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Årsberättelse i sjökrigsvetenskap vid Kungl. 
Krigsvetenskapsakademien. 

Av kommendör E. Biörklund.') 

l. Murinpolitisk översikt. 

Vid en återblick på det gångna årets händelser faller gi
Yetvis intressets tyngdpunkt på det nya världskriget. Först 
skall dock några ord anföras om den allmänna marinpoli 
tiska situationen fram till augusti 1939, om under året aktu 
ella flottavtal och nonagressionsavtal samt om Memelaffären 
och Åland sfrågan. 

Europa hade seelan länge och a lldeles särskilt efter den 
tyska ockupationen av Tjeckoslovakiet levt i ett tillstånd 
mellan fred och krig, varvid en synnerligen livlig diploma
tisk verksamhet försiggått särskilt frän' engelsk, ,fransk, tysk, 
italiensk och även rysk sida för att på lämpligaste sätt s. a. s. 
>> uppställa schackpjäserna >> med hänsyn till en eventuell 
kraftmä tning. NuYarande engelske m:ninministern , \Vinston 
Churchill , har i sitt år 1939 utkom na och synnerligen in 
tressanta verk >> Step by step » skildrat, hurusom situationen 
»steg för steg >> utvecklat sig mol en urladdning. Churchill ---1) Arsbcr;ittelsen åte rgives i T. i. 8. med vederbörligt tillstånrl 
från Rrigsvctcnskapsakaclc,micn. Vissa mi.nclr·c tillägg till t exten an
gående hände lse rna uneler ja n.--mars ha va gjorts av J:ör[aHaren. 

1'idslrrift i SjöL·iisendet. 10 
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skrev i mars 1939, att om ingen andra k lass makt i Europ~1 
ville eller tordes förena sig med England och Frankrike, 
skulle Tysklands herravälde över den europeiska kantin en. 
ten oundvikligen växa. England och Frankrike kunde icke 
ensanuna knäcka Tyskland utan bleve i så fall hänvisade til[ 
att - med ryggen mot oceanen och med hjälp av herravii!. 
det till sjöss samt beväpnade till ylledighet - förbliva åsld . 
dare till Tysklands dom.incrandc ställning från Östersjön till 
Svarta Havel. Sedan kommer turen till Holland, Belgien och 
de skandinaviska staterna - - -

Nu inträff,ade emellertid det förhållandet, att en stark 
andra klass makt - Polen - såg sin enda möjlighet till !w

stånd genom ett förbund under skuggan av Storbritannic n~ 

vingar, och England beslöt sig för att taga det ur engelsk syn
punkt ocrhörda steget att i sin allians med Polen giva dell n, 
ganska lättrörliga, folk rättigheten att angiva, då del ansa~ 
sig hotat eller anfallet, varvid England automatiskt sindie 
komma till Polens bistånd. Man kan icke undvika att tän ka 
på Churchills ord, att Storbritannien har fått behövligt b i
stånd av en stark andra klass makt, som i sin tur behövde 
Englands stöd. Ödesgemenskapen var fullbordad. 

Tysklands krav på vidgat >> Lebensraum >> tydde otvivel
aktigt på ökade politiska aspirationer, syftande dels till ett 
å tertagande av gränserna före 1914 - vilket l och för sig iir 
förståeligt och icke kan klandras - och dels även till en y t
terligare utvidgning av Tyskland. England heter >> Great Br i
tain >> - Tyskland borde nu heta , Gross-Deutschland >>! En 
sådan tysk utveckling i Europa kunde knappast kmnma ti ll 
stånd utan en kraftmätning med Storhritannien. Tysk sjii
makt utformades i enlighet härmed. 

Maritimt sett är det av intresse att konstatera, att E ng
land redan år 1937 hade återupptagit nyskapandel av sin slag· 
skoppsflotta, iv1igt utvecklat medlen för att bekämpa ubåts· 
faran samt, särskilt efter den engelsk-italienska Abessinicn· 
krisen i Medelhavet , ägnat utomordentlig omsorg åt utveck· 
lingen av luftvärnsartilleriet ombord och i land, allt i avsi kt 
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att komma dä rhän att luftfaran för modernt byggda artilleri
fartyg icke längre skulle vara av aYgörande art. 

Den utrikespolitiska bakgrunden för senaste års marin
Jolitik är sålunda att England sökt avveckla eller hålla fjär
:.an konflikter i andra delar av världen, modigt svalt förtre
ten över att nödgas uppträda mycket undfallande i Ostasien 
och åsidosatt betydande imperieinlressen endast och allenast 
för att till den uugörande sjökrigsskådeplatsen i Nordsjön 
kunna samla största möjliga överlägsenhet till sjöss och i 

luften. 
Sambandet m ellan utrikes- och marinpolitik är även 

skönjbart i Medelhavet. Långvariga engelsk-italienska för
handlingar medförde avslulandet i april 1938 av ett avtal, där 
de båda länderna bl. a. garanterade varandra fria förbindelser 
i Medelhavet, medan Italien avstod från att söka bemäktiga 
sig de ur marinstrategisk synpunkt så viktiga Balearerna, de
lar av Marocko eller av spanska kusten. Minorca hade åter
tagits av Franco redan i början av februari tu· 1939, varvid 
en nationalistflotta under amiral 1vioreno's befäl skyddade 
överfarten och stödde landstigningen. 

Frankrikes snabba återuppbyggande av sin flotta medgi
ver så gott som ostörda förbindelser över Atlanten samt med 
England . Den förstärkta Medelhavsflottan besitter, sedan de 
franska huvudkrafterna nu skjutits öv,er till Medelhavet och 
enär viss förstärkning kan påräknas från den engelska Gi
braltarsjöstyrkan, en betydande överlägsenhet över den ita
lienska i Medelhavet. 

>>S tålblockel» Tyskbnd- Italien har ju r edan rämnat så
tillvida, att Italien tillsvidare står utanför kriget. Des.s del
tagande på Tysklanels sida hade säkerligen förorsakat, dels 
att de starka engelska och franska sjö- och luftstyrkorna i 
Medelhavet skulle hava erhållit lätt tillgängliga anfallsmål, 
dels att införseln till Tyskland över Italien i hög grad för
svårats till följd av fmnsk-engelsk blockad mot Italien. Här
~ill kommer, att vid ett engelskt-franskt krig med Italien dc 
Ilalienska trupperna i Ahessini.en och Libyen måste blivit av-
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skurna från förbindelser med hemlandet, vilket kunde med. 
föra oöverskådliga konsekvenser. Trots sin centrala position 
i Medelhavet samt sin ganska starka flotta och sitt flyg kan 
Italien icke m ed framgång bekämpa en fransk-engelsk k oa

lition. 
Sjömaktsförhåilanclen i Medel ha vet hava sålunda i h iig 

grad pftverkat själva maktgrupperingens art. Beträffan de 
Medelhavet bör vidare observeras, att Francoregeringen re 
dan börjat uppbygga en örlogsflotta av betydande storlek. 

Vad Sovjetunionen angår, märkes först de långvar i g ~~ 

fransk-engelska militärförhandlingarna i Moskva, tillkomH ~ t 

redan i juni 1939 på grund av en engelsk-fransk önskan att 

sluta ringen kring Tyskland. Dessa militärförhandlingar aY 

brötos som bekant utan resultat, sedan man från r ysk si d~t 
fordrat att återfå bl. a. dc av rysktalande befolkning bebod da 
delarna av östra Polen, vilket krav England och Frankrike 
givetvis icke kunde godtaga med hänsyn till sina förpliktel
ser mot Polen. Måhända fordrade Sovjet även att återfå F in
land samt 'delar av >> randstaterna ». Tyskland grep tillfället i 
flykten till en avspänning i de tysk-ryska förhållandena sa m l 
lovade Ryssland de önskade utvidgningarna på hl. a . Pol ens 
och randstaternas bekostnad. Ryssland fann saken fördela.k 
tig och begynte fätiliereda sitt deltagande i det nya utveck 
lingsskedet. Detta Rysslands »å tervändande till Europa>> är 
en anmärkningsvärd faktor i den nutida politik , som sätter 
sin prägel på de militära förhållandena: under senare delen 

av år 1939. 
I Asien har Japans invasion i Kina fortsatt genom ett icke

förklarat sin o- japanskt krig , va r s slut man ännu icke k ·til 
skönja , medan: i U. S. A. elen inre striden pågått, huruv id ~1 
man skulle fullfölja en isoleringspolitik , vilken icke m edgiw r 
fördelar för någon av de krigförande parterna, eller om m a ll 
borde ändra n c; traJiletslagarna därhän alt Nordamerika.; 
mäktiga ekonomi;;ka och industriella resurser i b etydande 
grad ställas till västmakternas förfogande. Det senare ha r i 

slutet av oktober blivit verklighet. 
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Efter denna allmänna översikt övergå vi nu att betrakta 
·ssa speciella problem , vilka särskilt varit aktuella för vår del. VI. c ~ 

2. Flottcwtal. 

Under 1938 och början av 1939 var Storbritannien diplo
matiskt verksamt för att sluta flottavtal av olika slag. Även 
vi hade känning av den engelska avtalsfebern, i det att ett 
s. k. »kvalitativt avtaL> uppgjorts under år 1938 och föranlett 
en proposition av elen 3 mars 1939 om godkännande av e tt 
brittisk t-skandinavisk t flottavtaL 

Dåvarande chefen för marinen h a de i sitt tidigare yttran
de om avtalet förordat en anslutning endast under vissa för
utsättningar, bl. a. att övriga Ostersjömakter, enkannerligen 
Sovjet, Tyskland och Polen anslöte sig därtill. Emellertid 
gjorde efterhand såväl Sovjet som Tyskland undantagskrav 
på väsentliga punkter och det var därför i sin ordning, att 
propositionen av r egeringen återkallades den 2 juni detta år. 
Förhållandena hade nämligen ändrat sig i flera hänseenden. 

Tyskland hade sålunda, enligt vad som senar-c blev be
kant, i december 1938 återtagit sin handlingsfrihet beträffan 
de byggandet av s. k. tunga kryssare och Sovjet hade startat 
bygget av ett flertal .s tora kryssare. Sedan Japan uppsagt 
Lonclontraktaten, kunde England och USA ej längre hålla 
tillbaka sitt slagskeppsbygge utan tillgrepo >> the escalator 
clausc » i vad angåi· slagskcppsbyggc. I april 1939 uppsade 
Hitler det tysk- engelska flottavtalet och ökade avsevärt byg
get av tyska ubåtar. Hade man redan då beslutat att än en 
gång kasta ubåtsvapnet i v[tgskålcn i kamp mot England"! 
I ljuset av vad som sedan timat, är frågan berättigad, och man 
kan förstå , att Tyskland icke velat avhända sig ett av dc f å 
vapen, med vilka det kan komma England till livs. 

Den krassa tid, i vil'ken vi nu leva, inspirerar icke ti Il 
några flottavtal i kvantitativt eller kvalitativt begrånsnings
syfte. Dessutom har utvecklingen visat , att en rustningsb e
gränsning väl kan vara a v behovet p åkallad för dc stormak-
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ter, vilka verkligen kunna prestera ett anfallshot, medan de 

mindre makterna hädanefter äro mera betjänta av att fr itt 

kunna disponera sina relativt blygsamma försvarsanslag p;\ 

det sätt, som mest överensst~immer med det egna, legitima 

försvarsint resseL 

3. Nonagressinnsovtal och aw·nntitrct{'later 

Ett sä ll samt mellanspel utgjordes av dc politiska stor

maktsmanövrarna under sommaren år 1939 omkring frågan 

beträffande nonagrcssionsavtal och garantitraktater. Det fö

refaller sannolikt att dessa frågor , i vad angår dc baltiska län 

derna, voro följdverkningarna av de engelsk-fransk-ryska m i

litärförhandlingarna i Moskva, av vilka det lär hava fram

gått, att Sovjet redan då sökte köpa sig till en förhärskande 

ställning inom Östcrsjöbäckenel. 
Vid ett nOl'diskt utrikesministermöte i Stockholm den \! 

maj konstaterades, att de nordiska länderna. i händelse a · 

krig komme att göra allt för att ej indragas i ett sådant, var

jämte informationer utbyttes angående lämpligheten att even 

tuellt hliva parler i clt system av nonagressionsavt::ll. Dan

mark slöt sedan ett dylik t avtal med Tyskland, medan Sverige 

angav, att dylika avtal icke vore erforderliga för vår del. Vid 

ett nordiskt utrikesministermöte i Oslo den 31 augusti genom

gingas bL a. dc nordiska neutralitetsreglerna och fatlades be

slut om visst ekonomiskt samarbete. Ävens{t avvisades tank en 

p å garantitraktaler, varvid Finland förklarade att ett pit

tvingande av en garantitraktat från Sovjets sida vore en OYii n

lig handling . Det är att märka, att Finland sedan år 19:1? 

h a de e tt nonagrcssionsavta l m ed Sovje t, vilket å r 1934 förlängts 

att, utan uppsägningsrätt, gälla till utgången a v år 1945! 

Politiskt och m arinpoliti skt sett hävda de alltså fl ertalet ar 

dc nordisk a staterna genom silt ställningstagande sin fas t:1 

vilja till självbcstämningsräU, integritet och n eutralitet. Dct t,1 

var en klar och fas l linje, som haJt sina goda verkningar . 

Oktober månad m edförde, att fr ågan om garantiavtal å ter 

s tack 11pp hm·ucle t-. Presid enlen i Sovjets r ådspresidium, h.:I-
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linin, svarade ju president Boosevelt den 17 oktober, att syftet 

Jlled de i oktober pågående rysk-finska förhandlingarna vore 

att »stärka det vänskapliga samarbetet mellan de båda län

derna för att garantera Sovjets och Finlands säkerhet». Det 

anses på goda grunder, att det land, som godtager >> garanti , 

av andra länder - särskilt sto rmakter - kanuner i ett sådant 

beroende av garanterna, att det närmar sig ett visst vasallskap. 

Garanterna få genom ett dylikt avtal möjliahet att blanda si .-.. 
~ ö 

i ett lands inre föi"hållanden, vilket kan bliva ödesdigert. Detta 

rysk-finska intcrmesso var förspelet till vad sedan i slutet av 

nO'vomber komma skulle. 

4. M emelaffären. 

Den 21 mars 1939 sände Tyskland ett ultimalim till 

Litauen av innehåll alt landet komme att invaderas av tyskar

na, om ej Mcmelområdet inom fem dagar överlämnades till 

Tyskland. Litauen föll undan, den 22 mars gick Hitler med 

en sjöstyrka från Swincmi.i.ndc till Memcl och tog staden i be

sittning, samtidigt med att tyska trupper från Ostpreussen in

tågade landvägen. Hitler lät vid denna. tid meddela oenom 
~ 

den tyske marindistriktschefen i Memel, att denna hamn av-

sågs att bliva en stor, tysk örlogsbas. 

. Såvitt bekant är, föranledde >> McmclaffäreU» inga direkta 

d1plomatiska förvecklingar. Tyska marinen var tydligen be

r:dd att avvärja eventuell påtryckning från västmakternas 

Slda, men någon dylik förspordes ej. Tyska flottans huvud

s ~yrka hade vid denna tid intagit en central beredskapsställ

lllng vid Bornholm, m edan lätta stridskrafter voro framskjutna 

nordvart mot Finska viken samt mot Skagerack och "Nordsjön. 

5. Ålandsfrågan. 

En betydande plats i Sveriges uti·ikcs- och försvarspolitik 

Under 1938- 39 h ar intagits a v Ålandsfrågan. 

Den svensk-finsk a planen för tryggandel av Ålandsöarm1·> 
lleutrart t f" o l f"· l e - var ·orema or b ehandling vid de t nordiska ut-
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rikesministermötet i Helsingfors elen 20- 22 febr. 1\J39 och 

elen 22 mars meddelade vår utrikesminister i riksdagen hu

vuddragen av sagda plan samt de modifikationer, som m aste 

ske i Alanelskonventionen för att trygga Aland såsom neutra

liserat område. Planen gick som bekant ut på att åstad

komma en n y gränsbestämning i söder, icke för den nentmli

serade zonen men väl för den d emilitariserade zonen. 

Ur maritim synpunkt märk es, att Finland skulle äga r ii lt 

a tt vid taga militära försvar.såtgärder söder om. en väst-os tlig 

linje genom Lemlands sydspets samt i zonen nord om denn a 

linje giva Ålandsöarnas innevånare viss militär utbildn ing 

och dit förlägga militärformationer , varjämte svenska elle r 

finska krigsfartyg därstädes skulle kunna få temporärt liP· 

peh ålla sig i övningssyfte. Sverige sku lle kunna på b egäran 

av Finland me,clverka vid försvarså tgärder för att trygga 

Alanelsöarnas neutralitet och ett ingripande från krigförande 

makts sida för ögruppens skyddande skulle avböjas. Vi ssa 

garantier skulle dessutom givas Ålandsbefolkningen. 

Den S maj 1939 avgav Kungl. Maj:t proposition (nr 28'2) 

angående överen!:>kommelse om skyddet av Alanelsöarnas IWll

tralitet. Av denna proposition framgår bl. a. följande: 

Svenska och finska r egeringarna h ade i januari Hl39 till

ställt Alanelskonventionens signatärmakter noter angående den 

utarbetade planen. 
Den 3 februari svarade brittiska regeringen, att den icke 

hade någon principiell invändning, m en med tillägge t : »- -

- on th e understanding that the obher parties to th e Cun

vention, and also the Soviet Government, will be consulted 

thereon and that the y (förslagen) will be sub mi t te d to l be 

Council of the League of Nations. >> 

Den 19 februari m eddelade franska regeringen , att de n 

icke hade någon invändning i sak, dock med tillägget: >>so us 

reserve de l'accord des au tres Puissances interessees. ,, 

Den 2 maj svarade tyska regeringen, att den samtyck te 

till den framlagda planen och tillfogade : >> Die deutsche Hc

gierung setzt dabei als selbstverständlich voraus, dass Schwl'-
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den und Finland im Falle e twaiger kriegerischen Verwick-

1 1•>en die den Ostseeraum beriihren, strikte :Neutralitäl 
UJ o ' 

beobachten . » 

Något slutgiltigt svar fr ån Sovjet h ade dock ej ingå tt före 

propositionens avgivande eller före NF :s r}tdsmöle i maj . Vid 

delta möte ville den ryske representanten ~\l[oi sky h ava frå

"an ajournerad och förklarade sedan , att Sovjet skulle rösta 
t:> 
nej, om man b egärde a tt r ådet skulle godtaga den svensk-

finska planen. Rådets rapport upptog icke h eller n ågot y r

kande och senare förklarad e utrikesminister \1olotov i e tt ta l 

den 31 maj att n ågot b eslut ej fattats och att konventionen 

icke kunde ändras utan Råd ets g ill ande. 

Den segslitna Ålandsfrågan hade sålunda, genom Sovjets 

förvållande, kommit i en återvänd sgränd. 

Den 2 juni å terkallade också svenska r ege ringen p roposi 

tion nr 282 samt en i sa mba nd härmed avgiven proposition 

nr 283 med förslag om viss ändring i värnpliktslagen angå

ende användandet av beväringen jämvål till f ullföljandet av 

överenskommelsen om skydd av Ålandsöarnas n eutralitet. 

Ålandsfrågans marina aspekt h ar und er året utgjort förc 

mål för e tt arbete på marinlitteratmföreningens förlag av 

kommendörkapten S. H:son Ericson , i vilket arbete bl. a. på

pekas, att försvaret även m åste omfatta farvattnen väst och 

ost om Åland samt att härför fordras god tillgång på s_iöstricls

krafter. Försvaret av Åland och Alands h av lo·äver n ämligen 

i för.sta hand sjöstridskrafter i samverkan m ed flygstridskraf

ter ; till komplettering härav kunna kustbatterier vid dager 

och god sikt bidraga. Så långt författaren i fråga. 

