling , h ava sam tLiga inspektörer fö r ubitls.
vapne t arbetat för a tt få Svea e rsa tt med annat d ep åfa rty.,
· t> ·
Talrika äro de utredn ingar och förslag , som framkomm iL Lil[
fnl.gans lösni ng , viikel dock ick e lett till resultat, h ell n a tur.
ligt för övr igt, eflersom ersä ttning sbygg nadsf1·åga n för dc slör.
re fartyo·
_, en va rit svävande uneler en Jåm!''' fö lj'd av å r.
I amiral de Champs utredning rörande fl o ttans fa r tygs.
typer behandlas även depåfartygsfrågan för ubåtar och t>ftcr
en ingående unelersökning ko mm er amiralen till den sl u lsals,c n att d et bästa och mest ekonomi ska .sättet att lösa fraga n
är att för ändamålet bygga ett n y tt dep~ifartyg , huvuds ak li gen
i en lighet med det försl ag , som preliminärt uppgjo rts i ma rin.

f ör vallningcn.
Även försvarsstabschefen anså g i sitt utl å tande r ö ra nde
flottans fa rtygslyper nödvändigt att bygga e tt nytt depåfar tyg
för ubåtar och uppto g i sin plan A till e rsättningsbygg na d medel till ett elvlikt fartyg att beviljas und er bud ge tår en 19-l l-1943. Sa mmanlagda kostnaden beräknas till 4,:1 milj. k ronor.
Marinförvaltningen , som ansåg att det nuvarande dc pa·
fartyget, den 53 år gam la Svea, icke ut:m sto ra kos tn ader
kunde iord ning ställas för a tt tjänstgöra til ls e tt nytt depft·
fartyg hunnit färd igstä llas , upptog en tredjede l av kostin dc n
för l1)'b'"""'IUtd i s in a äs ka nden för bucl,o etåret 19:19- 1940. \
Kungl. Maj:ts proposition blev detta förslag tyvärr 'e j upp laget, emedan chofen för försvarsdepartementet visserligen i
likhet med marinförvaltning.e n ansåg att Svea sna rast m iijligl
borde ersältas med ett n y tt fartyg m en ic ke kunde för > rd ~
äskande av mede l redan för näst a budgetår. statsrå de t fii rul ·
sa tte, i likhe t m ed chefen för försvarss taben , att ifrågava r a nde
fartyg skulle komma tLll utföra nd e vid en n ågot sen are tid ·
punkt än vad marinförvaltningen fö rutsett.
~'led anledning av de bristfälli.g h e ter som framging o \'id
Sveas senas te översyn å vm·vet i Karlskrona an mälde Va rrs·
chefen i Karlskrona till mar införvaltningen all fartyge l be·
fann sio·b i sådant skick , att det e .t· borde användas utom!>kfi ri
J ~n

~
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at än under gynnsamma väderleksförhållanden och un.
.
r eskort av annat fartyg, som v1cl behov kund e taga Svea
. Ämbetsverket. överlämnade skrivelsen till ched~ ]Joasering
o
pa
.en fö r mm·inen, som i sin tur anm}ilcle förhållandet till Kungl.
f
Maj:t och hemställd e att frågan skulle tagas under förnyad

9no

oJllprövning.
Enskild motion har även väckts av herr Holmgren om
medel till påbörjandct av nytt depåfartyg redan budgetå re t
1939- 1940.
Enär de t ~ynes synnerligen opraktiskt att lägga ned sa
stora k ostnader på Svea, att den kan tjäns tgöra ä nd a till 19-lil
och av skäl soul! ovan anförts -en lanclibase ring av ~båtarna
ej bör ifrå gakomma synes den enda rikt iga lö sningen på frågan vara att medel så s nart ske kan ställas ti'll förfoga n de för
påbörjande av ett n y lt depåfar tyg.
Ritning a rna till detsamma äro under utarbetande inom
marinförvaltningen , som beräknar kunna slutföra arbetet m ed
desamm a till utgången av mars . Eftersom de t torde vara av
ett visst in~r esse att se huru fartyget kommer att gestalta sig
brfogas här en skizz av f~wtyge t , vilken e j torde kräva särskilda
kommenta r er, enär inredn ing och den allmänna anordningen
framgår dä rav. FaTtyget avses endast försC\S m ed luftvärnsartilleri.
Det syn es var a hög tid att denna för ubåtsvapnet och där med för flottan så viktiga fråga än tligen bringas till sin lös ning och att nybygget bedrive/i s[t att fartyget färdigstäHes inom l a '2 år i stället för 3, vi lket icke bör stöta på svårigheter , eftersom konstrukti onen i m å ngt och mycke t påminner
Om den för handelsfartyg hruklign .
G. Lindström.
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Uppgifter angående främmande mariner
•
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(U F M n:r 3/39)
hlimt aclc ur J'ack- oc\1 lhlg::;p ress av }.farinens ]Jl'l'ss ddalj
under tlc\,•n :1.6 fchmat·i - 10 mar.s 1930.
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Innehållet i l1iir återghna uppgifter står helt för de som käila
angiYna pTessorgauens räkning.
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Aktue lla spörsmål, översikter, jämförelser m. m.
Jämförelse• nwllau stormakternas örlogsflottor.
I februarinumret av elen c·ngelska t idsk ri[h•n ThL· Navy återfi nnas tvenne tabeller innehållande jämfö1·cl.ser me•J lan s tormaktsfl otto r na samt clcras nyLyggnaLkr.

1.

N u Yarande örlogsflottor.

l Slagskepp
l Hf~~tg~:- lKryssare l Jagare
och
slagkryssare

Storbritannien ...
U. S. A ......... . ...
Jap an ...............
Frankrike
Italien ...... ::: ::::::
Tyskland . . . . . . . . . 1
Rys sla nd ... .. ... .

Anm.

15
15
9 el. JO
7
4

5
3

Ubåtar

Jg

7
5
5

62
35
38
19
21

6
5

175
206
122
58
63
31
22

54
90
62
77

103
54
134

Fem av cl<' "franska och alla t re rv.ska slagskPppPn äro

byggda före vtirldskJigd
Det samma tir i'örhåll:mclPt mecl d(• italienska sl agskeppen . ll~<'n. h· å aY dPm hava umlergåH en olllfflttancle
nlocle r nisering, och .ck allllra två >i ro f. n . unckr omb."ggnad. Uneler
0
l'l1byggnad >iro även clL' l'Dg"C'iska .s lagskeppt• n Hcnown , \ ' aliant och
Queen Elizal:cth.

2.

l

öl'logsfartyg mHler byggnad.

Slagskepp
och
s!a~kr,yssare

---Storbritannien .. . 1
U. S. A ... ..........
Japan ...............
Frankrike ........
Italien .. .. ...........
Tysklaucl
Ryssland .........

"'"""l
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7

6
2
4
4
4

Hangar-~
Kryssare
fart

l

l

l

l
l

yg

5
2
2
2
2
3

21
6
6
3
12
9
2

Jagare

26
40
10
19
9
11
7

l~
l

15
16

8
15
16
17

30

Anm. Dd iir S\nnr rl igen tvi\'l·~akl"igt", om Lld r,,·s ka slag.skt·ppp(
hörjat byg~<a::;. och uppgii'tPn om dt• två japanska Elagskeppt• n gn1n clar
s ig· [l~ inol'l'icirlla rapportPr.