Den m ariti ma räckvidd en av Ålandsfrågan är förvisso av

sevärd så tillvida att örlogsfart\w och flv,,.s trid skrafter ba-
~ ~ b - ;:, ' 

seracle på Aland, lätt kunn a övervaka och spärra del: ur så-

~äl sjömilitär som sjöfartssynpunkt synnerli gen betydelsefull a 

Alanels h av. Del är ett viktig t svenskt-finskt inlresse att gar 

dera oss själva nyckelställningen vid infar ten till Bottniska 

Viken, så att vi kunna hålla denna väg öppen el ler vid behov 

stänga densamma. 
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Alanelsfrågans senaste skede behandlas i samband mec] 
striderna i Finland. 

Händelserna under år 1939 visa vikten för Norelen av att 
kunna hålla de svensk-finska sjöförbindelserna vid liv. H.åds. 
unionen har, såsom framgår av Finlands blåvita bok, förk!:), 
rat sig godtaga att Finland med egna medel befästar Ålands. 
öarna, och finska regeringen har med tillfredsställelse konstG
terat detta, samtidigt understrykande att bestämmelserna on1 

neutralisering alltjämt äro i kraft. Och då ingen rysk-finsk 
överenskommelse ernåddes, har finska regeringen tillkänna
givit att den vidtagit åtgärder för Ålands försvar. »Ålan ds
frågans '' kommande öden äro därför ovissa utom att sannolik
heten ökats för att vår insats till Ålands försvar blir av m a
ritim och Juftmaritim art. Denna nya uppgift fonlrar ti ll
skott i maritim försvarskraft. 

6. Upptakten till världskriget. 

Det politiska läget i Europa var redan under sistlidna ju
ni månad y tterst skärpt och i början av juli bestämde britti ska 
amiralitetet, att permissionstiden vid Home Fleet skulle fram
skjutas så alt brittiska flottans huvuddel kunde vara klar och 
samlad i N ordsjön vid den farliga tid som. väntades inträ da, 
sedan skörden i Tyskland bärgats. 

Den politiska spänningen steg vartefter och hade i mi tten 
av augusti nått sådan höjd, att fara för krig förelåg. Vid 
denna tidpunkt hade den brittiska Home Fleet redan intag it 
sin krigsgruppering med huvudbas i Scapa Flow. De tyskn 
sjöstridskrafterna voro även krigsberedda. Inrapporterade rö
relser a v främmande flygplan , ubåtar och jagare gå v o vid 
handen, att man såväl från engelsk som tysk sida igtmgsa tt 
flygspaning och en försiktig observationsblockad mot v;t r
andra. 

Angående det pol i l i ska och maTinpolitiska förspelet b ur 
under 1939 utkommit ett flertal officiella h andlingar nämli
gen bl. a. e tt brittiskt rcgeringstryck , hcnämnt >>Correspon-
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between H. M. Government in the United Kingdom and 
deJlCe • .. 

German Government, Au gust 193\h, ambassador Hender-
the d f' o \. •• t. 

5 
kompletterande korre~pon ens smnt · ran 1 uswar "Iges 

son d l l · h l ' · 
t ,, Urkunden zur letzen Phase der eutsc 1-po msc en ~n--Am 

se'' (I o . Il). 
Av dem framgår klart, att Chamberlain elen 22 augusti 

varnad e Hi tler för att tro, att Storbritannien ej i verkligheten 
skulle aktivt stödja Polen. På denna punkt borde icke något 
tragi sk t m issförstånd förefinnas. ,, It would be a dangerOLb 
illusion to th ink that, if a war once starts it will come to an 
early .en d even if a success on any of the several fronts should 
have been securcd. '' Hitler svarade den 23 augusti - samma 
dag som von Hibhentrop i Moskva undertecknade det tysk 
ryska avtalet -- alt Danzig och korridoren voro liYsfrågor för 
Tvsklancl sam t att Englands försäkran att stödja Polen ick·~ 

k~nde ändra något i tyska riksregeringens beslut. Och Hitler 
tillfogade: » Ihre Versicherung, dass Sie in einem so.lchen Fall 
an einem langen Krieg glauben, teilc ich ehenfalls. " Hitler 
slutade nj,ed ett tillkännagivande, att om västmaklerna vidto
ge vissa militära dispositioner, skulle han omedelbart mobili
sera de tyska stridskrafterna. Då Henderson den 23 sade 
Hitler, att han icke ansåge att den tysk-ryska pakten konune 
att bliva av stort värde för Tyskland, svarade Hitler med de 
tänkvärda orden: '' Irren Sie sich ni ch t. E s wird e in langer 
Vertrag werden. >' 

I en kompletterande note den 25 augusti meddelade Hit
ler att, sedan den tysk-polska frågan lösts, skulle han vända 
sig till den brittiska regeringen med ett erbjudande om sam 
förstån d. 

Den 26 augusti - samma dag som den engelsk-polska 
alliansen offentliggjordes - svarade Hitler Daladier, som er
bjudit sig att söka åstadkomma en avspänning, att Danzig och 
korridoren voro oa vvisliga fordringar och att han icke kunde 
finna sig i ett liige, som vore "unerträglicl1» (outhärdligt ). 

Den 28 på kvällen överräckte ambassadör Henderson till 
tyske r ikskanslern eU w ar, vari påyrkades direkta tysk -polsk a 
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förhancl1i ngar med beaktande av Polens livsintressen och fö re, 
slogs att uppgörelsen b orde ställas under internati onell o., 

htt~ 

r an ti , så att resulta tet sedermera kund e äga bestånd. Hill er 
svarade på kvällen den 29, att han ville visa sin förhandli n g~

vilja genom att i Berlin mottaga en , mit allen Vallmachlen 

versehenen polnischen Pei'sönli chkeit» och räknade m ed att 
de tta polska ombud skulle in finna sig i Berlin den 30 augus ti 
Han klarlade ånyo, att Danz ig och korridoren vore oavvisli: 
ga krav. 

Brittiska r egerin gen an såg sig ej kunna tillråda elen p ol ska 
att sända ett ombud med oinskränkt full makt till Berlin , ulan 
föreslog under hand a tt tyska r egeringen skulle nyttja den 
vanliga vägen genom polske ambassadören i Berlin. I en no te 
den 30 augus ti p å natten a ngav den brittiska r egeri ngen , nit 
den icke ville >> offra Polen >> och föreslog, att förh nndlin gu r n:1 
skul le komma igång. Samma dag h ade emellertid all män mo
hilisering a nbefallts i Polen , varvid första mobili seringsdag n r 

el en 31 augusti. 
Undet stegrad spännin g had e givetvis den ömsesid iga [[~-g

och ubå tsbevakningen skärpts, luftvärnsberedskapen å flottor
na höjts och en mängd marin a säk erhetsåtgärder vidtagit s. 

Den 31 augusti på k vällen m eddelade von Ribbent rop 
Hcnderson, att m an vänla t ett polskt b efullmäktigat om hnd 

men såsom svar i stället fått elen polska m obiliseringsordern. 
Hihbentrop delgav muntli gen det tyska förslag, som m an tii.nl\1 
överl ämna till den polske fullm~iktige . Förslaget var ovii nt ::li 
gen erös t, innefattande bl. a. folkomröstning under interna tio
n ell kontroll i korridoren , Gdynia polskt och Danzig tyskt etc., 
men förslaget avlämnades aldrig till Polen o~h torde d iirl'iir 
icke kunna tagas på fullt allvar. Då Henderson bad H.ibben trop 

um a lt Ll. t exten till förslaget , svarade Ribbentrop att det n tl 

vore för sent, eftersom det polska omhudet ej anlänt i tid 
Polens ambassadör i Berlin , Lipsky, mottogs ej av H.ibbent n >!l 
förrän elen 31 augus ti på kvä llen. Lipsky försökte då att fi1 
telegrafisk kontakt med vVarschau , men alla telegrafförbin
delser Lill Polen voro nu avbrutna av den tyska rf'gerin ge 11. 

- 151-

])en 1 september höll Hitler sitt stora tal i tyska riksda-
Samma dag meddelade Stodwi lannien, att de t ansåg s ig 

(1el1• L l. 

~ara j krig m ed Tyskland, om ej detta land droge tillbaka 
sina trupper oc.h inställde fientligheterna. Detta ultimatum 
var dock utan tidsf ri s t, och denna dag samt den 2 pågingo 
vissa av Mussolini upptagna förhandlingar. 

slutligen avgav England den 3 september klock an 0900 

en notc om att - därest gynnsamt svar ej ingå tt före klockan 
1100 - krigstillstånd rådde mellan E ngland och Tyskland 

Den engelska flottan under marinmini ster Churchill och 

förste sjölorden , Sir Dudlcy Pound, va r i a llo redo. Såväl 
defensiva skyddså tgärder i hamnarna som vissa o ffensiva fö r 
beredelser voro träffade. Flot tan s huvudstyrka , Homc Fleel, 
under amiral Ch. Forbes å terlog sin basering utefler Skotl · 
lands ku ste r, h andelsblockadlinjern a Grö nla nd- Shetlandsöar · 
na- Norgc spändes å ter ut över havet, ubå tar upptogo sin h e
vakningstjän st i tyska Helgal a ndsbukten och clt antal m in 
läggande fartyg började sina h em1ighetsfulla färder i a v sik t 
att, liksom 1917- 1918, inminera tyska bukten mellan danska 
och holländska kusterna. Nere vid kanalkusten bildades lo
kala engelska sjös tyrkor, förstärkta m ed franska sådana, för 
bevakning av sjöfar ten, för jakt å tys ka ubå tar, vilka sökte 
störa denna sjöfart , samt för skydel av elen brittiska expedi 
tionskåren till f r anska kan alhamnarna. St01·britannien va r 
genas t bere tt att :hkådliggöra >> Lhe influence of sea power upon 
history , - _ -

Den tyska flottan under ledning av slora miral Raeder och 
llled huvudfloLi a n unel er amiral Boehms behi l var icke minel 
re stridsberedd. 

Dc marina å tgärder, som till lands motsvara mobilisering 
<Jch koncen trerin"' YOro utför·da i n·ocL tid Dc i Spanien ti -n· L v . 

digare verksamma tyska örlogss tYrkorna voro återbördade till 
hemlandets örlogsh;tmnar. ,Ty~k flygbevakning unded1ölb 
kontinuerligt ö,·er södra Ös tersjön, Skager ack och Kattegnt l. 
1?sk bevakning nnorclnadcs av polska kusten, vi lken hcvak
ll tng likväl ej inf'ang::tcl c de polska jagare, som nallen till den 
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1 september p asserade Ör esund på n ordgående och vilk a se. 
dan för enat sig med ·engelsk a flottan. Tvenne po·lska ulx'tb:tr 
un dkommo även u r Östersjön, medan efte rhand tre fartyg av 
samma typ internerats i Sverige. 

Tyskland meddelade per radio, att man hade att genast 
räkna med sjömilitära operationer mot Danzigbukten; frälll. 
mande makter varnades för att låta sjö- eller flygtrafik p{t. 

gå inom området Briisterort-Rixhöft. Tyska handelsfnr tyg 
uppmanades utrymma mellersta Östersjön mellan Gotland och 
Falster för att undvika angrepp av polska ubåtar. 

Vid tyska kusten vidtogo-s vissa ändringar i utprick ning 
och fyrbelysning. I samband med att kriget Tyskland-Polen 
började den l september på morgonen genom att tyska trup. 
per överskl·edo polska gränsen och flygbombanfall utför des 
mot \Varschau och ett stort antal städer, förklarades tysk 
blockad av Danzig och Gdynia. 

I dctla sammanhang bör också nämnas den marinpoli
tiska framm:uschen av Sovjet i Balticum. Till dagspolitiken 
höra de rysk-estniska, rysk-lettiska, och rysk-li tauiska avtalen, 
de ryska örlogs- och flygbasernas framskjutande till Rcval, 
Baltischport, Ösel- Dagö, Libau och \Vindan samt måhända 
Riga - allt en väldig maritim utveckling av Sovjet hän mot 
läget av år 1914. Den årsberättelsen vidfogade kartan inne· 
lu\ller vissa sakuppgifter om de "baltiska >> avtalen, varjämte 
i texten upptagna ortsnamn återfinnas på kartan. 

7. Styrkeförhållanden. 

Utgången av en kraftmätning till sjöss beror givetYis 
mycket hög grad av stormakternas relativa styrke}'örhållan· 
den. Visserligen är det san t att en rad faktorer öva iufly· 
tandc på en marins krigseffektivitet, såsom ledningens beskaf. 
fenh et, personalens anda och yrkesskicklighet, geografiska för· 
hållanden , fartygstypernas moclärnitet , den tekniska utvcck· 
lingens ståndpunkt, operationsområdets beskaffenhet m . 111· 

Men dc totala tonnagesi ffrorna för en flotta angiva dock , vii· 
ken storleksordning det rör sig om. 
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1 bil. l h ar upptagits en tablå över stormakternas tonna-
. 11ehav varvid un der byggnad varande fartyg icke mecl-deJn ' 

0 
.. 1,11

ats i bil. 2 visas samma sak men innefattande även de 
ra '" ' _ . .... . 
vid Juigsuthrottet under byggnad varande fartygen. Slullna-
den mellan tablåernas siffror visar det tonnagetillskott , son1 
under de n ärmaste åren är att vänta. 

Vare sig man tager elen ena eller andra tabellen till grund 
för en jämförelse, finner man att England och Frankrike till
hopa disponera en dubbel överlägsenhet till sjöss i förhållan
de till T ysklan d, Sovjet och Italien ti llhopct, samt äro fym 
o· ·"tn"er överlägsna Tyskland och Sovjet lwpriiknnde. För alt 
o ' o 
denn a gynnsamma proportion för västmakternas del skall bi-
behåll as, måste dock Japans sjömakt förbli neutral eller ,, bin
das>> av USA:s. Innan fem engelska slagskepp år 1941 bliva 
färdiga att träda i tjänst, är det svårt för England att avdela 
någon verkligt respektingivande sjöstyrka till basen i Singa
pore. 

I e uropeiska farvatten är den engelska flottan, generellt 
taget, 4- 5 gånger överlägsen elen tyska flottan, även om re
lationen varierar med olika fartygstyper. Av utrymmesskäl 
få tabellernas siffror i övrigt tala för sig själv, varjämte dc 
olika fartygsklassernas typfrågor icke kan upptagas till b e
handling. Vare det nog sagt alt - i motsats mot vad från 
en del h åll tidigare profetcrats - bygget av slagskepp och 
andra artillerifartyg är huvudbeståndsdelen i pågående ny
bygge, varjämte hangarfartyg, kryssare, torpedkryssa re , ja
gare och ubåtar m. m. byggas dels i proportion till artilleri
fartygen, dels beroende på vissa uppgifter i sjöhandelsskyddet 
och sjöh andelskrigeL 

Tot alt sett hade stormakterna tillhopa under byggnad: 25 
~lagskepp , 15 hangarfartyg, 42 kryssare samt omkring 120 
Jagare och ett 80-tal UJbåtar. Härtill kommer ett obekant an
tal vid k riasutbrottet påbÖrJ'ade fartvO'sbyo·o·en. Proportionen f ' b o ,) b o öb o 

artygsklasserna emellan g1ver ett tyclhgt utslag pa nybygg -
nadstendenserna. 
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Bil 2. 

Tablä över i stormaldsmarinerna ingående, fiirdigstlillda och under byggnad varande, fartyg och dessus 

tonnage. (l september 1939). 

~,~1 ~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~==~~==~~~====~=7,====~ 

~ 
~ 

~ 

1-' .... 

L a n a; 

England ... .. ............ . 
(Därav i Enropeiska 
farvatten) .............. . 

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

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

Italien ... ... .. ... . ........ . 

Sovjet ...... , ...... ...... .. . 
(Därav i Ostersj. och 

l 
norra Ishavet) .. . .. ... . 

U S A .. ............ ...... . 

Japan ..................... 1 

Slagskepp !Hangarfartyg + Kryssare 'rpkr. + jagare U-båtar 1 Total-depåfartyg 
tonnage 

Ant.J Tonnage l An t. J Tonnage Ant.J Tonnage Ant.J Tonnage Ant.J Tonnage 

22 l 732,800 265,600 l 79 l 554,400 l 199 l 268,800 l 68 l 11,500 Il ,893, wo l 14 

(22) (732,800) ( 13) (243,000) (64) (427,200) (178) (242,500) (53) (49,300) (1,694,800) 

11 304,000 4 68,100 22 178,900 88 152,200 86 83,300 786,500 

7 152,000 2 38,500 Il 85,400 60 71,800 c:a 100 c:a4o,ooo 388,000 

8 235,200 l 4,900 34 195,100 134 138,500 118 c:a94,GOO 668,300 

3 69,900 l 9,000 10 72,000 44 64,400 146 92,300 307,600 

(2) ( 46,800) -- - (6) ( 44,200) (36) (52,900) (72) (67,600) (201,500)1 

21 678,300 91163,400 41 363,700 253 324,000 106 c: a 103,300 1 ,632, 700 

9 l 272,100 l 12 156,600 l 36 l 246,200 1127 l 154,400 69 l 90,200 l 919,500 

,.... 
01 ..,. 

.... 
01 
01 
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8. Sjökrigets natur och de sjöstwtegiskd principernus 
moderna utueckl i ng. 

Sjökriget mellan Tyskland och England har antagit en 
natur, som i viss grad liknar det sista världskrigets. 

Brittisk sjöstmtegi är givetvis inriktad på att demonslre. 
ra sjömaktens betydelse samt är baserad p:"t en minst fyrfa l el i~ 
överlägsenhet över elen tyska örlogsflottan, sålunda en Ö\ e:·. 
lägsenhet som, relativt taget, är mer än clubhelt större ~in Y<ld 

elen var år 1914 (400 % resp. 160 %). 
Home-Fleets uppträdande har t. v. präglats av i stort se it 

smmna karakteristiska som sistlidna världskrig: b asering p:\ 
Orkneyöarna, en effektiv underrältelsetjänst för alt i god ti d 
få kännedom om tyska fartygs ullöpancle , indirekt men öw n 
direkt stöd åt blockaellinjerna samt framstötar med egna -~.i ii

stnkor och intagandet av ett framskjutet löge i Nordsjön Yid 

tider, då det finnes något att inf<'mga eller cEt egna själram
portföretag pågå, såsom t. ex. överförandet till Frankrike al" 
engelska -lantstridskrafter. Denna framstötsstrategi likna r. 
grafiskt sett, fångst-armar eller ,) gripklor>>, som ströekas ut 
för att bringa till strid eventuellt utsända tyska sjöstriclsk rn f
ter av övervattensfartyg. Den engelska regeln: >> find, fix :m d 
fight the enemy>> (finna, gripa tag i och bekämpa fienden) ii r 
härvid den sjöstrategiska ledstjärnan. Därvid lärer man ut· 
nyttja erfarenheten från tidigare världskrig, att det för dc- n 
starkare är bättre att först >> kringgå >> f ienden och komma mL·i

lan honom och hans bas för att avskära honom återfärden iin 
att s. a. s. frontalt möta honom och behöva upptaga en jak l· 
strid, där den vikande styrkan har vissa taktiska fördelar m ecl 
att lättare kunna utnyttja egna ubåtar m. m . 

I< f-I varje fall kräves ett starkt skydd mot ub;Hsanfall. -
tersättes detta -- såsom skedde i fallen , courageou.S >> (un ller 
gång) och »Royal Oalo (till ankars) - så hänmar de t si:; 
lätt genpm torpcdträffar. En tysk kryssare av Köln-kla ssen 
samt eng-elska jagarna Jersey och Exmouth bära även vi tt ne 
om faran för ubåtsanfalL Ett engelskt slagskepp av >> Qucc n· 
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. betlP-klassen torpederades ävenså men tog sig i hamn. 
Ellsa . k r·· f 1 "11 ... l .. .. l l ft Det strateg1s ·a or ·aranc et t1 S.JOSS )Or prag as av ua · , 

bbhet och hem.lighetsfullhet samt ett sådant uppställande 
sna .. . . . . 

Stridskrafterna, att man kan samla szg z ltd l1ll den sannoav 
;jka stridsplatscn. Såclan är även den mer eller mindre klart 
uttalade tanken hos vissa aktuella marinför:faUare. 

Commander Creswell har i verket >>Naval vVarfare >> gjort 

1
· ,,. till förespråkare för en mycket hård blockadpolitik , stödd s t> 

å en .slagskeppsstyrka, som är hereeld alt snabbt och hän-
~ynslöst insättas och som har framskjutna tentakler av lätta 
fartyg och flygstridskrafter, opererande i harmonisk samver
kan, samt med en viss inilinlivrätt för att nå målet: taktisk 
koncentration mot en underlägsen del av fienden. Creswell 
understryker vikten för elen överlägsne av att fasthålla en >>Vi
kande fiende >> genom att snarast tillfoga honom svåra ska
dor, som nedsälla farten, betydelsen av att utnyttja fördel
aktiga siktförhållanden , snabbt anpassa uppträdandet efter 
stridslägets växlingar samt under striden utnyttja överrask
ningsmomentet (dimbildning, falljus, ubåtar och flyg m. m.). 

Viceamiral Usborne har i en artikel om >> Naval strategy 
in the Baltic >> (Royal United Service Institution, aug. l!.l39 >>) 
angivit, att Tyskland framför allt vill gardera sig frihet att 
passera genom Bälten för att undvika den operativa olägen
heten att alltid b ehöva ut- och inlöpa via I-Ielgolandsbukten. 
En tysk ubåtsblockud kommer att bliva besvärande för Nor
den och därför fordras stegrad eskort- och konvojverksamhet, 
fä:r vilken den svenska flottans fartygstyper anses väl lämpa
de. Engelska ubåtar, motortorpedbåtar och möjligen jagare 
angivas tillfälligt kunna intränga i Östersjön. 

Commander Kenneth Edwards behandlade i >> Uneasy 
oceans,, i början av år 1939 det kommande kriget i bl. a . Me
delha·vet, Nordsjön och Östersjön efter i stort sett >> gripklo 
strategiens >> grundlinjer och gör synnerligen intressanta ut
talanden, även om han - liksom Usborne - gör det bety-· 
dande felet att ulg~t från att Sovjet från början ställer sig på 
västmakternas sida. 
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Tysk sföstrategi är huvudsakligen inställd pa att stiklja 
ubåtskriget, röja minfria vägar ut och in för ubåtar och över. 
vattensfar tyg samt att tidvis och oregelbundet komple ttera 
ubåtskriget med framstötar till sjöss av snabbgående övervat. 
tensiartyg och flygstridskrafter. 

Härvid kommer man förvisso att iakttaga, vad viceam ital 
As~man nyligen understrukit i Militärwissenschaftlichc R und. 
schau (3 häftet) , nämligen att det strategiska sambandet me]. 
lan sjö- och landkrigföring måste beaktas. Assm.an anför au 
vid diskussionerna 1914- 18 om arten av elen tyska ofifem iv. 
andan t. o. m. Tirpitz önskade, att ett tyskt sjöslag konune 
till stånd på högst 100 (tidvis 50) distansminuter från H d fio. 
land men att sådana tilLfällen naturligtvis äro sällsynta. l\lan 
skall ej såsom 1914- 18 tro sig kunna vinna fördelar utan ntt lö. 
pa vissa risker. BefäLhavarna till sjöss In{tste givas en betydan
de handlingsfrihet, så att den underlägsna flottan kan uln ~·tt. 

ja gynnsamma tillfällen, då dylika uppkomma. En u nder
lägsen flottas strategi måste därför vara inriktad på att sk aJYt 

dylika gynnsamma tillfällen. Häri ligger förvisso problemels 
kärna. 

Såsom synes av hittillsvarande krigshändelser, har ami· 
ral Gladisch' tanke att sammansm.älta delar av flygkrigfö ri ng· 
en med sjökrigföringen redan anaunnats av den tyska led· 
ningen. I-Hr har skapats något nytt, som förtjänar att s tra· 
tegiskt utredas, cliå erfordediga källor bliva tillgängliga. Sam· 

me Gladisch har i augustihäftet av Militärwissenschaftli chc 
Mittellungen särskilt behandlat Östersjöproblemen och de nor· 
diska staternas neutrala hållning samt påpeka t, att sjöl, rig· 
föringen även inom trängre innanhav i huvudsak är karn pcn 
om fria färdvägar över havet_l) 

Det moderna sjökriget är till sin natur starkt samman· 
vävt med det s. k . >>ekonomiska kriget». 

1) Utdrag ur denna läsvärda ar tikt'l återfinnes 6 hättd ~~ 
krigsvetonska psakademiens tidskrift. 
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9. Hanclelsbloclwden. 

Dc krigförandes handelsblockad har efter den brittiska 

]J]ockadproklamalionen d~n 3 september och dCidl tdyska' sv:rd·s-
roklamationen av den 13 september samt, me e pa ba a 

P. dor snabbt växande kontrabanclslistorna, skärpts alltmera. 
~rån brittisk och sedan från tysk sida har man gått in för att 
utnyttja principen att även beslagtaga last, som genom s. k. 
»fortsatt resa» kan komma fienden tillgodo. Ovillkorligt 
kontraband omfattar nu enligt båda parters uppfattning ~iven 
allt som kan användas för framställning av vapen, bränsle, 
transportmedel m. m. Villkorligt kontraband innefattar icke 
endast livsmedel utan ä ven fodermedel och kläder. Skillna
clen i behandling av ovillkorligt och villkorligt kontraband är 
ej längre skönjbar. På senaste tid framskymtar dessutom från 
tysk sida en benägenhet att söka införa något slags Napo
leonskt kontinentalsystem genom att hindra all a Hinder i Eu
ropa att sjövägen handla med England - eU slags »själv
blockad>> av kontinenten, som avses skola skada England i än 
högre grad. 

Utvidgningen av kontrahandslistorna på båda sidor står 
i ständig växelverkan. Den ena partens åtgärder mötas av 
den andra med någon skärpning och på så sätt ökas amplitu
den av >> kontrabands-pendelns >> svängningar. 

Det modiga tyska utsändandel av Deutschland-skepp för 
handelskrig på världshaven har icke givit stort resultat. Mot 
sänkningen av en del handelsfartyg och den engelska hjälp
kryssaren Rawalpindi väger tungt vikten av >>Admiral Graf 
Spee>> . Konteramiral Harwoocl's käcka anfall med underlägs
na stridskrafter (särskilt >> Exeter>>) har med rätta prisats och 
belönats. Sjöhandelskrig utan tillgång på egna baser är gi
vetvis svårgenomförbart i längden. 

Genom att annonsera mintara inom vissa mnråclen söka 
b~da parter tvinga in .sjötrafiken i sådana banor, som av dem 
~Jalva lätt kunna kontrolleras. Till Kirkwall (vid Scapa Flow) 
1 

norr samt \Veymouth , Dover, Le Havre och Dunkerque i 
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söder införa västmakterna neutral a fartyg för visitation. SLc:L. 

Lin , Swinemtinde och Kiel tjän~ samm a syften för TyskJanus 

del. Från ing~mgen av år 1940 har dock kontrollförfarandet 

avsevär t li:illat. England utnyttjar emellertid a lltjämt sin ko]. 

rikedom genom a lt påverk a dirigeranuet av den ganska he. 

tydande del av sjöfarten, som ännu brukar koleldning och 

som. ofta h ar behov av att i engelsk hamn intaga bunkerkol 

(bränsle för fartygens egen färd ) . I England lämnas bunkers 

nu endast till närmaste destinationsort, såframt fartygel ej 

förbinder sig att frakta en hcmgaencle la st till engelsk h a m11 . 

Englands , grepp om oljan >> är dock mindre fast, ehuru blockau. 

fartygen ju i flera fall uppbringa oljclastadc farlyg och in för,1 

dem i hamn för visitation och bcslagtagning. Tysk import ay 

olja från ?\ordamcrika är avskuren Lill fö ljd av blockaden samt 

Tysklands brist pu utlandsvalutor. Enär behovet av olja i 

krig blir mångfaldigt större än fredsbehovet och då olja fr{tn 

Humänicn och Ryssland knappast torde slå Lill fö rfogande i 

erforderlig utsträckning, blir della slag av blockad i längelen 

mycket k~innbarl. 
En allvarli g och rällss lr idig skärpning i handelsk r iget 

skedde elen 4 december, då västmakterna påbörjade beslagta· 

gandet av t_yska exportv;u·or på neutrala kölar. 

Handelskrigels omfattning belyses bjärt av siffran 1,000,000 

Lons, viikeL är sammanlagda mängden av i England och F rank· 

rike intill årsskiftet beslagtagna, till Tyskland destinerade kon· 

trabandsvaror. Över 2,000 engelska handelsfartyg hava un· 

der år 1939 armerats. 
Omkring årsskiftet har för sjöhandelns del av dc k ngfö· 

randc makternas konsuler utfärdade navigalionscertil ikat 

( >> nadccrtsystemet») kommit till allt större användn in g och 

minskal visitationsförfarandeL Men av >> havens frihet» ;l tcr· 

~tftr ej mycket. 
Den amerikanska >> säkerhetszonen >> om 300 distansm in U· 

ler ut fr{m amerikansk kusl har icke nämnYärt påverkal sjii· 

h andelskriget. En brittisk-japansk konflikt i fallet ,,A_- ·1111'
1 

Maru , s~'nes hava utebbat. 
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Det tyska ubåtskriget har efterhand utvidgats genom att 

.J]t flera varuslag (trävaror, cellulosa m. m.) hänförts till 
d .. 
J;.ontraband. Aven om to rpederi ng utan varning t. v. i a llmän-

het enelast tillgripits mot handelsfar tyg, som sälta sig till mot· 

värn eller gå i ficn tlig konvoj, förorsakas personalförlus ter 

o·cnom att h andelsfartygens skeppsbåtar ej alltid nå hamn el

~r bärgas av andr a fartyg. Även de skandinaviska handels

flottorna hava kännbart berörts av ubåtskriget, ehuru sänk

ningsprocenten under 1939 har varit så låg, att elen måst be

traktas såsom »normal krigsrisk ". Sänkning utan föregående 

varning har dock omkring årsskiftet tyvärr blivit allt vanli

gare (svenska ångaren Pajala m. fl.) . De ökade änkningar

na i januari och februari hava föranlett skandinavisk gensaga 

mot vissa sidor av lysk sjökrigför ing. Ävenså hava tyska 

flygplan unel er 1940 börjat att med bomber och kulsprutor 

anfalla h andelsfartyg och trå lare vid engelska kusten. 

Västmakternas konvojsystem med flera motåtgärder hava 

starkt minskat effekten av ubåtskri get, såsom framgår av 

publicerade sänkningssiffror. Under de första sex krigsveckm·

na orsakad es elen brittiska handelsflottan förluster om endast 

0,7 %, medan sänkningen a v ett tjugotal tyska ubåtar repre

senterade 25 % av Tysklands dåvarande ubåtsresurser. Chur

chill har angivit att 50 % sänkts till början av januari men 

detta förneka s från tyskt håll. Även om antalet sänkta ubåtar 

är lägre, är läget i detta hänseende icke gynnsamt för Tysk

land. Av fartyg i konvoj har endast sänkts ett på 500, d. v. s. 

0, 2 %. T. o. m. dc >> norska konvojerna , gå num.era · oftast 

skäligen oskadda. Sänkningssiffrorna äro vida Eigre än dc 

lineler sista världskriget uppnådda.1
) 

Att, totalt sett, bedöma utsikterna för västmakterna att 

lyckas i sin blockad samt för Tyskland alt få avsedd verkan -----t 
1

) Under år 1939 uppgingo dc totala i"örlustm-na till c:a 1,2 milj. 

8
?fnfs, ~arav c:a 600,000 tons på den engelsk a handelsflottan. I denna 
l ra lng·å .. . T r aven p. gr. a. nn nor m. m. sänkta f artyg (c :a 290,000 tons). 

t~no. lll. februari 1940 har sänkts c:a 1,7 milj . tons, va rll.v c: a R40.000 

h·· s engelska. De engelska uppgi[terna äro lägre : clc 1-Yska nngiva 
ogre siffror. " 
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av "motblockadcn » är givetvis en svår sak. Samtidigt m nsle 

nämligen i bedömandet ingå en uppskattning av respek t ive 

makters förmåga att leva och bedriva k1igrföringcn med ino 11 l 

landet befintliga tillgångar samt införseltillskottet utifrån 

För en tysk framgång i dessa hänseenden talar bl. a ., Ull 

Tyskland kan få mera tillförsel från andra länder än Y ~l!l 

1914- 18 var fallet. USA, Japan, Italien, Belgien m. fl. sta 

ännu utanför kriget. Viss tillförsel från Sovjet och Balkan 

bör kunna påräknas. Tysklands inre ekonomiska krigsorg~. 

nisation är vidare mycket fastare , än vad vid förra kriget Ynr 

fallet. Tyskland forcerar stm1kt sitt ubåtsbygge och man kan 
nu - genom samverkan med flyg- och övervattensfartyg -· . 

åstadkomma ett system med s. a. s. »hugg >> av olika slag mot 

sjöhandeln. Det är härvid att märka, att konvo,jsystemel är 

bra mot ubåtsanfall och i vissa hänscenden mot flygan fa ll , 

men n1:edgiver en anfallande styrka av övervattensfartyg al l 

på kort tid förgöra ett stort, samlat byte. Genom uä::cling({ r i 

krigföringsmetoderna i handelskriget torde Tyskland sålunda 

kunna kOmma stor skada åstad. Till våren 1940 bör T :-.·sJ;. 

land - så länge krigsverksamheten till lands och i luften är 

så ringa som nu - kunna hinna nybygga elt mycket sto rt 

antal ubåtar. 
För en västmaktsframgång åter talar förhållandet, alt de l 

brittiska >> ministeriet för det ekonomiska kriget» och de l 

franska »blockadministerieb målmedvetet arbeta för att, sa· 

som Chamberlain uttryckt det, »desorganisera Tysklands eko· 

nomiska liv i sådan utsträckning, att det blir omöjligt för T~·sk· 

land att fortsätta kriget», att tysk sjöhandel praktiskt Iage! 

redan är bortsopad från världshaven, vilket lärcr hant med· 

fört viss kna-pphet på olja och bensin i Tyskland , att effek ten 

av motmedel mot ubåtar otvivelaktigt växt under senasle är, 

att engelska handelsfartyg nu försetts med ::tllchanda yapcn 

mot ubåtar, alt sänkningssiffrorna för engelska handelsL1r ly~ 

raskt nedgått medan sänkningen av tyska ubå tar stcgra l'i· 

samt att svårighet finnes i tyska marinen a tt skapa anvii ncl · 

bara ubå tshesättningar i samma takt, som man nybygger ubå· 
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s lutligen har den amerikanska senalen den 27 oktober 
tar. 
)läVl vapenembargot. De krigförande kunna nu enl igt den 

s. k. , cash- and curry-principen » i USA inköpa krigsmateriel, 

om denna betalas kontant och om den hämtas m ed egna far-

t ,a ])etta kunna endast västmakterna göra. 
)t,· 

Tagas alla synpunkter i betraktande och vägas mot var-

andra u tan förutfattad mening, anser sig föredraganden kom

ma till den slutsatsen, att Tyskland med sitt ubåtskrig icke 

kan uthun gra E ngla nd och alt sjöfarten väster- och södcrnl 

från moderl andet England ej kan eHektivt avklippas, men att 

det tyska ubåtskrigel givetvis ,kan orsaka allvarlig avbräck för 

hande ln i Nordsjön och Skagcrack. Tyskland kan visserligen 

-genom alt i sjöhandelskrige t mera aktivt k asta in fl ygvap

net i vågskålen - orsaka ytterligare avbräck för engelsk sjö . 

bandel och trafiken på engelska ostkuslhamnar. Den tyska 

luftkri gföringen över Nordsjön och Kanalen kommer emeller

tid i så fall att bekämpas av västmakternas snabbt växande 
flygvapen. 

Då härtill kommer, att Tyskland år 1939 begynte krige t 

med ett otillfredsställande folkhus,hållningsläge, samt då Sov

jet vi s~erl i gen har stora resurser men dels vill behålla huvud

delen för sig själv, dels licler av inre organisatoriska brister 

och dels synes i politiskt avseende utnyttja Tysklands trång

mål för egna utvidgningssyften, så måste Tysklands läge ställa 

stora fordringar på det tyska fo lkets offervilja. 

LufttJottorn a på båda sidor kunna i ett förtvivlat läge 

komma att - trots hittillsvarande åtei'hållsamhet - släpp:1s 

lösa för att öka förödelsen för fienden icke blott beträffande 

den förut nämnda sjöhandeln ulan även genom hemortsbc

kämpning. I sft fall bliva skadorna ömsesidiga och slörst ho~ 
c~en , som icke i längden kan nyskapa erforderliga flygfonn::t 

honer. De flyginduslriella resurserna bliva då av stor hcty 

~el se. Ett oinskränkt ubåtskrig kan givetvis öka sänknings
Slffrorna men knappast m ångdubbla desammn. 

(Bemlig del av årsberättelsen här utesluten. ) 



- 16'!-

Vad slutligen svensk Jwndelssjö j'art b eträffar , bör n ii 111_ 

nas , att varningar och unelerrättelser till sjöfarande sedan k ri
ge ls början organiserats av chefen för marinen i samarbete 
m ed Ö\'riga maritima orga.n . Efter clt »Slancl-stilb vid k ri
gets början har svensk sjöfart från mi tten av septomber aler 
kommit igång, sedan krigsförsäkringen fått fastare form . t 11 _ 

der höste n pågående handelsförhan dlingar med England och 
Tyskland ha va vid {t rssk iHct dessbättre lett till vissa gru nd
Eiggande av tal. 

Sven sk export till Tys kla nd har till isläggningen pågalt i 

normal utsträcknin g, medan exporten till västma ktern a ih 
minskad och dessutom har a lt räkna med clt visst a ntal iiir
lusler. S talcn s h andelsk om.mission, kommerskollegium, ~l a 

tens .sjöfartsnämnd , sjöfartskommitten och krigsfö rsäkri ngs

nämnden hava jämte chefen för marinen sin del i ansvare t 
för sjöfartens upprä lth~dlandc. Man skulle härvid önska en 
starkare koncentmtion av sjöfartsledningen samt slön·c offd;:

livil et i sjöfartsskyddct. Dylik ökning bör kunna crnäs gen om 
det »csko rtsystem >> på svensld vallen, vilket under å ren l ~l l G 
- 18 Yisndc sig ändam[tlsen ligt. Det från n1.ilten av decnu
ber an ordnade eskortsystemet visar flottans betydelse ur folk
iörsörjningssynpunkt m en även alt det krävs ett stort anlal 
fartyg för att kunna utveckla systemet till dagliga cskorlt•r i 
båda riktningarna. Vår l brisLfälliga fartygshestå nd m astc 
rasU och med alla m edel ökas, om örlogsflottan slw ll fönnf1 
att giva det sjöhanclclsskycld, som läget oavvisligen kri.ive r. 