RamleJsfartyg under krig.
IlaYPt ti llhör grme nsant1 alla jonl!'ns j'olk, vilka bCLlri\':1 ~iö·
rart. på clto.ss ,s törsta och m e.s t betydande sarni'ärclsll'Clcr i v~i rlcl<•n .
:-ijön är den Yäg, på vi lkt·n länd ema göra s itt varuutbyte'. Nöd dn·
Lliglwten a\' d1•ssa sjöförbi11dPlS!'r för natimwrna sallllllanh;ing< •i llll'd
d.en IH·t,nl<•lsc· dt• ha fö r il'vlladsvillkoren hos v~rje e11skiJt Iol.k. - Om det också i dag ännu Jinns länd<·r, som i11tr· enbart ku nna
lw.o•<•gras gPnnm att !lNa.s .sjöförhindclsPr avskä ras, så äro doc ], fö~··
hindl'l se rna mellan nästan alla länder i ekonomiskt, kulturt> l\ 1. po·
li tiskt e·l le r mi l i tärt häns!'Pml<• så betyda n el r, att u ppe hå lian det al'
.sjöfö rhiml l·l.~!'rna al ltiLl nlå.s1P' sp<· la l'Tl u1s lngsg·ivand< • roll.
Dt'ttR föruisät1P r för a li R liinclPr, .som d!'ltnga i världe.n .; ,.],o·
nomi .s ka Jiy - och dc stora lämi<orna iiru i dag i a ll t l!ögre g raJ
l1rrornde av värlclshu.o hållningr·J l- m e<l nödvändighet en ö rl op;sfiotta,
so m a nting'C''Il måst<• upprätthålla tlt~n <'gna tillföwseln PiiPI' ay;,;k ära
<l<·n fientl iga. - - Ett sätt att göra s ig ob,>roende a\· 1illf'örsPl ii r upplagring<'ll ar
krigsl'önåcl, som. cnw\l,,rtid enclRst är möjlig i lwg rän sad on1tatt n in!f·
emedan den binder kapita let.
l\lPn t rots beho,·d att bliva obe roPncl,• är inJörseln av fö r J;:ri·
8
get viktiga ämnen och liYsnwckl nödvändig och trots möjligl w te r!l
1
Il
\l'
ä
tonnalde•r
s
alla
av upplagring komnwr clPt vicla flertalet av
framt idPns krig att bliva hero<•ndc av tillför.sel i en clkr an n 8 J1

.Att mojli ggöra d<'lllla nr den vikt igf!Stl' uppgift, .SOJ11 påvi Ja~·
fo!'lll·
tleJJ clel av handel sflottan, so m ink är ut tagc'n til l krigs tjänst. - Men va rj P sjö,fartsn at ion måst<' va ra i s ti:md att i h>inclelsP av
, ri g med den Pgna handelsflottan hämta ·!'rån utlandet alla Llc rå1
varor och livsmcclL''I, s om Jordras för fo.JkPts existens och ett sClgerrikt genomförande av kriget. Detta är icke· under a·ila Ii:J,rhållandcn
rnö.ili gt, ])PrOPntl<' på elen politis·ka mal,tkonstl'lla1ionC>n, men dd vore fe l att redan ·rr ån början taga rtv ' tånd från clenna 1nö.iliglw t att
ordna försö rjningrn. - - För T~·s.kland s dl'l svarade i januari 19-37 !'11 ·cgPn brytning av
10 miljont·r ton järnmalm mot <·n inl'örsel av 2.0'/, lniljonn ton,
varav nästan häll'ten impor fe,r ats Jrån Sv<'rig<'. - Nästan alla råvaro·r Jn åstP införas övPr havd.
Det nutida och gf'nom dPn fortskridande· motorise ringlen till
sjöss, ti ll lands. och i luft.<•n al ltnwr a stigandl• \)p]wvl't av råolja kan
i Tyskl and inte täckas av inllClmiSka fynclighde r. Tyskland iir här
hänvisat till införs p,J. Akerbruket. t.äckPr näringshehavd till RO %:
för r esten är Tyskland beroende av utlaml l't.
Föi·sö,kd att upprätta auta rki har i Tyskland aldrig ;;.\agi t v'il
ut, ocl1 l'll sådan består intP hel1P'r iclag. Tyskland vut, att dPt är
hänvisat till intör.s,•l av r åvaror och näringsnwclt"l i utbyte mot eg na
ia.brikat.
Dnt Jramgår av l-''ll inl'ör den a nwri'kanska kongrPSs.cn hamlagLl
rappo·rt :fråll ».Maritime C<Yllllllissi.on>> att ltandl'lsflo.t.tan i h~indclse
av krig med on s torm,akt fordrar färdigställandel av en lljälp:Cartygsfiotta på 1,000 Jartyg med ett sammanlagt tonnage av 6 mi ljotwr
bratto n·g.-to•n s, Jl ,i n1ligcn till följand(• ändamål:
1. K om.binrradc passagP rm·e" och lastfartyg m ed minst 20-~0
kno·p.s :l' a r t och llll'Cl stön·r aktions r adie än hjälpkryssa rc.
2. Hang·ada rtyg nwd minst 18 kn,ops .fart .
3. Fartyg avsNlda för truppt.ransportPT av minst 2,000 man rn1'd
full utr·us tni11g, 16,5 knops Jart.
4. Lasardtsfartyg.
5. Avisofartyg.
6. Fartyg ·för clivc r.sr t.jrinst, l2 knop.
7. Snabbgåcndr tan ldartyg, som kunna rö lja flottan , med 16.:i
lwops fart. uch d!'Ssutom 2·00 tankfartyg av olika typf'r.
England l1a1·, mecl anlPdning av si na :'HgänlPr ti ll Jörsvar av
hande ls:l'a rtygcn i ett. vä rld s krig för någon tid seelan börjat träffa
förber edancll~ anstalter, vi lk a skola sätta handelsflottan i stånd att
fylla sina mångsidiga uppgifter nndPr ett krig. Krigs- och handelsflottan stå unel er J'red redan i god kontakt med varandra.

-
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I fortlöpa n dc kursr r utbildas handelsil ottans office ra re i l1 an (_
1
hava ndet av Jö rckommande vapen ocl1 även i särskild mrbered ,] kon_
vojtjiinst. I r'nliglwt nwcl vVrwhingtonkonferensen 192.2 byggas \ln
]J anclelsfarty gen cläc ksförstärkning fö,r artilleri in t ill 15 cm. k alib 1'r,
Luft- och minfaran får vid byggandet även tagas med i beräkn i ngen
Det är >iven sö rjt fö r orde.r övedöringsapparater, komrnandoh l·,,· gga;
och styrapparatrrSI s kyLld mot maskingevärseld Jrån luften sarnt
skydelsmedel mot gas:fara.
(Utdrag ur art ikeln >>Hanclclsfal'tyg under krig >> av ko ndten.
kapitän Pr1issl'n , Militi:irwisse nschaftlichc Runclschau, f eLr uarj
1939.)

Kan flygyapnet vara aygörande i krig'?
:l\Ir vVinston Churchill är tydligen icke av denna meniu g eller
cck måste han på grun1l av aktuella spörsmål minska rädsl. all för
l uf'tangrepp. Han skrive r (Rev i sta M:ilitar N a val, Mon tevidl' o-U ruguay): >> Krig et i Spanien har snarare visat flygvapnets begränsning
än dcs:s makt. Man har berättat, aft :flottan skulle ha förl m· at i
<:tridsvärdr gentemot bom bJlygplane n. Men i Spanien har hilt ills
icke ett encla krigsfartyg förintats från luften. Uneler den nbcssinska krisen hette det också, att Mussolinis luftflottor knndc jaga
bort den brittiska flottan från :Mcdclha vet. Men sedan dess !1 nr hartilleriet kraftigt förstärkts, och i varje fall är faran i dag lll ' eket
mincln-' än :fölr 3 år sedan. AngremJ från flygmasldner mo t. oför·
sva rade ha.nclclsfartyg ställa sig däremot mycket farligare, me n också här endast om de tappra flyg·arna icke löpa n ågon fara cch kunna
söka ut åt sig sina angreppshöjder Dock lära även bär cnda-'l t 10
av GOO sådana angrepp ha varit resultatrika.
P å det hela taget förblir herravälde t över havet hos dc ~ tura
fl ottorna, och om England och Amerika äro eniga, så förb lir 'l t: Ha
a nglosaxiskt, detta så mycko~?> t. mera som ubåten som avgörande k ngsvapen deklas.serats.
.
.
. ·at
Ej hel Je. r tilL lands synes flygvapnet 1 Spamen h a mcdv,·l L,
till något avgöra~1cle. Republikanerna ha bållit stånd t rots si 11
clerlägsenhet i luften utan alt moralen brustit. Vid Ebro s to cln 1 '1
veckor GO.OOO rrpublikans ka soldater på högra stranden och h ö1 1°
ch1 blott .s-v agt med lv-artilleri försPclcla br oarna. Varför kunde ick<'
Francos bom ber förstöra dessa? Emedan mål en äro för svå ra att
träffa. l' å soldaterna i s~yttegravarna verkar luftkrigrt utan t,·in' 1
uppskakande, men ej i så liog grad som trumPlden Jrån arti ll <·l']-'' 1·
Erfarna soldater ha förs.å krat mig, att två ellrr tre hattPriN l >l]t·
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oner äro svårare att stå ut med än 100 Jlygplan.