En all\·arlig punkt i sjötrafikhi.inseende h a r varit leden 

utanför Falslcrborev. Såsom under kapitlet » m inkrigel » , \Il

föres, h a r Tyskland här vidtagit för oss synnerligen ogy n11-
samma atgärder. För ctl land, som i del längsta vill förb i1Ya 

nculrnlL är del a,· slor vikt ntt till dc båda krigförande k nn· 
na exportera ungefär likviirdigt vamomfång. I-Hirför m as le 
iivcn vår exporl västerut upprä tthå llas. De i Falsterboleden 
minsprängda [mgarna Torö och Algol h ava seelan millen a•: 

december ås tadkommil aHvarlig s törning i den legitima !ra
fiken runt vår sydku st. Ell förslag h ar ularbelals om an orcl · 
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nde av en ka nal genom Falsterbonäset och är värt beaktan-
11a , Tröskeln » vid Öresunds södra del skall försvinna. 
de. 

Av svenska fartyg hava från septembe r t. o. m . december 
,
5
ått förlorade 21 fartyg p å summa 38,200 brutto regislerton :1

) 

~O genom minor , 10 genom ubåtar och ett sannolikt vid lyskt 
fl rgangropp m ot konvoj. Den seghet, med vilken svenska sjö
n;än fortsä ll a sjötrafiken även inom hotade farozoner , är värd 

ett erkännande. 

10. Minkriget. 

. Liksom uneler 1914-18 har minkriget omedelbart kom

mit igång med stor intensitet (se k ar tan ) . 
I Engelska kanalen hava engelska och fransk a minering

ar åstadkommit, att all sjöfart tvingats in i vissa minfria rän
nor längs kusterna. Engelska mineringar fin nas utlagda ulan
för vissa delar av Englands och Skottlands ostkust, inom ett 
flertal omrftdcn mellan Themsen och holländska kusten sami 
ulanför Orkneyöarna. Nordsjön innch[dler vidare, dels ett 
flertal engelska mineringar mot tyska ubåtar, dels även 
stora, såsmn minfarliga förklarade områden, nämligen ett pn 
Yästra sidan av Doggers Bank samt även hela tyska Helgo
landsbukten från danska kusten vid Lyngvigs fyr till Tcr
schelling på holländska kusten. Dessutom har i slutet av dc
cmnbcr utl agts e tt mycket stort engelskt minfält, täckande 
nästan hela engelska ostkusten och innefallande de tidigare 

kustmin eringarna. 
Tyska minor hava utlagts på clt flertal ställen till sjöss, 

bl. a. i ett stort om n\ de vid nordöstra delen av Doggers Ban k 
och nordväst om fyrskeppet Horns rev, ungcfiir på elen plah 
där Jatlandsslaget utkämpades! En utvidgning av tyska min
fälten i Nordsjön har sannolikt ske tt i slutet av oktober, så 
att de tyska mineringarna omfalla Kordsjöns meJlersia del. 
Tyskarna söka givetvis genom daglig m insvepning h ftlla ctl ---') T. o. 111 . :[clJruari 1940 hava s~inlds 42 S\'e nska fart:·:.; på 

summa 77,500 tons. 
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fJertal minfria vägar öppna i dc engelska minfälten i l-Iclg0 _ 

Jandsbukten . Engelska jagarna Gipsy, Grenville m. fl. h aY;\ 

minsprängts. Från brittisk sida har erkänts, att slagskeppet 

"Nelson " min kaelals men tagit sig i hamn och reparerats. 1 
början av 1940 visar tyska m arinen tendenser att utvidga m in
offensiven till Skotllands västkust. 

Man måste vidare bemärka att båda de krigförande utlag t 
en stor del av sina minor på >> icke-tillkännagivna " platser. 

Drivande minor i stor mängd hava förekommit i såYii l 
Nordsjön som Skagerack, Kattegatt och södra Östersjön, nw n 
dessa drivande minor äro i allmänh et, dock icke säkert, d<•-,_ 

armerade vid losslitningen från minankaTet Ett stort an l~ l[ 

drivande minor har oskadliggjorts genom svenska marin en s 
försorg. 

Vid Östersjöns inlopp hava tyska mineringar utlagts 'id 
Lilla Bält, där genomfart endast är möjlig på viss, av tysk ar
na angiven och kontrollerad plats. 

Vid Stora Bält har en omfattande tysk minering utl agts 
mellan Langeland och Laaland intill 3' från danskt l:1nd. De t 
minerade området har icke lotstjänst och är icke farbart fiir 

handelsfartyg, men man får förutsätta, att tyskarna sjä lYa 
hava lämpliga segelrännor genom detsamma. Huvudtrafiken 
genom Stora Bält går dock på danskt valten utmed Langclancl. 
Lätt intill fyren Kjelsnör. Utom sistnämnda minfält h aY:t 

tyskarna tillkännagivit, att cll 2 sjömil brett område utanför 
danskt territorialvatten (mellan longitud 1005- 1205) ~i r f iir

sctt med vissa >> Hindernissc >> , som utesluter fiske därstiidcs. 
och senare har tillkännagivits, att även sjöfart h ~irsl~id es :i r 

omöjlig. Genomfart av SLora Bäll torde därför för större f:•r
lyg vara tillrådlig endast för tyska örlogsfartyg, medan därc
mot av mindre fartyg så väl örlogs- som handelsfa rtyg kun n~1 

taga sig fram längs kusten av Langeland. De danska min fill

ten i Stora Bält torde däremot vara vida blygsammare än 191-±, 

bl. a . beroende därpå att tyskarna nu säkert fordrat miijlighcl 
lill fri genomfart för sina örlogsstyrkor. År 1914 föranledtir 
Tyskland som hek:mt Danma rk a tt spärra av sunden , men hc-
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]lovet av ökad tysk römlsefrihet har nu orsakat, att man i stäl
Jet vill kunna utnyttja dessa färdvägar icke blott för ubåtspas

sage uta n även för övervattensfartyg. 
I mi tlen av oktober utlade tyska marinen en spärr över 

passagen .mellan _Gjedser och tyska kusten. syd om D~rsserot:.L. 
Minlots fmnes vtcl tyska kusten. Detta ar en ytterligare sa 
kerhetsåtgärd för att från Östersjön kommande :fartyg, sum 
ej kunna gå på svenskt vatten vid Falsterbo, skola före in 
fa rten i Stora Bält tvingas in under tysk kontmll , varjäml!' 
mineringen giver ökat skydd å t det tyska övningsområdet i 

Kielerbukten . 
Vad Öresund angår, Inå påpe1kas alt Danmar·k givetvis mi

nerat Drogden, Hollenderdybet och Kongedybet, viika farle
der gå genom Köpenhamns krigshamn, varjämte fartyg här 

skola hava dansk minlots. I Flinli'ännan hava icke ullagh 
några mineringar . 

J södra delen av Öresund sträckte sig det i september ni

lagda tyska minfältet i nordost upp till 4 distansminuter från 
det yttersta svensk a skäret Måkläpp('n. Minfältet går över 

till danskt va tten ulanför Möen och passage genom minfälteh 
mitt kan .erhållas genon1 nord och syd om minfältet befintliga 
minlotsfartyg. Även nät mot ubåtar torde enligt pressuppgif
ter finnas härstädes. 

I november vidtog Tyskland lyvärr den ätgärdcn att ut
vidga sin Öresunds-spärr intill 3 distansminuter fr~m svenskt 
land vid Falsterbo (Måkläppcn, Segelskär). En mera när
gången tysrk kontroll av sjöfarten bliver givetvis följden. 

En livlig trafik har i allmänhet under hösten pågått från 
Trclleborg genom neutralitetsleden vid Falsterbo och norrut. 
Några tyska bevakningsfartyg hava minsp-rängts i eget fäll. 
Drivande minor orsakade i december stort obeha<> särskilt se· t'> > 

dan farleden i viss mån blockerats av sprängda furtyg (Torö, 
Algol). 

Så länge 4 distansminuter respekterades, kunde man di~
Ponera en 8 meters led ; med 3 distansminuter blev djupet 
blott 5 m eter; med generande sprängda fartyg bir vid ars-
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skiftet passage e j möjlig vid alla väderleksförhållanden. r.Jet 
tyska neutralitetsbrottet mot Sverige har givetvis föranlett 
svensk protest och ersättningsanspråk. 

I början av december såg sig svensl-w regeringen förrmt 1_ 

ten att - för att underlälla neutralitetsvakten - utlägga llli
nor inom svenskt territorialvatten i Södra Kvarken. Sjöfarte11 

hänvisades i första h and till passage genon1 Öregrunds skär
gård och vissa fyrar släcktes. Angående motsvarande m inr
ringar på finska siclan hänvisas till k apitlet om elen ry~ k

finska »konflikten ». 
Före årsskiftet har slu tligen minkriget i Nordsjön blo :, s::~ t 

upp i ny form genom användandet av den s. k. magneti~ka 

minan, som till en början orsakat betydande, ehuru icke ka
tastrofala, fartygsförluster. Dessa minor hava utlagts hade 
av ubåtar och flygplan, varför en del engelska flyganfall skett 
mot tyska Nordsjöbaser, fr:l.n vilka minläggande flygplan an
tagits utgå. Övriga molåtgärder mot den magnetiska minan 
hava även uppfunni ts och böra tillgodogöras den svenskt 
marinen. · 

11. Vissa slog av sjöoperationer. 

Någon invasion och landstigning på fientlig kust har iin
nu ej timat under innevarande krig. 1

) Dylika operationer ii r'l 

som bekant synnerligen svåra att lyckligt slutföra. Om.faUan
de engelska trupptransporter hava doek, utan förluster, utförl'' 
till franska hamnar. Överskeppningstiderna hemlighöJlos 
strängt, visst direkt skyeld av örlogsfar tyg ägde rum och dess
utom torde huvuddelen av Home Fleet de viktigaste dagnrna 
hava intagit ett eentralt beredskapsläge i Nordsjön för att 
hindra raider av tyska övervattensfartyg. Kanadensiska tru pp
transporter till Europa hava utförts utan förlu ster. 

Aven svenska trupptransporter över hcwet hava k onunit 
till utförande i krigets början, nämligen då svenska kustf1o l
tan skyddade övertransporten från fastlandet till Gotland n" 

1 ) Den ry.;ka marschen över isen vid Viborg är givetvis ett sä r> ,dl. 
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l. a landstridskrafter. FörsvarsoTenarnas sam verkan i1-vens' ~ . ,., 5
ustrerades härvid på ett på tagligt sätt. 

1 
Vad kusthärjning angår, har ett tyskt anfall~före tag mot 

de polska befästningarna å halvön HeJa samt örlogsbasen 
Gdynia kommit till utförande, men några erfarenheter av vär
de från detta företag hava, trots speeiella efterforskningar i 
saken, icke ännu framkommit. 

Sjökrigsskädeplotsens övervakande har i delta liksom fö
regående krig skett med ubåtar, flygstridskrafter, lätta fartyg 
och megelbundna >>Svep till sjöss>> av samlade sjöstyrkor. Att 
ubåtsblockaden har sina risker, visas av de sänk ta engelska 
ubåtarna Seahor~sc, Uneline och Starfish. Inom mera undan
dragna operationsområden hava jagare, hjälpkryssare, trålare 
och flygplan kommit till riklig användning. Spaning mot ör
logsfar tyg h ar härvid ofta sammansmält med handelsövervak
ningen. Flygplan spana och tillkalla örlogsfartyg, som i se
nare fallet verkställa visitering m. m. I vissa fall nedkasta 
flygplanen s. k. prejningsbomber, innehållande en påse med 
skriftlig order att styra mot viss punkt till sjöss, där örlogs
fartyg möter. Dylikt förfarande får naturligtvis ske enela st 
på internationellt vatten. 

Neutralitetsbeval.:ningen innebär många delikata problem. 
>> Altmarksaffären >> i Jössingfjorden, vid vilken man från norsk 
sida förfor fullständigt riktigt mot det tysk a statsfartyget (fö
rande >>Reiehsdienstflagge>>), var ett tydligt engelskt övergrepp, 
bakom vilket torde l igga missnöjet med den längs norska kusten 
pågående mnJmexporlen från Narvik samt att Norge icke för
mått avvärja vissa tyska ubåtsoperationer invid norskt terri
torialvatten. 

12. Den rysk-finska ,,],:onfliJ,:ten >>. 

. Seclan Sovjet p ii känt sätt skaffa t sig sjö- och flygbaser 
1 Estland och Lettland, begynte piltryckningarna på Finland, 
alltför välbekanta för att här behöva relateras. Finlands blå
Vita bok , vilken bör finnas i var mans ägo, visar tillfyllest, 
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hurusom finska regeringen genom eftergifter såväl i Dorpat. 
freden år 1922 som genom senare, kompletterande, militära 
avtal förbundit sig till vissa demilitariseringsåtgärder vicl 
Finska vikens öar, på Karelska näsets västra kust samt vie] 
Petsarno i norr. De ryska kraven på Hangö modifierades se. 
nare till ögrupper vid Lappviks ankarplats, m en villkoren 
från rysk sida voro givetvis för Finland oantag bara. 

Den 30 november utfördes ryska flyganfall mot ett fler. 
tal finska städer och ryska trupper över-skredo finska l:lnd. 
gränsen, varjämte ryska sjöstridskrafter bombarderade I-bngö 
nästföljande dag, ett angrepp, väl anslutande sig till dcfini. 
tionen å >>angripare >>. 

Men Sovjet förklarade aldrig krig utan ställde sig p å den 
ståndpunkten, att den stödjer »folkregcringen >> Kuusinen i ett 
inbördeskrig. Härvid har det egendomliga inträffat, a tt det 
just torde motsvarat finska och nordiska intressen att se pa 
>> krigeb såsom ett inbördeskrig, i vilket f aU nämligen till. 
förseln till Finland tett sig enklare och Finland bispringande 
stater lättare kunnat vidmakthålla sin neutralite t, varjämte för
hållandet underlättat för Tyskland att hålla sig utanför stri· 
digheterna i Finland. Det b lev, såsom Fällmarskalk Manner
heim uttryckt det, »frihetskrigets fortsättning och sista skede, . 

Under >>konfliktens >> fÖrlopp har sålunda svenska rrge· 
ringen icke utfärdat någon neutralitetsförklaring beträffan de 
sagda konflikt, vilket rättsligt se tt angivit, att konflikten icke 
vore att jämnställa med krig. Detta sakförhållande kan sy nas 
egendomligt och förvirrande, men vi måste draga konsekven· 
~erna av ett uppenbart sakförhållande. Det har med andra ord 
varit nödvändigt för os:; att mer eller mindre frivilligt söka 
sätta oss in i det spanska noninterventionsexcmcplet. Detta 
egenartade läge har ju redan framhållits i dagspressen. ;vred 
non-intervention menas som bekant, att icke staterna såsont 
sådana intervenera, medan Tysklands och Italiens insats i 
spanska inbördeskriget visa, att rätt mycken annan hjälpsiind· 
r.ing är tillåten! Sagda fördelaktiga sakförhållande h ar r: t· 
nyttjats. Intill dess de politiska förhållandena eventuell t on1· 
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terande avtal medger bl. a. vid Kuusikka o. Rap/a söder om Tallin samt vid Haapsa!u. 
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Jämlikt 10-årig rvs;K- .ren·lsK liknande pakt av den 5 okt. 1939 har Sovjet samma rätt i Ventspi/s 
o. Liepaja, varjämte baseras vid lrbensundet. 

En 15-årig rysk-littauisk av den 10 okt. 1939 giver Littauen Vilnaområdet men 
Sovjet rätt att hålla land- och flertal littauiska orter. 



- 171-

kastas, hava vi därför måst avstå från att behandla ryska och 
finska fart yg och flygplan såsom tillhörande krigförande makt, 
varjämte bl. a. frågan om internering kommit i ett annut läge. 

Vad stridshändelserna i Flnland beträffar, kan nu icke 
skildras annat än vad som grundar sig på officiellt tillgäng
liga - huvudsakligen finska och ryska - uppgifter, men 
dessa äro tillräckliga för att giva en bild av läget i allmän-

het. 
Mineringar hava kommit Lillanvändning i stor skala, först 

ryska sådana i Finska vikens inre del, sedan finska mine
ringar invid vissa angivna krigshamnar och inom delar av 
Åbo-Ålands skärgård samt slutligen estniska och nya ryska 
mineringar. Scdan även Sverige minerat och notificerat mi
neringar i Alands hav, h ar trafiken genom Södra Kvarken 
avtagit. 

Den 8 dec. förklarade Sovjet - på begäran av finska 
folkregeringcul - Finlands kuster från Torne älv till en punkt 
mellan Hangö och Helsingfors i blockad. Blockadzonen sträck
te sig i allmänhet omkring 20 distansminuter till sjöss. En
ligt blockadförk1aringens ordalydelse gjordes likväl undantag 
för Alandsområdet >> i den mån detta icke direkt eller indirekt 
användes för syfteiJ, som stå i samband med militära opera
tioner mot finska demokratiska republiken och dess regedng ". 
Enär kri.g ej ägt rum, måste man se på denna blockad ungefär 
såsom på en , fredsblockad » eller snarare såsom en motsva
righet till Francoblockaden i spanska inbördeskriget. Att 
hJoekadens effektivitet och ju ridiska berättigande sedan varit 
lller än undcrha ltigt, är en annan sak. De enda, som äro be
rättigade att under vissa förhållanden avgiva blockadförkla
ringar i Europa, äro de krigförande: Tyskland, England och 
Frankrike. Och dessa makter hava av flera skäl icke heller 
funnit det lämpligt att stämpla stridshändelserna i Finland så
sol11 '' kr i g , . 
.. Vad operationerna till sjöss angår, har det av ryska och 
finska kommunikeer framgått, att finska flottans huvuds trids
krafter i Abo- Åla nds skärgård varit ut sa l ta för tvenne ryska 

1'idskrift i Sjöriisendet. 12 
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flygbombanfall - ctl förs ta vid stridshän delsernas hiirja11 
utan resultat å någondera sidan samt ett andra i slutet ~11-

december, vid vi lket några ryska flygplan lära hava neclskjn. 

Lits. Ryska flygstridskrafterna sägas ha va utgått från has1·r 

i Estland . 
Ryssarna hava som bekant o~kupera t Hogland , Seilskiir 

m. fl. öar i inre delen av Finska viken, där endast. min d r~ 

finska örlogsfartyg synas hava upplrält i defensivt s~· rt~. 

Överhuvud baserar sig det finska kustförsvare t i Finska Y!. 

k cn till stor del på den från Hyssland ärvda gördeln av kust. 

befästningar, vilken gördel tidigare a nlagts för enormt stor 

kostnad. 
~ågra auktoritati va uppgifter äro tillsvidan• icke tillgii n;j

liga be träffande de upprep ade beskju tningarna med r ~· ska 

slagskepp av finska befästningar vid Saarenpää å Ko iYi stn 

(B jörkö) sydost om Viborg saml med ryska kryssare och ja

gare av Hussarö ost om Hangö. Skadorna i land förela lla 

obetydliga; finska källor angiva en del skador pfL dc bcsk ju

tandc örlogsfartygen (slagskepp, luyssarcn IGrov sa mt jaga

re). Upprepade flyganfall hava ÖvC'r sjögränsen gjorts mo! 

Björkö, Kolka, Helsingfors, Ekcnäs, Hangö, Åbo, Marieha mn 

m. fl. kustorter. Angående dc säregna kuststriderna vid Yi

borgska viken i början av mars föreligga icke iinnu p[d il li~1 

upplysningar. 
I december månad h a r i!>läggningcn i Finska viken diim· 

pal operationerna till sjöss . Den stora isbrytaren Jcrma k har 

dGck cnlit-) ry~ku källor frå n Nor ra lsh::l\'cl an länt till Fi m ka 

viken. 
Bottniska viken och fnrvallncn vid Ålands hav hav:1 r:l· 

rit hemsökta av r)·ska ubåtar. Sålunda har dylikt farlyg med 

artilleri bcskjutil C'n tysk å ngare söder om finska Utö sa !111 

tvenne ångare (varnv en tysk) i Bottniska viken. Svcaånga:·· 

na F enris och \Virgo hava bliv i t hårt angripna under omsliill' 

clighctcr, som med riilta upprört dPn sven sk a allmän1H' lrll· 

Finska hjälpkryssaren Aura>> har sän kts , vilket änn t ll·dl' 

vara fallet m ed n (tgon eller nfLgra ryska ubåtar. l' ncl cr 
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1gJ0 hava vida r e förekommit sprid d:.~ ryska flyga nfa ll mol 

finska h amna r på ku ststdickan Abo-Ulcåbor g. De ryska 

fl yganfallen mot finsk sjöfa r t hava orsakat sänkning av ett 

finskt fa rtyg (»Notung ») samt grundstötning av ett tyskt så

dnnt. Isläggningen i Bottcnvi,kcn har orsakat malmskeppning

ens upphörande, o-ch enl igt medde landen i pressen har fortgått 

endas t en m indre sjötrafi k genom Öregrundsgrepen och för

hi Svar tklu bben p:l. svenskt va tten . Slickningen av fyr::~r 

;\ lands h av har stnrkt försv ~lrat nattrafik därstädes . 

Den hårda vintern har varit ogynnsam för sjöfarten. 

~ågra slutgiltiga sjökrigsvetensknpliga lärdomar av 1939 

års händelser i Finland kunna ännu icke dragas , men vissa 

fa kta böra redan nu fr:.unh<tllas . 

Det är al lom bekant, a tt Finland år Hll 9 från .de t gamla 

Ryssland ärvde en, för enorma kostnader anlagd , gördel av 

kustherfästningar på finska sydkusten, vilket befästningssy

stem för jämförelsevis rimlig kostnad seelermera underhållils 

och något moderniserats. Av della fasla försvarssystem har 

Finland år 1939 haft obestridlig nytta. Della fall har dock 

~~ ova1~~än~nda sl-;;äl varit ett .specialfall , ty om Finland ej 

f: tt befastmngarna i arv, hade ett mindre land aldrig haft 

ra~. me_d de ocrhö!'da kostnad er, som en dylik hlng kedja av 

b~astmngar kräver. Det rysk-finska befästningsexemplet kan 

salunda ej utan vidare tjäna såsont modell på andra håll. 

Ryska flottans kvalitativa art h ar icke framstått i särskilt 

g~nnsam dager. Olviveluktigt kunna vissa mindre ub:.'l ls- och 

tnJ.noper ationC'r b eräknas bliva litförda med både mod och 
skickli nhet 1 t" · 
, · t> , men ·l e s orre opcra twncrua i Finska viken under 
arl939 ha ·1 ·t 1 
hål , "~a .IC .;c vnn av :vsandc art. Huruvida hrisland c 

, lfasthet mo m den ryska statskroppen medverka t härtill ~i r 
~~-art att tills vidare avgöra. Dc ryska sjöstridskraftern~1s 
Vi~vancl~ huvudbascring kommer väl att giva någon ledning 

bedomandc l av kommande aktivitet. 

. Arten av och hållkr:.~ften i det fLJsl.:-nJska sonwrbetet är 
J dett . . .. . . 

a hksom 1 andra hanscenelen den :wgörandc faldorn. 
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Vid å rsskifte t torde svenskt tänkesä tt dominerats av Vår 

varma önskan a tt bringa broderlande t Fiuland a ll d en h jtllp, 

varav vi ä r o mäktiga och som kan givas utan a lt m erlför,\ 

krigiska förvecklinga r m ed vår stormaktsgranne i söd er, 111ed 

vilken vi av m ånga skäl icke önska dylika lwnflikter. \' åra 

å tgärd er böra inriktas p å a lt ök::t frivillighjälpens omf::tll n in~ 

samt stödja Finlanels sak på alla upptänkliga säll. 

Remissdeba tten i januari gav klarhet cHirom alt f. d . ut. 

rikesrikesrninister Sandler velat, att S\' erige med egna stri ds. 

krafter - även i nuvarande Östersjöläge - skulle m edverbt 

i samarbete m ed Finland till tryggandel U\" den neutralisvrade 

Älandsr egionens säkerhet , men alt den nya sa mlin gsregeri ngen 

ansett a tt vår »kurs >> måste läggas så all den icke äYeni) rade 

vår neutra litet i s. a . s. »det ·tora kriget» . Huruvida r isk hiir

för då förelegat, kan endas t historien fasts täHa. 

Utvecklingen av »krigshä ndclscrna » i Finland kom mer 

säk erligen att föranleda ytterligare svensk självprövn ing i 

denn a s::tk . H. M. Konungens diktamen till statsrådspro tokollet 

elen 1!) f ebruari gav en bestämd hänvisning, att svensk m ii iliir 

intervention i Finland m edför t >> de största risken att bliYa in

dragna icke blott i krig m ed Hyssland u tan även i kriget mel· 

lan stormakterna. Under medlingen Fi 1~land-Sovje t b ragte 

vi dock till Sovjets kännedo m , att de riskerade svensk inlf' r

vention, därest en uppgörelse icke kunde träffas. 

Det är a tt hoppas a tt inrför lägets allvar skall uppspira en 

ökad samarbetsanda i Norden. T a nken p å ett nordisk t fö r

svarsförbund bör å terupptagas till förnyad p rövning smnl här

vid beaktas svenska fl o ttans viktiga uppgifte r . 

1:1. Flygvapnets inuerl..:un på sfökrig/ örinaen. 

F lyge ls somuerl.:an m ed örlogsflottorna är i våra daga r a'· 

utomordentligt stor be tydelse. F lygverksamheten över ]lavcl 

är inflätad i< sjökrigföringen såsom en Yiktig och oski l ja kli~ 
del därav. Likso n; t. ex'. fl yge ts betydelse för landopr ra tirr 

nerna åsk ådli!.!l!J.Ordes i Polen , påvisas i Nords jön dess d ird!' 
uv . 

• ., 

för sjökrigföringen . Det är tid pft att an lägga en h el \ d \ J~ 
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"idgad syn på sam ve rkansproblemen stort. En god strate

oisk och ta:ktisk spaning till sjöss fordrar dessutom samver

~an med egn a f lyg.-;tridskraftcr, vilket även kräves för bevak

ning m ot . ub~tar, . eldledning å t artillerifartygen, torpedanfall 

oc:h dimb1ldmng 1 samverkan med kryssare och jagare samt 

vid avs~åenclet a v fientliga flyganfall 111 . m. 

Flyge~s m~tuerlmn mot fnrtyg är ju ett omdiskuterat pro

blem. Kn gserfnrenhetema visa härvid, att flygplanen m åste 

gå ned p å ganska låg höjd för att få önskat träffresul ta t, var

vid givetvis antalet nedskjutna flygplan ökas. 

Spanska sjömilitära källor angiva om inbörcleskrioet att 

de r ödas uppgifter om b ombverkan både mot fartyg oc~1 land 

voro överdrivna och a tt fl ygbombverka n m ot fartvo· under 

gång varit ov·äntat låg. Splintskydd för p ersonal på ~läck är 

dock önskvärt. 

Dc engcls,ka hol1JJbanfallcn den 4 september mo t " ril

helmshaven och Kuxhaven jämte dc tyska mot en gelska sjö

styrkor i Nordsjön den 26 september, den 8 oktober samt mot 

Firth of Forth 'den 16 oktober gåvo som b ekant föga träff

verkan m en or saka de angriparen b etydande förluster av fl yu

l~lan . Ett anlfall mot Scapa Flow den 17 oktober ledde ic:e 

till s tör re skador. Uppr epade luftstrider över" en gelska ost

kusten och tyska Hclgolandsbukten und er ticlen november-

mars ha · It"· o 

. <va e.J m ec ort nagot allvarligt resultat. Medan i 

Fmland det ryska flyget huvudsakligen an satts m ot samhäl

~en , fabriker , _.iärnvä5ar, befästningar och hamnar m . m ., ha

l~ _d e mot fms ka orlogsfloHans fartyg ansatta fl yganfallen 

llthlls vari t gan ska verkning slösa. 

~ppgifterna från olika sidor angående bombträffverknn 
mot orlousf t .. .. . 
, . b , a r yg aro annu varandra så motsägande, att n å-

g?n Siffermässig behandling av träffprocent och träffverkan 

CJ nu lå ter sJ' O' o·o"I' '"' C l l ' ]J f" .. 
kr ' er < b b n. A 1lll'C 11 s ·orutsagclse från tiden före 

t l ~:>S ll furottct synes likväl hesanna si o· : » Överty"elscn h efästns 
u t luf f - .. .. . b b . < . 

fart . t_ ai an for lam ph g t bestycka de och läm pli g t skyddade 

bör ~? Icke kommer a tt vara av avgörande art. ,, Men man 

lagga m ärk e till dc villkor h ärför, som Churchill uppstä ller. 
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F lyganfa ll mot konvoj utfördes för fö rs ta gången av tyskH 

flygp lan den 20 ok tober i Nordsjön , dock u tan träffresulLtt. 

Sänkning av bandelsfartyg till sjöss genom flygplan h aYa er 

ter å rsskiftet t imat, sedan flygkrigföri ngen skärpts. Jä m,äJ 

flyganfall nattetid mot konvoj tmdcr gång eller till a_n kal\ 

har ti ll gripi ls med växlande lycka . Li ksom i spanska m ilör

deskriget kommer det även säkerligen alt visa sig, att trii fr_ 

procenten mot oskyddade fartyg i hamnar, som ej ha~a go[! 

luflv~irn, kan b liva avsevärd. Ballongspärrar även vtd sjii

styrkornas ankarplatser hava visat sig nyttiga, ehuru dyrbara. 

U lom vad beträffa r Finland, har t. v. angriparens 1 l\'g

vapen hållits ti llbaka fr[ll1 >> lerrorkrigcl» och huvudsak ligen 

insatts mot milibära m[tl_ USA har som bekan t ulffu·d a t en 

förordning, att bensin eller änmcn för dess tillverkning fa ex

porteras ti ll endast sådana krigförnnde, vilka begränsa n tlct 

av flyganfallsmål till militära dylika. Denna förordnin g k:1n 

möJ"li<>'en verka å terhållande. Vad luftkriget Tyskland -E ng-
• b 

\ 

land angår, äro de skäligen stora elistanserna (500- 850 km: 

från tyska flygbaser till engelska kusten även en nackdel, 

varjämte de ofta dåliga sikhföt'h [tllandena i Nordsjön göra. 

att detta hav icke är Hill att överblicka . 

Naturligtvis kommer elt stort anlnl handelsfartyg och 

ävensä örlogsfartyg att i kriget sänkas genon'l flygbomber, men 

denna sänkningsprocent lärer ej bliva högre än vad som or

.sakas av a ndra sjökrigets vapen: artilleri , torpeder, minor m. 

m. Något avgörande utslag, orsakat av enbarl flygbom ber. 

synes därför till sjöss som Lill lands osannolikt. .. ... 

Över h avel opererande flygstriclskrafler, ;;költa av lnrf01 

tränad personal , kunna inom den av akt ionsradien angirn:I 

o·rämen oiva ett utomordentligt viirclc<fullt stÖd i strid :d Cil 

b < b 
... • l t'd 

sjöstyrka genom att flygspaningen eller SJUs tyrkan 1 gm . 1 

f ... J 1 l_j ... · L · l ·.-. · 1. varJ·l' fnll 
kan utkalla bombr·or Jan(. 1angcnom u VI( g.,s , -

den underlägsna flotl ::ms >> livsrum >> . 

Liksom >> a fleet in being >> utövar clt visst hot mot mo ts tail" 

darens s jös tridskrafter, ~å uli.iv::n- ock >> :111 air -force in h · in~ ' 

inflylancie på saväl luft- som sjökrigsoperationer. Pa S~1 n 1 · 
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ma sätt som h erravä ldet på en lantk rigsskådep lats påYerkas 

av styrkef örhållandena i luften, rön er även herraväldet till 

sjöss inverkan av dc relativa luflstyrkcförhållandena. Den 

xkombincradc sjö- och luftkrigföring >>, som tyskarna bedri

vit i Nordsjön , är för vår del värd särski lt beaktande. 

Med h än syn till fiendens möj ligheter ti ll flyganfall kräves 

från fartygens sida ett gott luflvfu·n, c lt lämpligt byggnads

sätt, viss lu ftvä r nsbcredskap, en välövad luftförsvarsoroanisa _ 
• . 

b 

ti on samt mlant samarbete med egna luftbevakningsanstalter 

och fl ygstridskrafter. 

14. Svens/w marinproblem. 

Vid ~rs.:kiflet är den storpolitiska situationen labil. Ingen 

av dc kngforandc har fått definitivt övertag och man kan ej 

skönja någon ulsikt till ett snabbt militär t avgörande. Poli~ 

ti ska såväl som militära överraskningar av olika slag äro att 

,-änta. Tyvärr synes i slutet av 1939 - i samband med elen 

blocliga rysk-finska >> konflikten >> - båda dc krigförande hava 

rikta t s in uppmärksamhet mot .:\lorden. Om delta stegrade 

i1~tre 'se fö~· Norden kan avtaga genom att problem på ~nnat 

hall akt ualtseras eller genom alt en intensifierad lant- och Juft

k_rigförin g uppblos~ar samt fångar dc krigförandes hela akti

VI te t, eller ock genom att den inre sammanh{tllning~kraft.en i 

VJSsa länder svil· e1· da" - · L · · 
. ~ , 1 0111 ve m an t 1111 ttcn a v mars n1ånad 

mtet med säkerhet. Vad Sverige kan göra, är allenast att m.cd 

kra~t och klokhet hävda sin självbestämningsrätt och sin ncu

t~_·alJt et , samlidigl med a tt vi bringa Finland all den hjälp, som 

laget m d · · I-l , l f 
, " e g1vcr. a l astheten i det tysk-ryska samm·betel är, 

"a50 111 tid i "' '1rc J)åp I- t · l · 1 
. b" e ~a s, c en spnnganc c punkten. Ur svensk 

synpunkt .. .. 1· 
.. · ar mun 1gcn en krigisk konflikt med T ys kland icke 

onskvärd. 

Dc aktuella svenska marinproblemen måste ses mot ovan 
ski s ,. sc,ad bakgrund. 

l Viktigast a1· alll iir, alt vi snabbast möjlint rCJ)arera de 

IJ1der]<" t l . . t:> . " 

. t en 1ctssynder 1 far lygsbygge, som blivit följelen av ett 
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mindervärdighetskomplex, ensidigt rik lat på maritima förhåJ. 

landen. 
Bygget av örlogsfartyg inom landet m ås te påsk yndas och 

dessutom i innevm·and e tid tillgripas inköp av fartyg utoml an ds 

ifrån . Ty det är nödvändigt, att intet underlå tes för att slär. 

ka vår mar i tima kraft, så att vi till våren 1940 och därefter 

kunna utveckla ett m aximmn av effekt i sjöförsvarshänscen d1•. 

Det vore kortsynt att endast vidtaga åtgärder , vi lk a ome. 

delbart kunna giva resultat, ty vem vet huru länge kriget va. 

rar? Uppenbart är, att vi i god tid m åste tänka på vår vii rn

kraft till sjöss även under tiden 1941- 45. Av detta skäl höra 

även stridsdugliga artill erifartyg anskaffas genom bygge in

om landet eller inköp utifrån. Anskaffning av flera jagarr, 

ubåtar, molortorpedbåtar och minsvepare i.ir av behovet på

kallad. Även viss annan materialanskaffning fordrar lw tv. 

dandc anslag. 
Så länge vi få förbliva neutrala, kräves alltjämt en sk ii rp l 

och ganska slitande neulra]itctsvakt. Våra neutralitetsleder 

längs kus1erna måste hållas utprickade, bevakade och minf ria. 

Neutralitetsreglerna m.åstc strikt och opartiskt tillämpas. 

Släpphänthet giver blott anledning till nya neutralitetsbrolt. 

Endast en aktiv n eutralitet hlir i längden r espekterad . De 

neutralas förpliktelser att med vapenmakt hävda sin nentrn

litet har också nyligen och med kraft understrukits av u tri

kesminister Gi.in bh er. 
Nödvändigheten att hålla igång vårt varuutbyte m ed ut

landet kräver från flottans sida en omfattande eskort- och 

övcrvakningsverksamhct, på vilken fordr ingarna komn1.n rlit 

stegras i sanuna mån som de krigförandes metodc-r sk i.i rpa'i. 

Praktiken visar nu, vad som ofta framhållits av örlogs- och 

handelsflottans män: b ehovet av örlogsfartyg för sjöhan dels· 

skydd. Flottan och över havet samverkande flygstrid skrn f· 

ler , på vilka vila huvuddelen av det yttre, aktiva neutralitet>· 

skyddet, böra då också av statsmakterna få dc medel , s0 111 

denna viktiga verksamhet kr ä v er. 

Bliva vi av omständigheter, över vilka vi ej själva k nnnn 

- 179-

råda , intvingade i krig eller försatta i ett sådant läge, att vi 

finn a krigföring att föredraga framför en neslig underkastel

se, sii s tegras givetvis fordringarna på marinens effektivitet 

högst betydligt. Det är klokast att vid det militära och eko

nomiska fö·rbcredelsearbetct räkna med även de tla >' Svåras te 

fall», fordrande ökad anspänning av matedcl- och personal

resurser. 
Vad marinens personal beträffar, har chefen för marinen 

framhållit, hurusom vid övergången till förstärkt försvarsb e

redskap fartygsdepåerna vid vissa örlogsbaser voro av stor t 

värde samt att dc böra ytterligare utvecklas så, att de kunna 

tillgodose manskapets skolutbildning ombord. Härjämte un

derstrykes starkt personalbristen bland stammen av olika gra

der, vilket blott kan hjälpas genom förbättrade löneförmåner. 

Den till 340 dagar utökade tjänstgöringstiden för vissa av 

marinens värnpliktiga underlättar givetvis såväl utbildnings

arbete som shidsbcrcdskap. Betydande personliga uppoffring

ar påläggas emellertid många av flottans personal, vilka cH\ 

ock böra få rimlig kompensation i ekonomiskt hänseende. Man 

måste vidare hava klart för sig, att det invecklade mnskincrict 

på ett modernt k r igsfartyg icke medgiver att byta personal 

lika lätt som det låter sig göra på vissa andra h åll inom för · 

svarsväsendct. En logisk kontinuitet är nödvändig inom far

tygsbesättningarna för att man med säkerhet skall kunna Hl 

ut den stridseffckt, som sjöstriden erfordrar. Flottans perso

nalförhållanden måste behandlas med hänsyn härtill. 

Man kunde förstå en sparsamhetsanda från dc anslags

be~iljande myndigheternas sida, så länge elt nytt europeiskt 

k~?g föreföU osannolikt, men inför dagens läge måste dessa 

hanmingar upphörra och örlogsfiollan återuppbyggas på grund

val av den av chefen för marinen uppgjorda flottplanen. 

.. Flottans fartygshestånd måste alltså ägnas omedelbar upp
Inarksamhct. 

. Flottans stamkader kräver betydlig utviclgnino· för att den 
n~· o 

Igen skall kunna fylla alla dc omfattande arbetsuppgif
terna. 
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Kustartilleriet bör utvecklas till ökad krigs- och stridshe. 

redskap i intim samverkan med övriga delar av marinen in. 

om de olika marindistrikten runt våra kuster. 

Dc marinsamverkande flygplanens antal fordrar en va. 

sentlig ökning. Uneler neutrali tetsvak ten - liksom fallet h lir 

i än högre grad vid krigsutbrott - framträder s tarkt nödvii n. 

digbeten av att vid dager kunna snabbt överblicka farvali ucn 

i oss omgivande h av. 

Vi måste sålund a skaffa oss de s.iö- och j'lygstyrkor, som 

e1~forclras för uppgifternas fyllande. Detta är en ofdtn kom lig 

del a v vår s. k. neutmlitetsberedslwp. 