LuftvapnPt är

k~
.l
lo an
.. .c t t avgo:·anc
..
l e vapen ..
n)Jtså
ocks ~ b är snarare e't t l ncraganc
11

_A_t,erstar angreppen mot stack r ,och CJVIlbefol kmng. I Spamcn
.. 11 tes dessa s,äJlan uwd störn•, framgång så snart något försvar exiskrOL· a de. I ·MadrJCl,
·
l on a oc l 1 \ Ta l enCJ. a n n.ss t,o go s1g
. angnparna
JJarce
teg_ elen psykologiska vet' kan. I stället l ör panik och tenelens att ge
P:O'
tillväxte overallt mots t å ndarnas kraft, ty hatet ·förenade alla
1
~ :{egorier. Den, som alltså, förutsatt att. l~ftstyrko~·na ä ro _lika stora,
·ätter sitt hopp till bombudl'mang av ctvillJe,f ,o lkmngen, Jagar ef t er
~j)usioner. Blott militiira objPkt och trupper förtjäna flyg vapnets
: _sats'• Och vidarr
att undvika var J· e missförstånd, m åste
111
.
, för
• O' säga
att ingen av dessa s lutsatser -!'rån spanska l..:ri~et för StorJao
'
·
'"l'1g t
britannien
kan minska nöclväncbglteten
av att sa" f·nr t som mo.1
-

skapa en luftflotta, åtminstl)DC så stark som vilken annan makts
som helst, som är i s tånd a t t angripa våra öar».
(Marino Runclschau , februari 1939.)

Byggnadsprog,ram och budgeter, uppgifter angående
personal och materiel m. m.
Storbritannien.
Flottans ut vidgning.
H a.:;tighch•n med vilken engelska flottans sty rka ökas framgår
av följande tabell, sc·m visar det tonnage, som stått uneler byggnad
vid successi va el a ta:
l jan. 1985
139,300
1 jan. 1936
291.,900
l jan. 1937
375,700
l jan. 1938
547,000
l jan. 193\J
544,000
3l mars· 1939 (avset0 - . . - - . .. ..... . - - - · - . 659,500'
Uneler imwvaranck lJUcl gl'tår väntar man, att enge,lska flottan
kommer att utökas lllPrl ung Pfär 60 örlogsfartyg mrcl ett totalt tonn a ge av omkring 1.20,000 ton . DPssutom ti ll komma fartyg av olika slag
llled Ptt tonnage av omkring 2G,OOO ton.
En jämförelsr' 11Wl1an ele-n nuvarancll' skc'ppsbygguaclsverksamheten och ånm fön-• världskrigl't visa r, att clrt årliga tonnaget av de
Viktigastt' klassprna av krigsfartyg, utom ubåtar,' som fär·digställts
Une] er el e tr <-' budgC'tå ren 191.1, j 912 ocll j 9l3, var l70,000.

Tidslcrift i Sjöväsendet.
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:Motsvarande tonnage, som väntas bliva fullbordat unrln dc
två åren 1940 och 1941, är 2.19,500. Då man jämför den nu va r auc)~
hastigheten i fartygsbyggandet med åren fö•re världskriget, är d"t
emellertid nådvändigt att ta hänsyn till det moderna öTlogsiar t;~· gej3
mera komplicerade bestyckning och utrustning.
Två slagskepp ingingo i det nya lJ yggn adsprog ramme t fö t· 19:36
t re för 1937 och två för 1938. Ytterligare två äro föreslagDa i l93D
års program, så att sammanlagt nio av dessa skepp skola stå under
bygg11acl. :Man har också föreslagit att låta två jagarflottilj er och
20 snabba eskortfartyg av e•n ny typ, avsedela för sk:vdclc1 ay sjö.
farten mot ubåtar och flygan-fall, ingå i flottb:vggnadsprogr arr rmet
för 1939.
Förberedelser komma också att vidtagas Jöt· byggandet a\' ii n nu
ett hangarfartyg, Jyra sto ra kryssare med 15 cm. kanoner och uå gra
mindre fartyg.
JI.IoclerDism·ingen av äldre slagskepp fortgår utan uppehå ll. och
tre fartyg äro för nävarande uneler 01nbyggnad för detta ämla mål.
Stora framsteg ha gjorts i s tärkaneJ et av luftvärnsbC'..styckning< ·n på
andra fartyg.
1
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lJndcr de sex åren 1933--38 har så:lunda flottans personal öl.;:ats
a:z.OOO, en ökning på 36 procent. Okningen under budgetåret
Jllecl
,
.
.
.
.
, inneslu tande ett bliskott av 4,000, som erfordras v1d flottans
939
ä r 12.,000. Det är också väntat att PH avsevärd utvidgning un fder
j ""näst a ar
o
']
.
f attancl e
.;:o mm er a tt,, ..aga rum 1. T-l1e N a va l DL\,escrves 1nno.
u Jl'fittandet av nya Royal Naval Voluntc<'r Reservedivisioner, vil11
huvudändamål skall va ra a tt ombesörja ut·lbildning i luftvärns-

\,o·
k;S

tjänst.
Antalet rekrykr, som 1931 just var över 3,000 var 1935 över
8,000; 1936 var det 11,500 och 1937 n;ira 16,000. Uneler d P tro första
kv ar talen 1!.138 hava övm· 11,000 re·kryter anställ ts.
Armen. Undc>r 1988 antogos 37,323 rekryter i armen. Detta
var 12,753 mor an mot.sovarallCle s umma 1937 och utgjo·rcle re,k ord för
r0 kryter i n gen eftpr världskri get. Territorialarmen undor 1938 upp visade E''l1 utomorcJP,ntligt god rPkr·ytering, 77,142 l'<''krytcr antogos unele r 1937 anto gos 45,320.
Flygva.p net. Antalet nyan.ställda uneler budgetåret 1938-39 (officera re, underofficP rar e och manskap) väntas uppgå till. 35,000.
1
,

Organisation .
Pe•r sonalen.
.F lottan. Mobilismingen av flottan och cleu partiella mo bi liseringen av luftskyddsorganisationen i förening med septemberkrisen i
fjol erbjöd ett praktiskt prov av tillförlitligheten i organisatio nen
för inkallande av reserven och hjälppersonalen. Provet ufföll i. hö gsta
grad tillfredsställande och det är glädjande att kunna noter a, att
personalen svarade på inkallelsen med stor beredvillighet och iver.
Organisationen har Jörbäftrat.s med ledning av den vunna edareuheten.
Flottans l ägsta totala pmS'onalstyrka under de se naste år e11 var
89,2.14 år 1932. Sedan detta år har flottans personal oavbrutet ökats.
Följande tabell visar antalet vid slutet av varje budgeth sa mt ak·
ningen jämfört med föregåc·n de års.
Okning.

90,29!)
1933-34
91,927
1934-35
97,312
1935-36
101,868
1936-37
111,810'
1937-38
119,000*)
1938-39 (beslutat antal) .. ... .
*) Nu ö·kad med 2,000 till fö ljd av utvidgningen av

1,081
1,632
5,385
4,556
9,942
7,190*)
Fl0et Ai r A ~' 111 '

.Flottans flyg. l<'ör±lyttningen av administrationen övor Flottans
flyg ti ll amiralitetet är påbörjad och vä ntas vara klar i början av
nästa budgetår. Dock kommer flygministc.r i ot fortfarande att vara
ansvarigt :för flottans flygs makrial. Uneler 1939 skall -som tidiga re nämnts - personalen utök as med ytte rligar e 4,000 man . Uneler
den n ärmasto tiden måste dock flottaD s flyg l åna p-Prsonal - särskilt flygande - - från :flyg\·apnet..
I enlighet med de besti:immcl<m, som nu införts, lmmmer flygministeriet J'ortfaraude att vara ansvarigt fö r elen allmänna f lygut.hi lclning'!en av förare tillhöramle flottans fl~rg, mPdan flottan är ansvarig för clPn marina specialutbilclniDge,n. För detta ändamål erfo rdr as ett antal fl:rgbaser, som er ha Has dels genom att vissa a v
flyg·vapne•ts kustbaser övertagas innevaranclP år och dels gPnorn upprättan det a v nya baser.
(Tho Daily TelPgraph drn 16 februari. 1939.)