Vapengrenarn as ändamålsenliga strategiska sanwcrka n 

vid krig fordrar även, att svenska m arinen verkligen ska ll 

vara ägnad alt fylla de uppgifter, som påtvingas av de l -

även för Sveriges del - synnerligen allvarliga läget i Kord

europa. 
Utveck lingen i Finland kan ingen förutsäga, men san no

likt är alt vi måste ägna ökad uppmärksamhet at skyddet ar 

sjöhanclelsvägarna, av farvattnen Åland- Golland och av iinc 

Norrland. Med säkerhet veta vi dessutom, alt Sveriges fii i'

svarspoliti ska läge red a n undergått en avsevärd förändrin g ge

nom att ryska örlogs- och flygbaser pa bred front fr a mskjut its 

till kusterna av Balticum, tydande på all deJ ryska maktägarna 

önska en marilim utveckling mot Östersjöns mellersta de l. 

Hära v kunna föl ja lysk-ryska rnotsältningar i framtid en men 

även ökad möjlighel för Rådsunionen att verkställa allva rliga 

~jökrigsföre lag- i mellersta och södra Östersjön. 1
) 

Detta förändrade läge ställer ökade krav på s,·eriges .., jii

försvar såväl i Yad angår örlogsflott a ns omj'allning ~om dt•s 'i 

J..: r igsbe reds ko p. 

1 ) D C' rys k-finska frnt s förhamllingarna hava vi::;at att kr;l\·,•i 

pi\. Hang-ii O C' h I , D pp\·i k uppriitl hå !lits, mPclan So \·jd reda n f'ör!Pll<l' 

övr•r hl. a. Palcliski, Tliium aa-Saan' lmw, Yont.s ril s och Li{' paja. 

För L 
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sjökrigshändelser i det pågående kriget. 
15 febr. - 15 mars 19±0. 

Den mest uppseendeväckande händelsen p [l sjökrigets om

råde under elen senast gångna 30-dagarsperioden var utan 

tvekan den groYa ncutralitelskränkning, som England gjorde 

sig skyldig till den 17 februari . Den tyska ångaren Allmark 

- tidigare använd som depåfartyg ål Admiral Graf Spec och 

som >> arrestlokal» för besällningarna på dc fartyg det tyska 

slagskeppet sänkt under sina raider på Syclatlanlen- blcY, d~t 

den uneler sin passage längs den norska kusten sökte sig in i 

Jössingfjorden , angripen av den engelska jagaren Cossack , vars 

besättning ~in trade fartyget och efter en häftig strid lyckad2s 

befria fånga rna . 

Den ovanliga händ elsen - enligt tysk ;tsikt det grövsta 

neutralitetsbro tt ~om historien kan uppvisa sedan engelsmän 

nens anfall mol Köpenhamn l 807 - ullöste giveh·is en storm 

av protester. Den tyska r eger ingen inlade två protester: den 

första till eno·elska reo·erin"en n1cd beaärtn OJH f~Lno·arn'l S n o n ;::-, (._ t> ~.- <- • 

ornedelbara å te rlämna nde, och den andra till norska r egering 

en lllcd fordran om ersä ttning för orsakade skador. Denna 

Protestnot inm:höll också en besk kritik av norrmiinn cn :, 

bristande förmåga all skyelda handelsfartyg, som pnssc raclc 

norskt territori alvatten. 
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Engelska regeringen framhöll i sitt svar, att man inga. 

iunda hade för avsikt att åte rlämna fångarna , oah man und!' r. 

5trök också på offic iellt håll - marinministern bl. n. - ntt 

det hade varit närmast rättspedanteri, om man underlåtit a tt 

angripa Altmarie Tillfället var synnerligen lägligt, och dess

utom hade norska neutralite tsvakten tidigare - allt enli gt 

engelska svarsnoten - ådagalagt bristande förmåga att skyelda 

sitt territorialvatten , ett föt•h ållande som faktiskt upmuntrat 

till överträdelser a v dc internationella bestämmelserna om ter

ritorialvattnens integritet. 

Tyskarna hävdade m ed bes tämdhet , att man m ås te b e

trakta Altmark som ett handelsfartyg, e tt påstående som dock 

motsäges av internationella fartygsrullor, där bredvid Altmarks 

nanm finnes en b eteckning, som anger , att fartyget tillhör en 

mellankategori m ellan örlogs- och handelsf ar tyg. 

Karaktären av örlogsfartyg stärktes dock av att Altmark 

- enligt vad de engelska fångarna berättade - var utrusta d 

m ed kanoner. Från se tt de tla förhållande, så kan man icke 

förneka, att engelsmännen gjort sig skyleliga till en grov n eu

lra litetskränkning, som icke på något sä tt kan förklaras eller 

ursäktas, a llra minst m ed så tydligen uppkonstruerade anled

nin gar , som man på brittiskt h åll sökt göra. 

Vi lämna härnedan en redogörelse för de viktigare sjö

krigshändelserna i kronologi k ordning : 

Den 15 februari sänkte en tysk ubå t de svenska å ngar na 

Liana och Osmed. 17 man räddades - 10 från Liana och 

7 från Osmccl under det att 23 man omkommo vid torpede

ringarna. De båda fartygen som vid tillfälle t icke gingo i 

konvoj gingo tillsmmnan s fö r a tt hjälpa varandra i händelse 

att någonting skulle inträffa på färden. Liana mälte 1,(i5iJ 

ton och var liksont Osmed h emmahörande i Hälsingborg. 

Osmcd v::1r på 1,545 ton. 

Annu en engelsk jagare har sänkts på Nordsjön . Det var 
enligt engrlska am iralitetets uppgift Daring på 1,375 tnn. 

som blev torpederad a v en tysk ubåt. Så gott som. h ela hr-
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sä ttningen omkom. Sammanlagt ha nu 6 engelska jagare _ 

8 enligt tyska ÖYerkommandols uppgifter gått förlorad e. 

S tackholmsångaren Santo s på 3,840 ton torpederades i 

norra Nor dsjön den 26 februari. Ontbord p å far tyge t befann 

sig förutom den ordinarie b esä ttningen om ;3;~ man även s 
man från dc ovannäm nda hälsingborgsangaren Liana .samt :~ 

passagerare. Sammanlagt uppgick antalet ombordvarande till 

±3 personer, och av dessa räddades endast 12. Santos var på 

väg från argentinska och brasili a nska h amnar med iast av 

kaffe och nndra k oloni alvaro r, som voro avsedda a lt lossas 

j Göteborg. 

Augaren Nordia rammades den 25 februari av ett brit

tiskt krigsfar tyg utanför norska kusten. Två av besältningen 

omkommo vid olyckan . Nordi a var på 1,316 lon. En iiknande 

ka tastrof inll'i:iffade de n 28 februari, dft storfors - 1,357 ton 

- rammaeles och sänkles av e tt annat handelsfartyg. Besätt
ningen räddades. 

Den 3 mars sänktes Lagaholm av en tysk ubåt väster om 

Skottland. Lagaholm var p å 2,818 ton. - Svenska ångaren 

Norna på 1,022 ton har var it försvnnnen sedan elen 7 februari. 

då fartyget hinmade Gibraltar. Norna hade 18 mans besätt ~ 
n in g. 

Tyska överkommandot publicerade i slu tet av februari 

följande förteckning på de krigförandes förlu<;ter av örlog.>
fartyg: 

Tyskland: 

l pansarskepp (Admiral Graf Spcc). 
2 jagare(??) . 

6 förposlfarl~'g ( Flottiljledaren St 701 bl. a.). 
11 ubå tar. 
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England: 

l slagskepp (H.oyal Oak). 
hangarfartyg (Couragcous). 

l hjälpkryssare (H.awalpin di). 
8 jagare (Blanche, Gipsy, Duchess, Exmouth, Grcn ville, 

])aring, Viscount, cnl. italiensk uppgift, samt ytterligare rn':. 
t:'båtar (Oxley, Swordfish , Starfish oeh Uncl inc'. 

FrunkriJ..:e: 

Hyktc t, att engelska slagskeppet Nelson skulle blivit s\·ar l 
skadal av en mina har nu bokräflats från brittiskt hål l. :-. ra. 
rinministcr Churchill h ar meddelat, att olyckan intl'äffadc r l'· 

dan i december, och att reparationerna nu äro så gott ~om 
avs lutade. Delsamma gällde det fartyg av Queen Elizulwth· 
klassen - Barham - som en tysk ubåt torpederade utanför 

Skottland i slutet av förra å ret. 
Enligt vad som först nu meddelats i presscrr, kunde cngrb· 

männen redan i september - närmare b estämt den 21 -· 
konsta te m att tyskarna nedkastat s. k. fallskärmsminor , och 
d~irtill magnetiska ~ådana , u lanför engelska ostkusten. Två 
minor föllo på en sandhank, dit clesarmeringspalrullcr Logo 
sig ut och igångsatte en noggrann undersökning av dc vii rdc· 
fulla fynden. .Man kunde snart konstatera , alt man här hade 
alt göra med s. k. magneli ~ka minor. Dc voro lillverkacl t' ar 
icke-n1.agnetisk meta ll , huvudsa kligrn aluminium, och Yiigcle 
omkring 750 kg. Av dc Lv å clcnalorerna, Yar en magnetisk, 
och påverkade en hävarm, snm bragte minan till explosion· 
Denna andra dcton atm·n var av samrna typ som använd es P~ 
dc vanliga kontaktminorn:1, och var av allt all döma avsedd 
alt bringa minan till L'xplosion, om den kom. i direkt k on•ald 

med en fa rtygssida. 
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Förlustlista 15 febr.-15 mars 1940. 

~ 11 Namn ITonnao-e l Ce rt wm ~ 

Hl/2 

? 
15/2 
16/2 
17/2 
18/2 
24/2 

2/3 

4/3 

Engelska fartyg. 

Trålare 

Handelsfartyg 
Tankångare 

'J'rålare 
:Handelsfartyg 

Passag.-ån g are 
Ihndelsfartyg 

5/3 / 'l'fmkångare 
ll /3 l 

Orsak 

Mina? 

Torped 

? 
Torped? 
Torped 

Mina 

~ 

TorpeL1?, 
Torpec: 
Mina 

l 

Hande:sf'artyg l 

1;/2 ~~~~~~~~~~~~~~~--~J~ag~ar~·e~ __ l_ __ ~T~o~rEp~ed 
Summ a: 18 fartyg på tillsamman:'! 6:2,871 ton 

Tillägg å engelska fartygsförluster, ej förut medtagna 
å denna lista. 

BOj l Stam bur n 2,88L Ilande:sffutyg l 
R oyal Crown 

? 
4,36± 

Bl fl 
Umgeni 8,180 Passag -[wgare 
Vaclite 5.0:2(; Jianclelsfartyg 

7/2 PorteJet 
? Harle 

l ,OG4 'rrfdare 
2()5 

7/2 Yewclale 823 liandelsfartyg 
» l Courland 

---2_ Ros e o!' Engl. 
1,325 

l 2:2B 'l'rrllare 

~a: 9 frutyg på tillsammans :24,151 ton. 



Da
tum 

16/2 
20/2 

1/3 

Namn 

P. L. M. 15 
P. L. M. 25 
Okänd ångare 
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l Tonnage l Cert 

F1·anslca fm·tyg. 

3,451 Postångare 
5,391 
6,000 ? 

(omkr.) 

Summa: 3 fartyg på tillsammans 14,842 ton 

12/2 

26/2 
1/3 

vVakama 

Orizaba 
'froja 

Tyska {a1·tyg. 

3,771 

6,937 
2,390 

Handelsfartyg 

Tankfartyg 
Handelsfartyg 

? Wolfsburg 6,201 
? Heidelberg 6,530 Passag.-ångare 

Arucas 3,369 
'i /3 Uruguay 5,846 Hanclelefartyg 

Su m ma: 7 Eartyg på tillsammans 35,044 ton 

Dessutom tillägg. 

9/ l l Bahia Blanca 8,558 l Handelsfartyg l 

Da-

l 
Namn l Tonnage l C e r t 

l tum 

Svenska fm·tyg. 

15/2 Lian a 1,646 Handelsfartyg 
» Osme::l 1,526 » 

26/2 Nordia 1,316 > 

26/2 Santo s 3,840 > 

28/2 storfors 1,357 » 

?/2 Norna c1,022 » 

3/3 Lags.holm ~,818 » 

Summa : 7 fartyg på tillsammanR 13,525 ton 

~ 

Orsa k -
Torped 

Mina 

Sänkt av egen 
besättning 
Strandning 

Sänkt av egen 
besättning 

O r s a k 

- -
.Torped 

> 

Rammad av 
britt. krigsfart. 

Torped 
Rammad av 
okänt fartyg 

? 
Torp~ 

---------
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l l Tonnage l l 
p a- Namn C e r t Orsak 
tu !Il 

---- N01·slca {a1·tyg. 

?/Z Bisp 1,000 Handelsfartyg ? 

» Start 1,168 » ? 

16/2 Kvernaas 1.819 » ? 

?/2 Hop 1,365 > Mina 

JS/2 Sangstad 4,297 » Mina ? 

?/2 N idar h olm 2,588 > » 

1/3 Silja 1,259 > ? 

> Vestfoss 1,388 » Flygbomb 

Summa : 8 fartyg p å tillsammans 14,884 ton 

Danska {a1'tyg. 

13/2 Chr. :Maersk 5,177 I 'Hande:sfartyg Torped 

14/2 M. Goldschmidt 2,095 Mina 

15/2 Rohne 1,064 » Torped 

> Sleipner 1,066 , > 

24/2 Ej jam 40 Fiskebåt ? 

? l Aase 
l 

1,206 Handelsfartyg l ? 

?/2 Valkyrien 343 Bogserbåt :Mina 

Summa : 7 fartyg på tillsammans 10,991 ton 

Holländska {aTtyg . 

18/2 Arneland 4,537 l Handelsfartyg Mina 
?f2 Den Haag 8,971 Tankfartyg » 

20/2 Tara 4,760 Handelsfartyg ? 
4/3 Elizena 197 > Flygbomb 
> Grutto 920 • ? 

7/31 Vecht 

l 
1,965 » ? 

> 011 ? U-båt Kollision 

Summa : 7 fartyg på tillsammans 21,350 ton 

GTelcislca {aTtyg . 
. . 

1 15f2 l Keram1a1 5,085 l H andelsfartyg l 

l 

?j2 l Nicolau Zografia 7,050 

1 

Tankfartyg ? 

~--'--4-'-,6_5_2_..__H_a_n_d_e_ls_f:..:.a:::.r.:.,ty~g~ ___ ? 

~a: 3 fartyg på tillsammans 16,787 ton 

Tidslo-i[t i Sjöväsendet. 

l 

l 
-l 
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~ 

I--~-~_-_J ______ N __ a __ m __ n----~~~T_o_n_n_a_g_e~~ ____ c ___ er_t----~--0--r, __ s~ 
Estländska fm·tyg. 