StorbritanniPn har tagit ett nytt stt•g på upprusi:niJ>ge,n s vä.g

;~:ed_ å:giircler på.. de-t _ mari~ima o_~nråclet, som ö~erträffa allt v~cl man
t.hll s kunna t forestalla s1g. Nar 1939 års buclget framlades Jor par1
_alh entet, visade dPt sig, att äskandona :för sjöförsvaret nppgingo t.ill
Icke mindre än 149,399,000 puncl, d. v. s. i runt. tal 3,000 miljoner
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svenska kronor, t'n ökning i jämfön,lsc' med >> rckordåt·ct» 1!)38 ]J<~ 0111 •
kring 4.)0 m i ljmwr e·l ler n ii rmare 20 procl'nt.
Nu l1a1· man ävC'n pub li cl'rat list-an över do nybyggnader till Pn
kostnad av cirka 60 rnilj. pund, som programmet innl'·hå ll c'r. ,\v~etl
denna förkckning visar s i l'fror, som man knappast tänkt sig:
två s lagskepp Jlå vardt'ra .. ......... .
c11 hangarkryssan> på ............ ...... .. .. . .
Jyra kryssan' på vardt'ra .. . ... . .. . .
två 1'\o(tiijl'r jagan' på sa mmanlagt SC':s.ton l'llhPt t·r, va nk ra på . ......... . ..... .... . . . .
fyra uhittar
tjugotvå C'.Skortfa1·tyg (\·arav a ll a utom två nv
t·n ny och snabbare typ).
!'n 111 i.n krydsare på ....... .... . .. . .. ........ . . .
t i o m i nsve~Ja r e
Pit dt'på lady g för lllOtortorpeclhfltar
en Jloclkanonbåt på . .......... . .. . . . ........ .
SPX niotortorpedbåtar s amt
ett stönc' och .fyra mindrP oljdankl'artyg·.

40,000 tou.
23,000 ))
8,000 ))

1,400

))

))

Det i:il- givet, att cit'• s ista 20 t•s\;ortial·tygen ko111111a att ski lja
.sig från J'örP•g åemlc typer g'L'nom att få en n1yckC't högn' l'art. D < ·ra~
bestyckning blir clPnsa"lllHl. 8 st. 10 c m kan. i lavettage. med .~tur
elevation nwn aktionsradit'n kommer att hli något mincln'.
Då m oto rtoqwclh åta r liitt l1li utsatta tör maskinhavt'riPr och
i hög grad 'lörlora i df.L'·ktivitct, om de ·tvingas att löpa in i hn111 n
för att rl'•]lan'ras , har man beslutat att utrusta ett s peciellt .!<·piLfartyg, so111 skall oHtlJPsörja re•paration av ma ski nskaclor.
En sa m JIIHILst·ällning i c·ngt'lsk prl'SS av clP lart~·g, som n'dan
iiro unclN J.yggnacl med cll'tta n~-a program visar, att t'Ug('\ska rlnt·
tans nybyggnAcl t. n. n i\i- upp till det fullkomligt fanta stis ka an t~h-1
174 enhett•1·.

I denna s urun1a ingå
Slagskt'PP
.. . ... . .... .. ... . ... .. .. . ...... .
.................... . .....
Hangarfartyg
J( r,\"SSHl'P

.l a!:!:arl-"\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .
Ubåtar .. ......... . ... ... .............. ..
Dt·~pilfa rtJ·g för jagare' . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uhåtsclc,·påfartyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fön å els- och repa ra tionsfart.~:g för n ottans
1'\ yg ' ...... ' .. ' . .. ' ' .. ' ' ......... '..
:Minutl äggare . .......... . .. . .............

9
23
6
39
19
2
2

st.

))
>>
»
>>
»

>>
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~s kortfartyg

.M. insvepare .. . ... .. . . .. .. ...... .. ... . .. . .
Patrullfartyg . .. ....... ...... .. .... . . ... .
J( anonbå ta r
hlotortoqwcl b å tar

24 ))
14 >l

:3 »
.j

»

1!)

))

Ikn 40-å riga kungaja ktt>n \'ictoria and Allwrt anses ha tjänat
ut och skall ersättas mc'cl en mocll'l'n nybyggnad. I dt"tta sammanhang h ar kung Ge-org<-' uttr yc kt t'n önska n, att' det 11.va Jartygot skall
konstrueras så, a t.t eld ska Il kunna ap te' ras till l asarl'ttsfartyg under krig.
I s anliJantl med nlarinhudgt'tt"ns publicerande gjo rdl' l'örstc ami ralitetslorcl<'n Stanhopc' dt utf'alancll', a tt septt' nlhl' l'kri st'll givetvis
givit flottan. 111ånga lärdomar J'ör Jrmntidl'n men ait organisa.tionrn
funge r ade till l'rl'clsstä Il amk. >> Stön·c' clc,,Jc'n av H\S!'rv flottan >>, sade
han sålunda, >> var aktionsLirdig på be r äkn·a d tid. En av dc mest
glädjande ddaljt'rna vid. mohili st> ringr>n va r elen patriotism , som flottans reservpt' rsona l Yii;adt• genom att s nabbt oeh f ull s tilncligt åt lyda
inkallelst'ordc'rn a. »
I cll'f.ta sa.mmm1hang omnäniJJe:3, att diskussinm'n 0111 oljaDs rrsätt ande nwcl kol p;'\ grund av !'a r an för brist på 1'\ytamlP bränsl e
kan anses dc,finitivt avgjord till oljans förmån. KolPlclningen skulle
medföra sådana nackdt'lilr. siige r amiralitdl't, att <-'n olllläggning är
oclisku ta be l.
(Tht' DHilr Tt>!t'graph elen 1 mars 1939.)

Englund lH'hÖ\'l'l' .s må jngarp <'liPI' s tora torpedbåtar pi't G00-900
tons, hiestyckadL' nwd :~ t'liPr 4 si'. 10 c111. t'ller l2 c111. kan. i cluhb C' ltorn, ·4 c\Jc··r G st. 33 Clll. torpc,Lltulwr och t'ör.spclcla nwd apparatl'r för
S~ILlana fartyg kunna. IJyggas raskt och
upptäckand e' av uh iHar.
billig t hos !'Il. s tor c\!'1 sk<'ppshyggna!l sl'i rmor , vilka vn11ligt'll icke spccial'isera sig på att hygga jagare och !'j \wllP r l'iirsknrf'at s ig kontrakt nwd a n1i r alitctet.
Efter om clPt fattil s dt· tillr iickligt antal av sådans fartyg, sku ll e
engelska antiubåtsflottan utökas g<'nom byggancll't av Uc'ra llatru\1fa rtyg cll c' r ubåtsjagalre av Kingsfislwr-k lass!' n. Dl' S<'•X redan byggda fartygt'n hava ett ll<'placc'Jill'nt från .ilO till 58G ton och hn 10 cm
kan., göra 20 knop och. äro utru stade lllNl apparatrr Jör upptäckandt '
av ub åtar.

ko . ~nclr a fa rtyg, vilka l'lll!<'.l.s ka flottan ~i r i stor~ ht'hov av. ä:o
1 ))
4 >>