14/21 Linda l ,213 l Handelsfartyg l Mina 
» Kastor 944 > 9 

~~~~~----~~~~~--~------~ 
~S~t~l~m~m~a~:~2~f~ar~t~y~g~p~~-t=i~ll~s=am~m~a~n_s~2~.1_5_7_to_n ___________ ~ 

Lettiska fartyg . 

1/3 l Kotvaldis 3,206 l Handelsfartyg l Flygbomb 

Spanska fm·tyg. 

18/2 l Banderas 2,140 l Handelsfartyg l 

Italienska fartyg. 

14/21 Giorgio Ohlson 5,694 l !Handelsfartyg l 
1/3 Mirella 5,340 » 

» Maria Rose 4,211 

1 

» l 

7/3 l Amelia Lauro 5,335 • 

Summa: 4 fartyg på tillsammans 20,580 ton 

Torped 

Flygbo mb 
Mina 

Flygbo mb 
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Förteckning 

å 

under tiden 1- 29 februari 1940 nyinkomna böcker 

marinstabens bibliotek. 

I-----F-o-·I-·f-:n_s_·_n_a_m ___ n---,~--------B_o_k_-e_n_s __ ti-·t_e_l ________ ,rl ~nm. 
l Sjömilitiira anvisningar för fiska- l CM 

Halsti, W. H. 
Sch wertfegc•r, Bernhard 

Oberg, E. 

Göldner, Paul 

!go 73/1940 

lgo. 203/1940 

Ahnlund, Nils & 
Bratt, K. A. 

re under neutralitet och krig. 
FörsvarC''t av Finland. 
Deutschland und Russland im 

W andel der europäischen B und
nisse. 

Kriget. 
H. 4. Kriget till SJo.ss. 
Der Felclzug in Polen 1939. 
Dokumcnte, Bilckr, Berichte mit 

Erl äuterungen. 
Artill crireglemc nto (ArtR) 
Del I: 5. Tjänsten till fots med 

pjäser. 
A. Gemensamma bestäm-

melser. (ArtR, I: V A). 
Del 2: (ArtR, II). 
Nauticus 1940. 
Finlands öde - och Sveriges? 
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Uppgifter angående främmande mariner 
(U F M n:r 3/40) 

hämtade ur fack- och dagspress av 1Iarinens pressdetalj 

under ticlen 16 februari-H) mars 19'10. 

Innehållet i här återghna uppgifter står helt för de som !dilla 
anghna pressorganens l'äkning. 

Aktuella spörsmål, översikter, jämförelser m. m. 
Flygbomber mot slagskepp. 

Kan1pen mellan England och Tyskland har hittills ~mvucktkli
gen utspelats i Nordsjön och där väsentligen i forrn av s_tndcr md lan 
flygplan och ö·vervatt0nskrigstartyg. Händelserna ha 1 kortlw1 'a
rit: Under de första septemberdagarna fö rsökte stridskraJter ur en ;:!el
ska flygvapnet bombardera do i WillwlmshafE"n och Brunnsbiitt<'l sta
tionearcle enheterna av tyska flottan. Mycket troligt är att ett slag
skepp tillfogats mindre skador. Säkert är i varje fall, att t il'r~ 
engcl ka plan icke återvände till sina baser. Den 26 scptemht·r_ an 

t r j l"a greps mitt i Nordsjön en eskader m· Home Fleet av ro 1gen .il e_ 
tyska flygplan. Enge,Jsncänncn skadades icke, nwn två tyska ho tn~;
plan gingo förlo rade. Smmna el ag sammandrabbade engelska . hll 111 

.. . 

plan i stör tflygning med e•n t~·sk flottavclolning i n;i.rhcten av Jll'lg•J 
land. Far tyge.n skadades icke, men några engelska plan skötos nel~ 
I början på oktober försökte engelska Jlygplan angripa n_~gra. t~:5~'~ 
krigs[artyg på väg till Norge, men anl:alle't hlrv resultatlost. Dl_1

1
_n 

oktober värjde sig en engelsk jagare med frningång mot två 1'
8

' 

flygplan. _ ... ... . . . . . . 1;111g Samma dag lär 1 NordsJon ha forekomnut l'll flora tnnn1a I . , . . 

l l l l" t sl·a fh· o·~1nd" strid mellan en enge,lsk kryssares mc er oc 1 ansen 1ga ·Y ' . ,... 
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-rafter; ungefär hundra bomber skulle ha fällts och ej uträttat något. 1') 16 oktober h än_cle det hittill s viktigaste anfallet, nämlige•n över J en 
Firt.h of Forth, mot de_n engelska flottbasen vid Rosyth. Bara ett 
fartyg, kryssaren Southampton, träfiaclcs, uneler det att av femton 

O'ripanclc bombplan, fem störtade i have-t. Dagen därpå upprepaan, 
les anfallet Ö'ver Scapa Flow. Den gamle trotjänaren Iron Duke 
~kaclades något, men återigen måste tyskarna avskriva fem bombplan. 
Efter förvånande lång återhållsamhet från tyska :Elygvapnets sida 
företogs seelan en raid med fyra maskiner mot Slretlandsöarna. Om
kring tolv t unga bomber fälldes över fullkomligt ointressant område. 
F rsp rungligen hado man väl avsett dem åt engelska ))Nordsjöpatrul
lcn)), men sedan, )) faute dc mieux )) ... 

Som rrsultat av allt detta måste man säga, att i detta flyg
marinkrig man hittills ej kommit längre än till operationer av mind
re betydelse. Det har icke varit mycket mer än avstickare och i syn
nerhet har det förchådadc )) Stahlgewittcr», som skul.le bryta löst över 
Englands armada, ej ens antydningsvis låtit höra av sig. Vid intet 
tillfä lle har den med så stort buller utlovade överlägsenhoten hos fly
get över flottan ens tillnärmelsevis ådagalagts. Visserligen har det 
bl. a. visat sig att tyska bombplan kunnat utsträcka sin aktionsrcli o 
intill 900 km, och att dåligt väder icke obetingat behöver betyda ett 
skydel fö r öarna och flottbaserna. 

Det har emellertid också visat sig, att bara de stora tyska bomb
planen (med en aktio·nsr adio på 2,000 km) kunna användas för expe
ditioner över de fientliga flottbaserna, att av sammanlagda antalet 
tyska bombplan, varav sannolikt finnas 3,500, bara en bråkdel äro 
i stånd att angripa en i hög fart i norra delen av Nordsjön gåendE> 
engelsk eskader, och att bara särskilt kvalificerade flygare, som c.i 
utan vidare kunna ersättas, kunna givas sådana uppdrag. Huvud
saken är dock - en relativ lärcloun av dc hittills utkämpado stridenJa 
- att do reella vcrkninga,rna av bomberna, sedan de väl träS:f.at, ha 
hlivit begränsade: far ty g-on ha nämligen i c kf' träffats allvarligare . 
Flygets förluster däremot, genom luftvärnsartilleri och jaktplan, ha 
På båda sidor varit avsevärda. 

Hur och varmed angriper egentligen bombplanet? Det låter sin 
b_omblast falla från sto1· höjd; en hel avdelning koncentrerar t. ex. 
Slt t angrepp mot en enda fartygsenhet. Ell er det angriper genom 
~t~rtflygning, som gör det möjli gt att på tjugo sekunder dyka ne•l tOO meter. P å låg höjd, så att säga i sista ögonblicket, fallos bomll
åasteu mot fartyget, maskinen rätas upp och rusar brant och snal!ht 
d ter _uppåt. En tredje metod är att bombplanet angriper i ncdblåsan
. e chmma, som on darrål, och vid denna angreppsmetod shippcr man 1 

allmänhet icke vanliga bomher utan torpeder. Torpeden f älles i 
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vattnet ungeLir tusen meter från måle t, va rifrån den av sig sjilll'( 
fortsätter mot detta. 

Krigsfartyget skyddar s ig på två sätt, pass ivt och aktivt, tnnt 
angriparen från luften. Passiv t genom bepansring, som över lt<'la 
däcket är intill fem cE'ntimE'ter tjockt . ·Ofta finnes därunder ii n nu 
ett pansardäck av 125 mm tjockil,k. Många viktiga delar kunn a lik
väl ej alls eller lllott delvis skyelda s härav: stridstorn, cldledni ugsu n
ordningar, sko rstE' nar, lufttJlliörscl, skenorna i vilka kan ontornt<n 
röra s ig. Detta giver anlE'Clning til l ett aktivt skydcl. Dartill ij iin a1 

en mängel eldvapen ; kanonPrna kunna i allmänhet höjas till <'Il <' ir•
vation av 60 grader . DC't tunga lv-a rtiller-iet (intill 102 mm k a lihr>t·) 
lägge r en fö rsta vidsträckt gördel av kring flygplanet brise randt• 1-! ra. 
natcr intill en höjd av 10,000 mete r. Den andra eldringc'n sprutas 
ut ur gap<'n på 88 och 102 mm kanonerna, av vill.;:a redan ck rko ta 
äro snaLbPldskano ner , elen tredje kommer från automatkanon<'r na 
(37--40 mm) och den fjiircle försY arslinjen ligger inom cl0 t un g a tlh1-

skingevärens räckvidd. 
Aven om man Lämnar utan avseende det egentliga aktiva kyddc·t, 

nämligt•n elen av de s törre farlygcn s jälva medförda eller tack \U l'\' 

lumgarkt·yssarc till förfogande s tåe nde jaktflygaren, måste m a n :-;;i ga, 
att av alla mål, mot vilka fl yga nfall kunna riktas, det psnsradt• och 
bevärade krigsfartyget än nu är eld s tarkast skyddade. (Lv-artil l<·r irt 
har för övrigt i så stor utsträc knin g blivit grundval en J ör l u [tv i1ml'l 
att engelsmännen omändrat några a v sina gamla kryssa re t i ll ~pr 
ciell a l u:ftvärnsfartyg) . I va rj e fall f innes det in gen annan r•nhct, 
som på så begränsat u trymme har till s itt förfogande så talrika mc
clelsvåra och svåra kanoner och samtidigt så många automatkanonr r 
och maskingovär. HPla c[p,tta lv-artill eri bet jänas i allmänh et av sä r
s kilt utvalt manska-p, och de i ör ("l elledningen konstrueraclo i nstru
mentcn ä ro redan fullkomnade. Flygaren måste sålunda redan nu ut
Jöra sin bombfällning under svårast tänkbara omstäncliglwtcr. A antl· 
ra s idan måste man medgiva, att hittills den ge·nomsnit t liga tt'ii f!'
procente>n icke varit hög. Om man sammanräknar allt, som P:\.<'tn]lcl
vis i Scapa Flow den 17 oktober i kasl.;,acler skickades upp i luften mot 
de tyska bombplanen, så är 30 % i örlust vid flygningen ej så J n ~·ckrt. 
1 lcn ännu m;rcket mera ogynnsamt är förhållandet mell a n utp:i[ter 
och resultat för flyg1·apuets del. 

Vad som hittill s h iint tillåter v isserligen icke några cl ef initira 
s lutsatsN. MPn säkerligen bekräfta de första krigs må naderna för
hoppningarna på bombplanPn lika litet son1 förut händels0rna i SP·1· 

nien och Kina. De t s törsta hotet tycks vara att kr igsfartygets h<'· 
sättning utsättes iör fara i lw tydligt större usträckning än materiel<' ll· 

'j . ' J . ] fl . l ·1 D t( Verkningarna av f ygvapnct 1 sac ana stncs ygnmgar wmma Y~ l 
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tå däri att dc hindra och begränsa flottoperationerna, som redan 
beS ' ' . ·uskriinkts av ubåtar och mmor. Ett >> besegrande >> av slagskeppet 
1 orn bombe r komm er det tydligen endast uneler särskilda omstän
~~:hete r att leda till. Flyget som nytt element i sjökriget är egentli
~~; bara en nytil lkomlllen komplikation. Att det tyska bombplanet 
;J.;:ull beröva det brittiska slagskeppet herradömet över havet, de t 
J.;:omma vi knappas t att uppl eva. Materiellt sett borde skadorna i all
Jniiuhet icke bliva avg-öranclc, bctycle·lsc·fulla däremot som moralisk 

.-erkan. 
(N a tio n a l-Zci tung.) 

,gyggnadsprogram och budgeter, uppgifter angående 
personal och materiel m. m. 

Storbritannien. 

Aldrig förr, med undantag för krigsåren 1914- 18, har elen engel
ska upprustningE:n t i Il sjöss pågå t t med sådan intensitet som uneler 
1939. Framför allt var dE>t s jösättningarna av fem s lagskepp av King 
George V-klasen. Därtill löpte av s tapeln J:yra hangarfartyg av ll
lustrious-kl assou, fem kryssare av Fiji-typen och sju kryssare av Dido
klassen. Slutligcn fullbordades de y tterligt starka krysarna Edin
burgh och Belfas t sa mt inte mindre än 16 stora jagare av J- och K 
klasserna. 

De fem slagskoppen påbör jades samtliga uneler tiden j anuari
juli 1937 och slwla vara fä rdigställda 1940-41. Dessa. fartyg, som bli 
cle första brittiska av detta slag efter Nelson och Rodney, ha ett pan
sarskycld, som stå r på höjelen av modernitet och styrka. Skottindel
ningen är yttc•rJigare förbättrad och t roligen elen mest effektiva , som 
kan åstadkommas. J\llo t an·fall från luften äro do skyddade så lå ngt 
det överhuvud taget är möjligt. Det sags att vikten av deras pansar 
Uppgår till14,000 ton PilPr mer än 40% av hela deplacementet. Tjock
leken av vatten linjPpansarct uppgPs till 40· cm. 

Hangada rtyge>n få et. t deplacement på 23,000 ton nwd en längd 
av ~"30 m och en fart av 30 knop. I si tt s lag åro dc f ullt jämbördiga 
med slagskeppon och de b}ist.a och ändamålsenli gaste, som lämnat en 
~~gelsk stapelbäcld. Dc f å det längsta flygdäck och elen största fly g
l anskapacitet so m något brittis kt fartyg h aft. 
b Men m es t stolta kunna engel smännc•n k anske vara över Eclin
k Urgh och BeLCas t. Med 10,000 tons depl acem ent ha dc tolv 1.5 cm 

auoner, lika. mållga lO cm lv-kanonPr, 20 mindre pjäser, sox 53 cm 
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torpedtuber och tre f lygplan. Farten är 32,5 knop. De ha ett utom, 

ordentligt skydd, som bediknas mots:tå elden från 20 cm kanonP•r. De 

beteckna höjden av brittisk skeppsbygg·nadslmnst. 

Fiji-kryssarna äm 2,000 ton mindre- än Edinburgh och Bc·l tast 

men ha dock nästan samma bestyckning som dessa och därtill ltög r~ 

fart. De fem kryssarna skola vara fä rdiga unel e r innovaramle i\ r. 1 

förhållande till sin storlek bli dc världe:ns starkaste kryssare\ 

Många nyheter ha Dido~kryssarna att bjuda. Dc ha kanon<•r av 

en helt ny kaliber och pjäserna äro uppställda efter Ptt n ytt s~·.qp 111 
Deplacementet är 5,450 ton. Dc göra 33 knop och ha tio n en; 
kanoner. 

Utom sex flottiljledare av Tribal-klassen färdigställeles 16 stora 

jagare inom J- och K-gruppen förra året. Dc sistnämnda äro på 1,6DO 

ton med sex 12 cm kanoner, sex kulsprutor, tio torpedtuber och en fa rt 

av 36 knop. 

En god typ av eskortfartyg til lkom också 1939. Do ha :1,230 tons 

deplacement, samt åtta 10 cm kanoner och göra fart på 20 knop. De 

äro dc största, starkaste och snabbaste fartyg av sloop-typcn England 

någonsin byggt. 

Vidare fulbordades fem nya ubåtar av Triton-klasson. Dc-placc

mentct är- 1,090/1,575 ton, farten 15 knop i övervattcns:- och 9 knop 

i u-lägo. Bestyckningen utgöres av en 10 cm kanon och into mindre 

än tio torpedtuber. Dessa ubåtar äro av oceangåe·ndc· typ. 

Tre ubåtsjagare voro l.ärdiga vid 1939 års slut. Guillemot, Piu

tail och ShearwateT äro på 580 ton med en lO cm kanon. DP kunn a 

meclfö:ra ett stort antal sju n kbombe·r. 

Sist men inte minst har brittiska flottan tillförts motortorped

båtar av elen förbättrade typen MTB 1®.. Farten håller sig kring 

45-48 knop. I övrigt äro båtarnas data följande: 321 tons clepl acr

mcnt, längd 21 m, två torpedtuber och två luftvärnskulsprutor. 

(The Hampshire TPlegraph & Post elen 12 ;janua ri 1940. ) 

örlogsfartygsbyggen. 

Fartyg beviljade år 1939: 2 slagskPpp, j_ hangarfartyg, 4 kryssn· 

re, 16 jagar<', 1 minutläggare, ~·o minsvepare, 22 eskortfartyg, (j Jnotor· 

torpedbåtar, l depåfartyg för motortorpedbåtar, l flodkanon h·, t , ,~ 
spärrf.örsvarsfartyg, 1 kungajakt, 1 lasarettsfartyg, t07 trål n re, 00 

vaktbåtar, l kabelfartyg, 1 bogserbåt. 
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]{öpta t939: 67 trålare. 
Sjösatta 1939: 5 s lagskepp (King Gc01·go V, Prince oJ: \Valc.s, 

puke of York {ex Anson), Be•atty, J e llicoe•), 
4 hangarfartyg (Il l us trious, Formidable, Victorio.us, Inclomitable), 

12 J;ryssarc (Fiji, Nigeria, :NJauritius, Kenya, Triniclad, Naidad, 

p böebe, Bonavcnture, Rcrmione, Euryalus, Dido, Sirius), 
7 jagare (Kings.ton, Kelvin , K i pling, K hartoum, K anda ha r, 

:Kashmir, Kimber] c:y), 
1 minsvepare (Sphinx), 
L! eskort.fartyg (Flamingo, Black Swan, Parramatta, vV arcgo -

de två sista tillhöra au.stralis'ka marinen), 
3 vaktbåtar (Shearwater, Guillemot, Pintail), 
6 ubåtar (Trant, Taku, Tarpon, Tigris, Triad, Tuna), 

3 floclkanonhåtar (Grasshopper, Locust, Mosquito), 

16 nwtotorpcdbåtar, 
6 spärrförsvarsfartyg (Bownet, Bu rgonet, Signct, Dragonet, Son-

net, Plantagenct), 
1 fartyg för magneti ka unelersökningar (Research), 

1 oljetankfartyg (Ccclarclale)-. 
Uneler byggnad eller beviljade: 
4 slagskepp (Lion, Temeraire, 2 odöpta), 
2 hangarfartyg (Impl acab le•, Indcfa tigable), 
11 kryssare (Ceylo·n, G amhia, Jamaica, U g anda, Charybclis, Cleo

pat ra, Scylla, 4 odopta), 

26 jagare (J"aforey, Lance, Larnc, Lively, Legion, Lightning, Loo

kout, Loyal, Milnc, Marksman , MarnE", Martin Marchle.ss, Meteo r, 

Musketeer, Myrmidon, Napier, Nestor, Nc!rissa, Nizam, Noble, Nonpa

reil , Norman, Norscman, 2 odöpta för Australien), 

7 ubåtar (Tctrarch, Talisman, Torbay, 4 odö•pta), 

4 minutläggare (Adicl, Latona, Manxman, IVP<lshman), 

20 mi nsvepare' (Dangor, BlackpooJ, Bricllington, Bridpor, Blyth, 

Peterheacl, Polruan, Ryc, Rothesay, Ten by, lO odöpta), 

22 es:kortfartyg (Athcrstonc, Bergclcy, Cat.ti stock, Cleveland. 

Sotswolcl, Cottesmore, Eglinton, Exmoor, Fernie, Garth, H ambledoll, 

Roldem ess, Memclip, Mcynell , Pychley, Quantock, Quorn, Southdown , 
Tynedale, Whaclclon Erne Ibis) 

56 vaktbåtar (;alfåndarP, o~löpta), 40 trålare, 

1 f loclkanonbåt, 20 moto rtopcclhåtnr (varav 12 för australiska flot
tan, 2, för Sycla.frika), 

]{ 9 spärrfö-rsvarsfa rtyg (Barnchurst, Barnstonc, B n rcroft, 4 odöpta, 

oala och Rangoroa för australiska flottan). 

1 
2 jagare-depåfartyg (Tyne, I-Iecla), l uhå-ts-clcpå[artyg (Aclamant) , 

flyg-depåfartyg (Unicorn), l motortorpeclbåts-dcpåJartyg, :2.' bogser-
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båtar (Impetus, l odöpt), l färjebåt (Macigan), l kungajakt, l lasa. 

rettsfartyg, l kabclfartyg, l isbrytare (för Canada). 
(Norsk Ticlssf;:rii't for Sjovcsen, [ehruari l940.) 

Tyskland. 

Hur många ubåtar bygger Tyskland? 

Dr·tta är en [rågf\ av s törsta intresse icke lJa ra iiir Englands h ttn

tlcl.sfiotta utan äve·n av största lwtyclC'lsc för sjökrigets förandr•, -: om 

Tbe :.Motors hip har gjort ett försök att besvara. 
Artikel l'örJattaren grundar si g ck l s på en undersökning a Y huo· 

många slipar för fartygsbyggnad som finnas tillgängliga i Tysk l t~ nd, 

dPls på cliesr'll1Jotorvf'·l'kstädcrna Jlroduktion av uldttsmotorl'r. 

Enligt Motors·hip ii r antal<• t si i par hos dc förni1msta \'f\ rYL· n i 

Tys kland: Blohm /Voss lO, Vulcan 7, DPschimag l6, Deutschc· \\-<' rit. 

j 2, Doutschc vVcrkc 6, IJowalcltswerke lO, Krupp 8, Schichau 6. 

Om man till dessa siHror lägger Ptt 20-tal slipar hos mi nt l!'c 

Yarv få r lllan allt so 1n allt 9:) sl ipar. 
l938 var dc tysk a varvens kapacitet omkr. en halv miljo n n·

gisterton, fönloJande sig l'å motorfartyg - 360,000 ton - och ång