ll.voJ eskort-1 artyg s,1 m s k.vdd Jor handPls l artyg mot. J ck<'· c•nclast uhutar cich :1'\yganfall utan iiven Jör an\'a\1 lt·ån lätta kr)'SS fll'l' och stora
.
'
.
~·
atsJagHI' l' lllt'd <'t.i. ci<']llacL'IJI!'nt lJå Z.OOO ton, l'n hcstyrkn1ng- av fy rH
.
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15 cm kanoner, fy r a 10 c in luHYärnskan on er och gTUilclgåC' ILrl<· IIi ett
omkring· 24 knops Ja rt.
Vida re bethöves rninutlägga r<', både kust- oclt utsjöt.nwr. Det
heltö,ves en J lot.tilj Låtar med e t t dep lacenwnt me llan 80:S ton
(Pi ovc·r-typen) och 498 ton (Liend-kl~ssen) för att lil gga 11li ll liil t i
kustfarvattn cn; dess utom några utsjöfart yg m ed stor las•t ka p ac it 01
av mino 1· en bC<s t.yck n ing· låmpacl för sknld rnot fientli g a s mäJ'ar t\' ..
.'·
•
rätt hög 'fart a11~t s tor aktions t·aclic.
Yad beträ.ffar ub å tar, så har inge n av dc> sex större flottm ak t1•r.
na C'tt lll indrP antal ii n England, och nJJan f å r hoppas, att :flera smu
bå tar komma att anskarfa hellre än t'tt f åtal sto ra. Den viktiu·ast 0
egeuskaprn ho.s Pn uhåt är dess förmåga a tt clolja sig: detta ii r ju
obe•roenclp. av s torl eken . Eftiersom alla ubåta r h a ett antal t orpprltuhe r och ciE't stora flPrtal e t enel ast E"n kanon m ed en kaliber aY I.G11,9 cm , så kan Pn u hå t ]lå 230 ton gö ra un gc,fä r lika stor verk an som
en på 2,000 ton.
Sedan konung e·n låti t Englands ny a s la gski-' JIP , King· Georg.· \',
gå av stape·l n på Tyn e, h a r amiralitetet offent li ggjort h ennes rlata.
l-Iou kommer a tt bl i det störs ta eugcl· ka krigsfart yget.
Amiralito1t,ets officie·ll a up pgift lyder:
King George V är byggd uwcl ett d!'J1lacf' II1 ent om 35,000 ton.
lwg ränsat enl. traJdat. H0mws huvudbesty ckning bes tår av 1il st.
33,6 cm. kanon Pr. Den övriga bes tyckningen utgö res av 16 st. 1851 cm
kan. i 8 to rn. Ett minclt·e antal s märre l-öanon e r komma at t påmonteras.
:Maskineri<-'t blir E"·tt syste·m av turbiner och å nga skall lewi't•ra'
från oljf'f' lclaclc pannor.
Fartyget s kall m edföra :llygplan härl>iirge raclc• i han gar oci1
sta rtas på e·n katapult.
Särsk ild omtanke· har iig nats sky ddet gentemot b es k :jut;~i n g. tl_x·g],ombPr och minor.
Antalet o.JficPrare och nuanskap blir omkring 1,000 man . Far·
t_vgt~t skall rustas f ör att kunn a tjäna s om flag·gskepp.
BC>kvämlighetc>n fö·r besättningen kommer att bli förstkl m;.sig(The Naval Chronicle elen 24 feb ru a ri 1939.)

5
Ans lagen t.ill J l_ygva]lnet detta år, vil ka ndio·en otfent]io·n· jorl ·
86:0r;II.OI)(l
upp gin go till 220,626,700 pund brutto, alltså en, ökning aY
p und m ot förc'gå ende år.
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Utgift1·n :lör J lygtjän stc n h ar ökat under senare å r enligt följande:

17,670,1;93 pun d.
31,002,100' ))
55,748,700 ))
88,408,700 ))
134,403,000 ))
220,626,700 ))
och flottan s. Utgifterarmens
iin
högre
äro
g
la
ans
Fl ygvapnet
na enligt ans laget uncl E' r 1939, 220,626,700 pund, öve rskrida ar mens,
som är 161,133,000 pund och flottans , som är 149,399,000.
(The Dail ~' Teleg rap den 3 mars 1939.)
1934
193.)
1936
1.937
1938
1939

Den :första av de :fem motortorpedb åtar, som Jör Englands räkning- äro under byggn ad vid Romannv erken vid AntLbes på franska
Rivieran, har nu sjösatts. Båtarna mäta 31 ton och äro tj ugu met er
lång-a. Do clriyas av fyra Lot-rainmoto rer på 680 hästkrafter, vilka
ge dem en hastig het av 47 knop. D essutom ha de L ycominrnotor er
på 150 hästkrafter. De åte rst ående fyra båtarna komma att sjösättas en i sän ckr m ed en mellantid av :fem ton dagar, varefter de
komma att förfl yttJas till en annan plats, clilr en e•n gelsk firm a skall
bestyck a dem. Varje' båt kommer bl. a. att förses m ed två torpeder och
och två 20-millirnete rskano·n er.
(Sve nsk:a Dagbladet den 13 m ars 1939.)

Förenta staterna.
Förenta Staten1a höllo sig under å r 1937 avva kt an d1' inför rusthos alla övriga s·jäm akter, alltsedan rustniugsbegränsningcn upphöll't. Till aft börja m ed höll man sig uneler 1938 till
elen i >> Vinson-Tram mel »-bes lutet fastställda okningen a v flottbeståndet med omkring 20 %. Genom denna ökning på 20 % - enl.
Vinson-W alsh-bt'Slutet - sl:all man på omkring 8-1.0 å r (d. v. s.
till 1948) ha uppnått C'tt sammanlagt tonnage av krigsfartyg tillhörande 1. linj en på 1,517,480 ton, och därtill y tterligare byggnad av
3 s·l agskepp, 2- ilygp]an h yssare, 9- 10 l(ryssare, 23 jagare .o ch 9 ub åtar, sammanlagt på omkr. 3{)0,000 ton. Dess utom skalL man enl. VinsonWalsh-beslutet Lyg ga ett f [c. rtal hjälp[ artyg, vilka likaså skol a vara

n~ ingsstegringe n

-
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klara till 1948. Seclan nyh;yg·gnaclsprogrnm nwt är ].;:_lart, komuw r 1],.
11
ame rikan ska f lottan att. ])['stå av Jöljand(l krigsfnrt.vg:
J 8 s lagskepp (dessutotrl lllinst 16 övt•rå riga) ,
8 hangarfartyg (med minst. 600 flygplm1),
46 k ryssare (18 tungn, 28 Litta) därtill omkring :10 ön•r ar iga
.
.,
:147 mo(h•rna jagan• ( dl'ssutom l'tt stort antal 1art.\·g som l'<''«' l'\·)
sa1nt
08 uh ~ta r {dädill 60- lil öv<· r årign)

Nt>clan JöljPr en ÖV<'rsikt på lägd inom krigs[ao'!.y!J:s.indus1r ip,1
d0n 31 clr•c<'JHIH•r 1938 (på provtur ],('fintl iga fartyg r;iknas SOII I l ~r 
cliga):

I tjänst

il
Slagskepp

Ton

l

31 /12 1938

Till byggnad I budgete n
beordrade
1939/40
31 /12 1938 föruts edd a

~l

Ton

il

15

464300

I tjänss

l

...... / 15 464i:!OO

l

4

100.±00

5

120300

Tunga kryssare 17

161200

17

161200

kryssare 12

90500

17

140500

138490 106 1
52620 52 2

143970
55720

Hangarfartyg ...

Lätta

Jagare ............ 104

l

Ubåtar ........... . 52]

2041 1007510 l2nl 1085990

Ton

il

T on

l

210000
l
14700
- 20000
l
l . 10000
2
20000
-4
24000
39
62650
16 l 23200

2

6

l1o l

90000

-

-

-

---

2

16000

8
8

12800
16000

384550 l2ol 130400

Totalt: 1ti1Ht940 ton.

+ Hl j ag art> om 124,000 ton i rcs Lwv.
") + 39 ubåtar 0111 24,000 tm1 i reserv.
1

t ltan gadad.:yg : >> Entt•r]JI' i.w>>,
:J liit1a k1·yssan·: >> Snvannaln , >> Nn s hviJJ,.,,

dionolulu >> , >> no ist•,,

oc h »Plw,•n ix >> ,
3 jagan•: >> \Varringtum>. >> SilnlJlSOil>>, >> D>ll'i "> (1.1-'00 ton), >>.~\ ,,
Cnl l» (l,:)IHl ton). >>1laur.\'>> ,
6 ub åtar: >> Saltnoll >> , >> Stingra~· >> , >> Skipjack>>, »S,·nl », ,, Stuq!TOn ».

, snaPJll'l'>>.
Allt SOI II

nllt

uppgick 1ill s kottd

i

r;irdig s t>illt

tolll1ag.l'

till

S7,t50 ton.

Skeppsbyggnadsyerksamheten.

31/12 1937

Uneler tld gi\ngna årl'1 bl<-Yo Jänliga:

)

Dd fullständi ga hyggnacl:sprogTammet år 1.938 (\'inso11-Tram tt1C I·
och Vins on-Walsh-lwslut<-·t) olll:f.attar uton1 d0 nämmh 4 shgskq1p<'W
l hano·arfart,·g·
4 kn·ss
are • R J·ao·ar;,
6 ubåtar ' l minutläo·O'n.re
oc h
t-1
•
'
•
t-'
t->0
dt stort. mital hjälpfad.yg-. Samtliga h_v g-gnaclsarl)('t r n Yoro bror drit·
dc i shJtl't av året (utom av 6,000 tons- kryssama). Anbucle n !'å
hangarfariyg och minutläggarP voro infordraclt• till dl'n l:) febr uM i
1939. b o IJå cla sista skola anstå till i hö rj an av år :1939.

A r t93R har allts å vad kr_,·ssark la ss<'n lll'träffar l ~ tit fruktt•n a v
det å r 1934 p~börjaclP l'loHhyggHad s programrnet mogna, undPr Lil-t ,
vad jagare och ubåta r !Jdräl' lar, Jörs1 undL•r å r :1939 en IJL'.Stämd ut ökning av ntod<·rna J'ad.yg kan påräknas. Som orsak till dröjsmål!'!:
med jagarna.,; h_ygganLk anl'iirdt• d<·n a11W r ikanska Jll'!'S-" <'11 marinll"d ningens O·li ka uppfattning 0111 lämpligh<·l<'n av att anv;incla övP r hettad
högtry cksan läggning Jör pannor. Dl'nna s h·id tyck<·s 11u va ra avgjo r d
för överh ettad<' högtr ycks anläggningar, <'lllE'dnn LIP Sl'X undc-•r byggnad varand<• s lags'kL"j)j)L'n av ~V{a sh ing ton-klasse n , <"nligt fliiH'rikansku
pressen, sa nJ!·Iiga skola ha ldi vit utrusbtd<· Llärnwd.
F ö r att. kunna g(•notnclriva och uppnådd till 194R h<'.'lt;imcla flott byggnacl s progTnmmr t (av l'rsättnings- och nyhc' ggnader f' nl. gällanclL'
beslut m åstc• till ckss yttl' rli garl" färdigställas el<' n·clan unclc•r h.'·gp:nad varand (' fartyge n , n;itnligl"n: 12 s lagskepp , 2 l1angarfartyg, lG
krys san· , :)8 :jagarP. oc lt BO ub åta r) tnåstP L'dorckrliga mrrll'l ställfis
till J'ödogan<l<• "\'ör mn J'attancle iorclningst;illanclP av s tatsvat'vl"n. Därjämte har vidtagits fiirlwr l"·llnn,lt· a11 s tn.!iN fö•r nit å1('1' igångs ät·l[l
det se el an v>irlclsk ri gds slui rwcllagda s 1ais Ya r\'d i KL·w Otl0ans och
den forna pilns arpl5t sfahrikPn i South C'harlc•ston.
Nybyg·gnadL•rnn fö1 ·

1 9:~!)

äro:

:2 s lagskepp,
·> kryssar0 (vardc·ra 8,000 ton) ,
8 jagare,
R ubåtar.
Nyh~·ggand<'t av hjiilpfariygsflottDn ]tar !'ni.
Yinson-\\Talshheslutet bli vit. sta rkt p}tfordrat. Av dc•. ·för (ll" n;ista 10 ån•n avscclcln
86 nybyggL'na hava bifal lits:
2 motlnfart.yg för jagan· (>>DixiL'», >> PI·airi c· >> ),
l uh åts mocln·fart~·g (>> Fnlton >> ),
2 stora Jl.vgplanmocl<•dartyg (>> Curliff >> , »AllwrmarlP >> ).
2 s nt }t fl~·gplanmod<·dartyg (>> Bonwgat» , >> Biscay;W >> ),
2, min SV!''lH1i'C (>> R.avcm>, »Ospn··Y>> ),

-
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3 sjögående bogsf'rare (>> Navojo >>, »Scminole », ,,EkProkce >>),
2 tank:l'artyg (>> CimaLTOll>> och >>Nevsko ») inköptes av m a r inlect.
ningcn Jrån M.arit<imc Col!Jl1l issou',; lanknybyggcn.
För första gången befattacll• sig marinen under föreg åe ndp åt
med byggandet av motorto rpedbåtar. 8 försöksbåtar med olika kon.
struldi nner och stöw re dcp lacmnont komma härnäst i förg r un !l<· n.
En vä rdefull reser v för ma r inens behov av hjälpEartyg ti ll före,
under årets lopp genom Mariti me Comms is i.on's igångsatta åt <• rupp:
hyggandE' av aml'rikanska handE> Isrlottan. över 50 ny byggen . mest
passagerare- och las Hartyg ellc·r ut,eslutand c l astfartyg med 10-16
knops l'art, [ivE> nså 12 tank-ta rtyg JllE>cl lS knops :fart byggas ]>a prj.
Yatvarven. PJanPrna till dessa ny byggen hava utarbetats i ~tunräd
m,ed mari nledn i ngen, varvid av"ef'ncle fäs ts på deras anYänclni ng- så.
som mari nens hjä lpfartyg u nele r k rig.
(:Marin·c Runllschau, fc,bruari 198\l.)

Frankrike.
K ryss are. I 1938 ä rs program ingick också byggandet a\· yt ter·
liga re 2 kryssa re av >> De Grasse>>-kla.ssen. D e skola heta >>Cha te au
Renault>> ociL >> Guichc·n>>. DP r as depl acement lJlir 8,000 ton oclt de
få en bt.'-5 tyckning a v tolv l:'ii em kan., åtta 9 c m lvkan. och åtta 1:3 mm
lvkan. Dc komma också att me-dföra 4 flygplan . Farte-n s>i g t•s bli
34 kno>p. Df't är tyd ligt att dessa t re farty g utgöra E'n förhättr arl >>I~~
G a lisonnir'· re>>-ty p.
U nd enat t ens bå 1ar. Dc- tn1 ubåta rn a <:>nligt 1938 å rs prog ram.
s kola h eta >> Martinique >> , >> Guadaloupe >> och >> Reunion>>. De in gå i
>> Morillo·t»-klasse n och deplacemente t är i övervattens hige 1,60.) ton
och i undervattcns:lä.g- 2,1.00 ton. De skola utrustas med on 10 ciU
kan. och två 1.3 mm lvkan. samt nio [i:) cm och två 40 cm i:Drpc tltu her:
ticras fart i v attenytan lwräknas till 23 knop, i undervatten sU !!·t'

1°

knop.
(Journal of tlw Royal UnitL'd SPrviec Ins titution, tcbruari 193!l.)

Tyskland.
t er ra.. J;:na t u t · ut t
..
.. l a v tmans(':qwr
Da.il ;y Tel0graph har nw.d stoc
i s ta åren förbrukat mins t 2.800.000,000 puncl
Tyskland unel er de fe m s>
sterling i och för s in up p rustning·.

Tyska militärbudgeten för år 1.937- 38 be räknas haYa uppgått
till 1,200,000,GOO pund strrli ng.
(The Dail~- Tclc-graph den 28 'l'rhrna.ri 1939.)

Sovjetunione n.
Nya slagsk e}J}l. EnYi sa rykten göra gällande att man i So\-je t·unioncn sträcke r kölarna till 3G,OOO tons s lagskepp, Jör vilka de1
mesta av materialet erhållt·s f rån USA. Dess a ryktc·n mäsh• dock
ta gas med någon rt'.oervation.
M an vet att de·t l1ar varit svårigl1C'ter i underh an dl ing ar na, och
det åte rstår forHarande nit Sf', huruvida J{ysslancl u nclf'r elen t'xis te
rande r egimen har tc•kniska P•x perter förstom marina kon struktioner.
l<'lygplaukryssarJ'e. E n l'mlast ti ll hä l ftc•n Järd iglJyggcl kryssare.
som p å börjades 1914, har omändrats till hangarfartyg och döpts till
>> Stalin>>. Dt•n s jösattes å r 1.938. Då de n är fä rd ig, kornnwr clt•ss clPplacem c•nt att bli omkring 9,000 ton och cless :far t 30 knop. D l't sräge.'l,
att elen skall kunna medför a 22 f lygplan. Ytterligarp ett hangarfar tyg, >>Krasnoyc Znamya>> , skall påbör jas i I,Pningra.d illlwvaranck
är. Enligt J a 1w's Figh ting Sltips korn iller drp lacem cntet att bl i
13,000 to n , den kan mcdJ:öra 40 fl ygpll.ln samt är bestyckad m ed tolv
10 cm ka n oner. Farten blir 30 knop. Ytte rligare Ptt hangarfartyg
är plane•r at.
Kryssa re. Två kryssart' nwd clt,plact'ntent på omkring 8,000 ton
»>G r ov>> och >>'Maxim Gorki >> - ä ro nu färdiga och två till >>Kubys•hov >> och >> Orjonikidzl'» - hå ll a p å att byggas. Man t rodd<>
först att >> Kirov >> påbörjaclrs så t idigt som 1913, m f'n cLe tta s ynes
var a fe l aktigt. Dc· tvä först·a ha i sjä lva ve rk e t stapPisatts 1934 :
de t vå andra 1.935. Var och c·n är bestyckad med Sf'X 18 cm:s, fyra
10 cm h- och fyra 37 mm Jv-kanr01wr samt sex !)3 cm torpE>dtuber.
De ä ro också försPdcla med. t.vå eller tn•r Jlygp l a n.
Man tror att trl' kry ss aw på 8,000 ton lws t.\·ckarle med nio 1.3
cm k anoner >i ro planE>raclc.
P er sonal. U n eler loppPt av år 1.938 :företogs en s tor rensning
bland alla lwty clande offic0rare på befä lsposterna till sjöss och i land
och dc marina officerarnas stilllning- i So vjet har systomatiskt r edu cera ts, uneler ·det att de po·lit·iska ins pektörrrnas kraftigt ölk ats, vilkf't
resulterat i att bl'rfälet. präglas av en dualism, där elen militäre exPer ten i sina order har att foga sig efter militärt okunnig·a polit iker.
I sanning är clet inte för mycket. att s·i iga , att Sovjets J1cla militär-
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vi:i;t•ndt• nu tir bemängt. lllt'Ll s pionag<' i sådan utstriickning, att
l ffl'Jdivitf't lllå SiP S fit på ('11 li'ql.' niYå.
(.J ou rna l of tht• Roy a l Uni tNl St•n•icc Ins ti f u tion , It•brua r i 1939.)

rl~

Tidningspn·sst•n i Livm·no hrtr tillkännagivit, alt lien s t ora ja.
Tas h kt•nt, som hyggl s i Li vorno för Sovjduniom•ns r ii k n i ng
nyligt•n Öv<'r liilll nats i.i\ 1 r epn•st•ntant<-' 1' -rör sovjot rcgeringen. Tid~
ningarna uppgiva, att dPplacc•ij Jil'nf·pt är på 3,000 ton, hingd t•n 1:38
Jllt'h •r, hn•ddt ·n 13,7 nwtcr och maskinsty r kan 110>,000 hkr.
Uneler provturPrna lär jag:ucn hava uppnått Cll has tig iH·I av
43 knop .
Jks tyckningen utgöres av 6 st. 13 cn1. kanoner i tt·t• tlu! ,lw[.
torn , 6 st. 4:) Jlllll luftvärnskanoiwr, 6 gro v a kuls pruf·or oclt !) .~f. 03,3
em inrpPclluiH'r fördt·ladt• på i1 st. trippl'ltuht•t·.
Dd kalt ti llä ggn .s, alt d.P modt•rnas k Jran ska större j ag·a rna
uppn å ff oclt f. o. 111. övt·r s kridit l'll hastighet av 4:) knop.
(Lt• Tl'mJ' de n :21. ft•bruari 1938.)
,l !'ftrt•n

Norge·.
Den n,1·a jaga]'('l] »Odin >> ltar l'tt si-fmclardlkplac<•rnt·nt 0 111 'i90
t on , fullt ru s trtt mäter fartygd. 793 ton . Största längelen är Il m,
lirPddPn 7,70 111 oc lt tljuppJH·ndd :2,96 111.
Huvu<lmas kinPrid. lwst:lr nv 3 oljrt•-lclaclo V<lttt'JHÖrspanno r och
:2 compouml-ångturbilJl 'l'. Ma s kint·rids totala styrka utgör 1:2. ~00
AHK, å ngtrycket i pannorna :20 atmos färn , och jagarPn är g ur antcnlCI <'n lart av min s t 30 knop.
lkst,,·ckningt•n s kall lwtsiå av 3 s t. 10 cru .s· nabhskjutant! t· k il ·
n otwr, l 40 llllll luftdrnskanon, 2 s t . .j ;) c m torpPdtulwr och :! st.
C'oli s 12,7 JIIIIJ kul s p1 utor. \'idan• märka s 2 s t. s junkbombkm;1n r e,
<·n p å var s ida mids k<•pps, och tl s1. räl s anordningar aktPr ·fö r Jn in f iillning.
()Jorg<'s Sjöförs var, ftohruari 1():39.)

Estland.
l~nligt uppgift l Motor lJoat, haJ· E stlaml bt'S tällt e n 72 rot
l~ng oc h 1G Jo t. ht·•·d moi'orlor]><' tli !ltt aY r<·n Y-hoth•nt.Y]l hos 1' ll0rn ' ··

. ft. D en driv<'!:> a,· fyra GUll hkr \'-1:2 motort·r tillsaJnJnan s :2,400
el ~. och hi r nå en Pnas t å Pml<' hög rart i.aek va rl' en n.'· bott'-' JJ kon]IP·[·tion. Fär en annan nordPUI'O})('i s k s tal tiliYPrka s td\ 00 X ll
l
-.
-tru '
s t cg·båt·ar s om lll<'d 14 tons dt•plac<·nwnt gora 46,.J knop JIWl
'
f0 ts ·
ilitä r last, tl'i't 4.-l cm torJll'dt·t· och duhlwl kulspnlta 111 . 111.
1 n1
tu runa stat har iiv<'n lws hillt '-''Il 6.) rot s t:qJ llll'd 3 motorer pit till 8111u11ans L SO()- hkr. Fadt•n på clc·nna vänta s n iirma s ig :)() knop.
(J\lotornyhdt•rna llt •n 1O ft'i>rua r i 11)39.)
san
0

i

Hol land.
R egrringen il <H bl'stiillt t\· å ki·,,·s~ an· 0111 H,:-):)0 ton. Farl _q!'t•n,
skola Vfll 'a fä rdi ga i slutl'1 av 1941, ko111ma att \'öra tio 1fi cm k a no ner och st•x torpt'dröt·. \'idar" skola dl• 11trus ta.s med katapuliPt' för
yart.cl Pr a två rlygpJan.
F ör.s ta kanJJII ~n· n h ar god k än f törs ,-a r s hudgHL'n. l r nek r el i ·ku ssion en JJWciciPladt• Jörsvars,Jninistt-•rn , att militärrlygltantnar plmwras
vid K attwijk pll nords jökusft•n ocll 1·id \ ' alkt'nhurg. Antalet be·f·olJgskyclcla clt• g r äns f ort , s om tix<·rat..,; till :200, skal l ökas ti ll. flNa gångl'r
denna siffra. }'lt•J·a cil'pui<'raclt• hadt• kriivt, att slagskcpp skulflo
byggas för N <'cl<'r l ämlska JJJti ie ns 1·ii k ni ng, nw1t rh-Ha lwh·-c kna<l<'S ax
ministe r n s om allttör dyrbart. JktrMI'aulk försl a g om ballongspärrar
)·ttra clc fö rsYars mini~tern , att .sådana också s kulle draga för s tora
kostna der.

Enligt !J('stiiJud uppgilt trån ol'l'icil',ITt håll, omtalas i engl'l s ka
Motor Boat att clt•n ltolliint! s ka miJ itä r kOJIIJJl iSsion SOI!l löt' närva rand e \)('fin t~<'l' s ig i l' SA. iiY<·n skall lwställa d.t a;1tal motortoqwcl båta r. Dt•s sa ko1 nm a i s å rall att lt•n•n•ras av holländ s k-amer i kana ren Aclolp!t E. Apl'l från han s \'t•ntnorvan·. Olll storlt•k och t.\'ll
irtedcle las iinnu ing<·nting·.
A twl upph-s n dock cm att fart-, be·las tnings - och s.kjutvrcl\· på gå som l'll förbnt•dt• ls<-' till dPn tä,•ling om bäs ta motortorpedh å t<•n.
so m utl yst s av anlt' J:Ikans ka marinen. I v isst samarhett• !lll'd crrgr•ls·k::t
Vo:;,ppr, so lll stäl lt. s in l'•l"i'an•,nlwt til l födoganclP, sallit American
Anna nwnt Corporat-ion, s olll Jpvc·rPrat toqw.cll'r och 37 1!1111 rlygmaskinskanon, provas nu skron·n i olika atlants jö och nH•d olika tor lledtuhplacP'ring. Dt• högsta rartema ha uppn i'tt'ts nwd ('] ] ltitt !'Iot-
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törbåt på omkring 30 fot, SO ill lll CLl 3 man, :2 toqJ<.:dct·, 37 nun auio nta
kanon och bränsle för 250. sjömil , kö·r 6.) mil c•s (57 knop). Ut~t.
torpeder och halv bränsll•last stPg f arten t1ill 6G· knop med <J 1• an
'n.
vända två 1,000 hkr motorerna av amerikanskt fabrikat.
D enna ntta motortorpedbåt avser m a n att medföra i <.hlv 1'l'ta,.
so m b a r kasser ]l å viss·a nya k ryssare. Dessa sjös ä t ta sina MTil r.e·la:
tivt nära strids målet men ur s.ikte fö,r spaningT•n, motortorpedbåtar.
na utJ'ö-ra ani'allet med hö gsta möjliga överraskning och åte nä nd
till moderfartyget. D ess J' art är til lräck l i g att i vi3s:1 s itu a t ionp:
hinn a täcka :MTB :s å ter tå g.
(Mo•tomylwt('l'n a Ll<'n 3 mars 19;39. )

Grekland.
G rekiska regeringen har dPn 2. mars hos• :[irm an V os per i l' orts.
moutlt beställt tvenne 70 fots motortorpedbåta r av elen sista i_ypen.
1lotortorpeelbåt arna skola best y ckas med 53 cm torpeck r och
<.:n automatkanon. M:ccl fu ll .last skoLa el!..' gö•ra en fart av: ö.ver 40 k nop.
(The Dail y T eleg r aplt elen 3 mars 1939.)

1,700 tons jaga ren Vassi lis-sa Olga, som byggts i Glasgo11', har
i mitten av Jebruari leve-rerats t,iJl Grekland och avgått till l'i rcus
fö r att där utrustas JllcLl s in al't.illl•ribest-y c kning.
(Le Yn ch t den 4 mars 1939.)

Japan.
Japamka kab indi et godkände LlPn 6 1nars l'tt sexår igt n yJ,y gg·
naclsprogram Jör Jlottan på 1,205,000,000• :yj<·n (1 yen f. n. = 1 , 1 ~, kr).
li:abincHf't goclkiinclP också att 300,000•.000 .n'n skull e tilldelas fl ottans
rlyg och att 188,000>,000 sk ull P användas fö.r utök a ndet av flo·t fi> aser
och l nn clbefäst ninga1·. De• tv å senaste anslagen ingingo i en Jem·
årsplan. Flotta ns expa ns ion komu 1c r sa mmanlagt att upp gå till
1,693,000,000 yen.
\ 'id samma kabim•ttssa 111manträcl P utlades k rigs.minis t·e ri e·i s /'I'Jl 1'
årsplan, s om s kall gå lös på 194,000,000 yc n.
(Svenska Dagbiaeld elen 7 mars :Hl39.)

-

199 -

Litteratur.
Marinkalender 1939. Utgiven aY Fö reningc,n Sveriges Flotta, Stockholm. Pris
kr. 4: 75.

I bö-rj an av förra å re·t utkom :l'ö r fö-rsta gången <en swns k ilLu- strer ad mar.inkalenelcr. Initi ativtaga r e och utgi va re va r -!'ö-reningen
Sve·r i ges Flotta. D enna marinkalender h a r nu utkommit i s in andra
upplaga, som t ill format och yttr e utseende ä r den första fullkomligt
lik. Bilclmate,ric-let är något utö•k at och Jörbättrat och uppgifterna
om unel e r byggnad varande far t yg så fullständiga man k a n begära
med t anke p å elen h cmJigh cts l'ulllwt, n1l'd vilken en del makter omgiva sina flo-ttrustningar.
Nytt i å re.ts k a lender är en av komm endö rkapten Torsten Hagman författad artikel ont utli.inclsk ,o ch s•vensk örlogsbyggnacls politik
Artikeln ger rn g od orient~? r ing i äm11c·t och man f år där i kurvor
och t abeller c-n li vJull uppfattning om storm akter nas nu pågående
enorm a flottru s1ningar.
Kalendern läntn ar givetvis ej sa mm a detaljerack uppg if te r som
sina såväl till Jo rmat. so m pri.slägP betydligt omfångsrikare utländska
kolleger, m en elen k.an livli gt r eko mmenderas såsom en liten och
behänd ig uppslags bo k över hela vä rldens örlogsfa rtyg.

Swnsk förs.nHSYil ja av Maj or Hj. Falk.
Genom Allm;inna Försvar.s[öre•n ingen har elen k ändo JörsvarsVännen, :Major Falk, ut-givit en broschyr med titeln »Svensk fö;rsva.rslilja,,, där han i korta vältaliga skarpt. avhuggna kap it el fra mUggl'r
sina tankar om s irö111nin gar na och intresset :för försvaret i våra
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dagars i:l\·erigc. Dd är et t tiden s t<'cke·n att svens kt•n )J å -; iot.o
li:irt s ig inse att han s liiclc•nwsla ncl ~ir honom dyrLart Phuru h an ,}Q
o
• ].
t.», »var
o
·1
. 'o. s. v. ,,
C•
Q['_
na oms l,n. ver cle t ntPCl »var
i• nte
cemo
.J.;:ra t l>>
\.<· ns kp
börjat· ävc•tt fatt a a it cldta dyrbara arv kanske• l'll gång m åst, . 1... 1\
.
~SYaras nll'cl s vPn s kt \,Joel.
Dd 'ir tlock soq.!'l igt att iiJlnu lin Da s.pår a v l'ttnkrigsåt· <·tL' av.
rus tningsivrancl<' pacifis ttt, s om vropagerar tör sjillvuvpgivl' i.'i!'. Su.
luncla tagl'r tidning·•n Fn·lkn fortfat·ancle IH'st.änti· avs tånd i ri\11 all t
v ad J'rivillig t lutts kvclcl lwter ocl1 ömmat· för lul:ts ky dds vägnt rt·. Ett
märkligt raktum ii r, att ::i Vl"rige mitt under 1938 å rs sopte•ml w rk ris i
G P lll'\'t' clis kutl•racll' tolkningen a v art.ikPl 16 sanktion sf ör pli kt 0].
C,

Sl'rna.

i\Jaj u t· ·Falk g ~tr till s tonn .s mo t sv aglwte rna i 19;36 å rs i'iir.w ursot·dning Jräm s t då elen korta utbiltlnings t.icl<·n llrn ko d n, t,. i
Europa nri s t NorgP - s amt >> kai .P•g orikl y vningr-'n », som fö rh in d 1·a r
ltunclra t us('ntals s venska män att få 1nilitär utbildning. I båd a <kssa
avseenden had<·• man ho]l11ats pä ei.t ingripande av 1939 å rs r iksdag,
m e n hitt ills har riksdagPn visse•rligp1 lwviljat. nwclP•l till m aterid
- att påbörja s törrP personliga uppoffringar har riksdagc·n än nu inte
gjort några an s atsPr till , trots att många manifPs tationer i y<i<L p:\
fe; l kc t s bered vill ighl't. Utbi l clningstid e n måste I ö r l ä n gas ä ven Jiir att
kunna hålla vår försv ars ben·dskap uppe l'll längre de l av rm·t i n
hittills.
Ji'ör nHu·inPns dPl vädjar :Major Falk till statsmalde•rna a ti sknna ku s tfästningsinfantPriP•t, utan villwt våra kustfästningar h l i lä tta
att överrumpla. I pansars.kp,p psfrågan 'l'ramhåller författar l' n. :1\ t
Marinclwf'ens t y11utredni n g grunclacle sig på Jlottans uppgift er ut an
de bPgräsningar, som cliskutcraclf's av 1930 lirs förs varskomm ission.
lllcclan Försvars.stabseheJen 'l'öljde kommissionens linje. Enelas t \' rån
dPn synpunkten kan det nu framlagda l'öt·slaget godtagas, och \'ör·
fattan·n lwppas SP1clan blott, att riksdagen clcnna gång iekl' s ka ll
s vika, då ckt gäller att förhindra t·illbakagi'tngt·n i f lotta n.s ''l'·
icktivi te t.
A. K.