fartyg - l40,000 ton. 
I det ögonblick krigPt utbröt, stodo 52 handcls[artyg 0111 till 

sammans 2170,000 ton på stapeln upptagande· 35 slipar. Ett :iQ-ta l. sli

par torclc kunna elisponeras för byg-gandet av ubåtar, vi lke-t gör om

kring lOO ubåtar, om man antager, att man kan bygga 2, ub å tar P~ 

var s lip. :M:otorship uppskattar att elen störs ta tyska ubåtstypcn på 

750 ton torde kunna byggas på 9 månader, vilket gör 1l ubåta r pr 

m ånacl. 
Den måuatliga produktionen av ubåtar på 300 ton uppskattns 

till li5. 
Fö·r närvaranek torde do tyska varven kunna bygga G uhåtn r P:1 

500--700· ton per m.ånacl clc··nna siffra bör höjas till 8 Jr. o. m. !l list · 

kommando april och Ei fr. o. 111. juli; i decembe r torde antall't nä rH111 

sig 20, enär slipar bli lediga 11å grund av sjösättn ingar av hau clrls· 

fartyg. 
Detta rrpresentorar en årsproduktion a v 180,000 ton, vi l k et icke 

kan sägas övPrskricla dc tyska varvens kapacitet, vad det g ii !ler 

skroven. 
Motorfrågan är av vital lwt.vdels<', clå clt't g~illrr uhåtsh_,,ggn<1d, 

och tyskarna synas också ha beaktat denna !'råga. 
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']'ysklan cls fö rnämsta motorfabeiker äro MAN, Krupp och Deutz. 

.. ·ra å ret proclucentcle drn första av ckssa fin nor 22-0,000 hkr. sjö

Fo\o're r, och om man tilläger stationära motorer komiller man Ujl_P 

Jlll~ 420,000 hkr, vilket utgör 35,000 hkr pr månacl. Om man U[>p

t~;:att.ar ubåtarnas maskinsty rka i llll'ClPltal till 3,000 hkr så erfordras 

~ör 20 ubåtar 60,000" hkr. Det Jö rcfaller icke omö•jligt att rrhålla 

to rcr på 10,000 hkr hos Krupp och hos Deutz, P·j hell er att ökn 
]110' . . 

pocl uktionen hos MAN till 40,000 hkr. 

19l4-l 8, då dieselmotorproduktionen ännu hoiann s ig 1 sm linda, 

organiserade n_!AN och Krupp se ri<'Jlroduktion av dir'SPl motorer. :Ku 

äro alla varv vann. vill snabb mon1·cring av di<'se lmotor<'r. Tre- :fjärde

delar av all a h andt•·lsJar1-,vg, sou1 byggts i T.\'S klancl un ~lc'r ck 2 sista 

åren äro- motor:l'arty~·. Sålunda har Deutsch<' WtTH, som inte Pxisk

racle l9l4, uncl l'r år j!)38 byggt in motorer om sammanlagt HlO,OOO 

hkr. i l4 handelsfa rtyg. 

Den engelska tidskriHen tror s ig kunna draga dl'n slutsatsen, 

att Tysk lanels ubåtsprogram hetydlig-t övPrtriiHar ck s iffror, som an

givas av \VeyPrs Tasclwnhuch för 1939, som l'ndast angivPr 43 ubåtar 

om tillsammans lG,443 tlln, av vilka 28 undc·r byggnad Pllcr beslutade. 

Dc tyska varven lwde l989 på staprln endast hälften av det 

handelstonnage, som de hade föregående år. De mottogo efter mars 

månad l989 enelast Iå IJrställningar från utlandet. D å det offi c il'llt 

tillkännagivits, att Ptt program på 900,000 i.on hancl<-'lstonnag-r s kulle 

byggas till 1940 å rs slut, så torde i s<•ptembcr 1940 ej mer än lGO,OOO 

ton VE'rkliga b0st~ llninl-!'a r åte rstå. Detta S.)'lll'-" bevistl att dl' 1yska 

varven på regeringens ordPr bibehållit så många slipar som möj ligt 

disponi bla för örlog.s l' artygsbyggen, i synnorltd då för ulJåtar. 

Denna hastig-a ökning i stapelsättningar går <'i att genomföra, 

synes det, utan allvarl iga oliigenhC'lPr. I \Vilhelmshal'en och Kirl, 

dä r 34,000 resp. 40,000 man arbeta, lir arlwtsintensitdPn 12 gånger 

stöne n u än när Hitler kom till makten, om lilan medräknar Pn höj 

ning av arbetst idt·n från 48 till 60 t imm_ar i veckan. D Pnna hö.jninf!,' 

av arbet sintensitdPn har <>mel lertid även nwdfört. en sänkning aY 

kvaliteten på el et u tiörda a r betet. 

Men även om dPt är möjligt att sk:apa en Sl'ri<'labrikati on a,· 

både skrov och motorer är det. bdydlio't sv8rarc· att li ka snahilt u t-
J· ' • o 
ui lcla officerare och besiittningar till så många -fartyg·. 
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Frankrike. 

örlogsfartygs•byggen. 

Be,iJjade 19•39: l flottiljledare, 2 jagare, 3 ubåtar, lo miusvcpare 
18 motortorpedbåtar. 

Omdöpt: :Minkryssarcu Pluton till La Tour cl'Auvergne. 

Sjösatta: 
2 slagskepp (Richclicu, J can Bart), 
l kryssare (Dc Grassc), 
4 jagare (Mameluck, Lansqucnet, Le Cor.saire, Lo Flibusticr), 
2 ubåtar (Roland, :Morillot, l'Aurore), 
2, kanonbåtar (V1ll e cl'Ys, I3oautemps-Beaupre), 

19 minsvepare (Dommandant-Duboc, Commandant-Bory, Con;. 
mandant-Domine ex La Rieusc, ChevrcuiJ, GazeUe, Annamite, L a Sur
prise ex Bambara, La Datailleusc, L'Imp6tueuso, J_,a Coucleuse, I~ 
Gracieu.se, La :M:o<}ueuse, L a Curieusc, I: a J oycuse, La Tron'lpeuse, ta 
Furieuse-), 

4 moto rtorpdbåtar (VTB 11-VTB 14), 
18 ubåtsj agar (Ch. 5-Ch. 16, Ch. 41-Ch. 46), 

2 tankfartyg (Le Lot, Le Tam), l fjä rrsty rt målfartyg (L'Impas· 
siblc), 

8 bogserbåtar. 

U nder byggnad, planerade: 

2. s l agskclJP (Clemenceau, Gascogne), 
2 hangaLfartyg (J offre, Painleve), 
2 kryssare (Chateaurenault, Guinchen), 
4 J:lott il jle;Clare (Marce·au, Klebe•·, Desaix, Hache), 

18 jagare i(L'IntrepidP, Lo Temeraire, L'Opiniatre, L'Aventurier, 
Le Fier, L'Agile, J...'Entreprenant, Le Farouche, L'Alsacien, Le Breton, 
Le Corse, J,o Tunsien, LP Normand, Le Parisien, Le Provencal, Le 
Saintongeais, Le Nicois, Le Savoyard), 

23 ubåtar (I,a Praya, La MartiniquP, La Guadeloupe, La Reunion, 
La Cr6ole, I~a Bayaclere, La Favorite, L'Africaine, L'Astrec, L'An clro· 
mede, L'AndromaquP, L'Antigono, L'Artemise, L'Armide, L'Hermione, 
Le Gorgone, La Clorinde, J_,a CornP>lio, Emeraudo, L'Agato, Le Corail, 
L'Escarbouole, Phenix), 

l kanonbåt (Laperouse), 
l Flodkanonbåt (.JouHroy d'Abbans), 

10 minsvepare (Admiral Senes, Rageot dc Ja Touche, Matelot _L.C 

blanc, Enseignc Ballacle, j2 odöpta), 
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9.6 motortorpedbåtar (VTB 15-V'l'll 40), 
7 ubåtsjagare (Ch. 17-Ch. 31, Ch. 47-C'hAS), 
6 sjömätningsfartyg, 
7 tankfartyg, 
4 flyg-depåfa r tyg (Sans Souci, Sans Peur, Sans Reproeho ex 

Sans-GraintP·, Sa ns Pareil). 

Förenta staterna. 

En flotta, som är lika stark som alla do cu roveiska stor makternas 
tillsammans! Det är den atnerikans'ka flottplan, som nu framkastats. 
Washington har fått någonting att fundera på. Utvecklingen i världen 
har tvingat spekulationerna in på denna väg, som kan förefalla fan · 
ta.stisk. Men a.Jlting är möjligt och ingl'nt in g· omöjligt just nu. Tviir t
om förefaller det sannolikt att projektPt komill er att eliskuteras myc
ket allva rlig t. YttOil·st bero·r clet på politikerna hur det ska ll gå nwd 
planen. Först so nr s ist kan man dock faststä J la, att elen gonorniörrl 
skulle .skapa. en Atlant- och en l'acific-flotta, som var och on vore 
lika stark som he la elen britti2ka. Det skull<" röra sig om cirk:1 
4,000,000 ton krigsfartyg. Minst 35-40 slagskopp, 20'-~'5 hangarfar
tyg, 90~100 kryssare, nwllan 300 och 400 jagare samt minimum 100 
ubåtar. Til!sammaus skulle deEsa fartyg krä va besä ttningsstyrker på 
200,000 man. U ppriitthå Il allClot av en så dan jätteflotta skulle bara 
det kosta 4,000,000,000 k ron or år l i gen! 

USA-flott an hestå r f. n. av 15 slagskepp, 5 hangarfartyg, 37 krys 
sare, 12,1 jagare, 58 ubåtar och 2-,100 flygplan. Därtill komma HO 
äldre jagare och 28 u b å tar, som lagts u p p nten ku nna träda i tjänst 
igen. De nya plan, kongressen redan antagit, upptar 18 slagskepp, 
8 hangadartyg, 45 kryssa rP, 150 jagare•, 56 ubåtar och 3,000 flygplan . 
På elen arbetar man redan Jör f ullt . Under byggnad eller planerade 
äro således 8 sl8g:skepp, 6 kryssare, 8 hangarfartyg samt ett stort 
antal jagare och ett :fåtal uhåtar. Vid jämförelse m r•l l an alla dess8 
siffror måste man kmna il1åg att många av cle nuvarande :l'artyg<'n, 
speciellt bland slagskP]l]ll'n, ;iro på väg att lJli Öl'eråriga och gam
nualmodiga. 

n I am erikanska JloHan ä r åldr•rsgränsen för slagskepp satt till 
GB år och för anclra fariyg i proportion nedåt till j3 år för ubåtar. 
Ett av de 15 nuvaran clP slagskeppen har Ö•verskriclit strecket, åtta 
~Uclra hinna nätt och jämt nsättas av dem, som äro under byggnad. 

tterligare fyra m:"tstc; ai\L;:"t byggas innan man når clPt stipulerade 
:utalet 18. På liknande" sätt förhåller det sig mPcl en stor del av clo 
änclra nybyggna.rl ern a, som skola ersätta övm-~t ri ga :fartyg. A,- jagarn;ct 
l'o endast 55 umleråriga och av ubåtarna 24. 
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Blott i fråga om kryssarna ligger det Lättre till. Samtli ga 3? 

som äro i tjänst, äro relativt nya. Med de sex under byggnad komnv,
1
: 

man upp till 43. Således fattas clPt dock alltjämt två i det fastställd<! 

antalet 45. 

Det kan em elkrtid tilläggas att man viintar ansla g till ,Y tte;·. 

ligare bygge n, varigenom Jlottplmwn skull e komma att utök ns till 

följande icke öve råriga enheter : 18 s logskepp, 11 hangarfari _1·u;, 53 

kryssa re, 20Q, jagare, 108 ubåtar och 6,000 fl ygplan. Dänned ii r dt>t 

ju dock fortfarande långt till elen jätte.flotta , lllotsvaranclc en fö 1._ 

llubLling av elen eng0lska, som det taladPsom i början av denna a rt ikel. 

Men fastän fartygen nått åldersgränsen iir det ju inte nöclviind igt 

att omedelbart dra dem ur flotta n. Om man låter dem s tå kva r sa111. 

tidigt som nya enheter tillföras enligt elen nämnda b;yggnalsp la nrn 

skulle man komma upp til l: 23 s lagskepp, 11 hangarfartyg, 53 kr~·ssn 

re, 376 jagare, 136 ubåtar. Det bleve en armada p å 600 farty g plus 

(i,O OO llygplan. Att elen amerikanska flottan undN· nuv:u-anck fö r

h å llanden kan 6ikna på nära nog hur stora anslag som hc]st f råu 

folkr<-'pr esL• ntationen behöver ingen tvivla på. 

Graf Spees unelergång har få tt återverkningar ävrn pi\ drn 

amerikanska flottpolitiken. Före elen be römda. s jöstriden utanfö r U ru

guay fruktadr ma n i ·w ashington att de nyaste anwrikanska krys

~arna med 6-tunLS k a noner s kulle stå sig slätt i en evelltucll 

kamp med fartyg av don orntalaclo fickslagsk eppstypcn. Dessa 

bc•kymmc r äro n u lagda lJå hy Ila n a v den marina .l edn ingen, 

och man foortsäh'r att arbPta som förut på de projckteradt> 10,000-

tonnarna. De·t är icke för mycket sagt att utgången av Graf 

Spces strid mcl dc unl erlägsna brittiska kryssarna konwwr Att få 

betydelsefulla å t c·rverkningar inom engelsk och amerikansk krigsfar

t ygsbyggnad för en lång tid :Eramåt. Annu en gång mfar m an , att 

det är de praktisk:a erfarenheterna från krig och in te teoretisk [l spe· 

kulationer uneler fred, som avgöra utvecklinge-n Tlå detta områdr . 

Vi återgå till tanl-:en på den ame·rikanska jätt.eflottan. Något 

absolut otänkbart är det inte i ett land, som sedan lång tid t il lbaka 

accepterat utgifterna för en flotta som n ågot oundgängligt Jii r en 

stat med världsomspännande intrPssen. Aven om varken situati onen 

dlcr folkmajoritC'ten inte är lika absolut inriktade 11å denna fruga 

som i Sto·rbritannien, så synes >> llottvinclcn >> blåsa sta rkaro iin n !t gow 

s•in där ö.vcor. Amerikanarna inse att sjöherravälde·t i de oceane r, S0111 

skölja staternas kuster, är avgörande fö.r deras· egen plats bland 

världens sto•ra nationer. De äro bcre.clda att skydda sig mot all [l konJ· 

bin a tioner. 
En avgörande faktor är också Fö·renta Staternas deklaration att 

vilja skydda Sydnmerika :tör varje främmande invasion. Oper a! ioD". 
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mråclet utvidgas därmed in te enelast till hela elen amerikanska kou

~jnenten omgivancl~ vatten utan även till f]årran belägna p latser och 

öar, som kunna bh baser för en mot detta block kämpande fiende. 

Både Grönland, Is~ancl och västligaste delen av Afrika innefattas häri. 

Amerika kastar sina blickar ;innu längre bort. Förbi rhi.lippi

nerna och Samoa hort mot sydligaste Stilla havet, varifrån det f å r 

kautschuk och andra viktiga produkter. Där är också .Tapan, som 

en dag - förr eller senaTe - få r göra elen amerikanska flottans be

kantskap. 
Att därför anslå d<:>ssa 0norma summor anses i allt vidare kret

sar vara elen båst a och säkraste pcnningplacmingen för USA i dag. 

Det behö•ver inte betyda att man skall börja bygga 65,000-tons slag

skepp, som en del gissat. Innan man f attar et t sådant beslut kom

mer man utan tvivel att fö rst avvakta erfarenheterna från de~ krig, 

som nu rasar. 

(Th e I-Iampshire Telegraph & Post den 3 januari 1940.) 

Holland. 

Ubåten O 22 s jösattes i j anuari i Vlissingen. Dessa ubåtar äro 

bestyckade med 1-88 1111n kanon, ;;.~o mm lv-kanoner, 1 kSip, 8-3:1 

cm torpedtuber, av vilka 4 i förstäven, 2 akterut och 2 rörliga. Be

sättningen blir 38 man. De sj u fa rtygen av denna serie stapelsattes 

uneler beteckningen K, varmed menas att de vore a v sedda för hemma

flottan (0 betyder att fartygen äro avsedda för koloni ern a). 

(Le Yacht, februari 1!140.) 

Norge. 

.. T N ors k a amiral i te te t har g j ort undersökning ar för att stuclerrt 

lll?J rgh etema för ko.llision mellan ett fartygsskrov och en fl ytande 

mborna. Det konstaterades att i lugnt väder bortstötas minorna av 
gvåge f'" • . . . . 

h .. n or sa vrtt CJ kurslmJen passerar närmar·o än 5 met er. D r 
avet a r u ... ·t t" d . . . a 

bort . ppro'l. 's ammor etta OJ alltid, vågorna kunna ibland stöta 

80 mr~orn a, rbland kasta dem tillbaka mot skrove-t. Den modell 

lll anvand · 1 f" "] . ' 
lä es vrc orso ' en, represen terade en styckegodsbåt 'lå 90 m 

ngc], 14 m bredel och 5,5 m djupgående•. 
1 

(Le Yacht, februa ri 19•40.) 
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Danmark. 
I likhet med uneler förra kriget har Danmark utnämnt marin. 

attachccr i Berlin och London. Till marinattachc i Lonelon har ut. 
nämnts baron Niels Juel-Brockdorf.f, förut verkställande direk tör 
Danska Ostasiafiska Companiet. 

(Le Yacht, februari 1940.) 

Program 19·38-43: 2· torpedbåtar, 4 ubåtar, l minläggare, 3 miu. 
svepare, l uppsyningsfartyg, l sjöm~itningsfartyg. 

Programmet anse.s bliva påskyndat. 
Föreslagna: 2 artillerifartyg, 3 motortorpedbåtar, l vaktiartyg, 
Sjösatta: l ubåt (Rav hcstcn), l mialäggare (Lindormen) , 2 min-

sveparo (Sobjornen, Soulvon). 
Under byggnad: torpedbåtar (Najaden, Nymfen). 

(No·rsk TidsskriEt for Sjovesen, februari 1940.) 

Estland. 

Uneler byggnad, planeraclr : l vaktbåt, 4 motortorpeclli åtar. l u

båtsjagare.. 

Finland. 

U n der byggnad: 2: minlägga re. 
Planerade: 2 jagare, 2. ubåtar, motortorpedbåtar. 

Italien. 

Årsöversikt 1939: 

År 1939 har i främsta rummet inneburit färdigställandet h\' de 
från 1937 och 1938 under byggnad befintliga fartygen. DärutövN ]tar 
förekommit stapelläggning av lätta och snabba kryssare och en del 
a v ubåtarna, vilk.a planerals i byggnadsprogrammet 1938-1941 och 
hi t tills bevilj ats. 

Ordnad efter fartygsslag giver fö•ljande sammanställning en över
sikt övc•r stapelsättningar ,stal'elavlöpningar och fänligst.iil ldfl [,Ht:·g 
uneler j939: 
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~====~~====~===T==========~ 
Köl-

Ton ---
Andrea Doria ...... 24,000 

Caio Du ilio .. ....... 24,000 

Vittario Veneto .. . 35,000 

Littorio ········ ···· 35,000 

Irnpero . ····· ···· ·· ··· 35,000J 

sträck-
ning 

stapelav
löpning 

Slagskepp. 
- -

- -

- -
- -
- l 15/12 39 

Anmärkningar 

D~ssa slagskepp befinna 
s1g ännu under om-
byggnad 

Provturer sedan novem-
ber 1939 

Ansa! do-varvet, Genua 

Tunga kryssare (inga nybyggnader) 

Lätta kryssare (Regolo-klassen) 

Giulio G ermanico 

Cornelio Sil\a ...... 
Paolo Em il i o ...... 
Pompeo Magno ... 
Ottaviano A ugnsto 
Ulpio Tr aiano ...... 
Claudio D rus o ... 

Camicia Nera- 1 

kla(~~n bå·t~~:) ..... ·j 

A.. Cappelini 

Fa di Bruno ..... . 
G. l\1:arconi 
M. Bianchi ········· 
L. Torelli ........ . 
Malaspin a·· ········· · 
Baracca ..... .. .... . 

Liuizz i ············ 

3,362 

3,3G2 
0,362 
3,362 
3,362 
3,362 
3,362 

1,6201 

l 

9511 

951 
1,036 
1,036 
1,036 
1,036 
1,036 
1,031 

13/4 39 -

12/9 39 -
12/9 39 -
23/9 39 -
23/9 39 -
23/9 39 -
27/9 39 --

Jagare 

Ubåtar 
- l 16/5 39 

- 18/6 39 
- 30/7 39 

15/2 39 3ft2 39 
15/2 39 -
2/3 39 -
2/3 39 -

- 17/9 39 
--

Varv: 
Bacini e Scali 
tani, N e apel 

Napole-

An~aldo, Genua 

C. N. R. A., Ancona 

C. N. R., Palermo 
Cantieri del Tirren o Riva 
Tri go so 

l (8 båtar i tjänst 1938)· 

l 
Under första halvåret 
av 19_39. de återstående 
fyra 1 t)änst 

Provturer i augusti och 
september 1939 

Varv: O. T. 0., La Spezia 
O. T. 0., Muggiano 
O. T. 0 ., » 

O. T. 0., » 

O. T. 0., » 

O. T. O, » 

Franco Tosi, Tarent A.. Bagn-~ii~ ~- ...... . 

Il. Ginlian i ......... 1 l 

An m.: U. N R A () · N 

1,031 28/9 39 
1,031 - 3/12 39 

. . . = antH•ri a.vali ltiuni.ti 
C. N. R. = Uanticri Naviii Riuniti. 
O. T. 0. = OclPro T0·rni Orlando. 

d(• l l 'Aclr·ia tic o. 
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Vid slutet av å r 1H39 utgjo·rcles italienska flottan av : 

263 krigsfartyg- av 1. klassen med ett sammanlagt depla-

cement av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478,308 tnn. 

349 l;:rigsfartyg av 2. klassen med ett sammanlagt clopla-

cement av 210,342 

Sammanlagt fartygsbeståncl: 
61 2 krigsfa rtyg cm sammanlagt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688,600 ton. 

Den 7 januari sjösattes 2 ubåtar av elen största klassen, ni:im li g011 

Lui gi Torelli i Spezia och Capitano lhffaelc Tarentini i Ta rent. 

Dessa båda fartyg, som äro sinsemell an mycl;:et lika, karakte ri

se ras av mycket lång aktionsradie (övrr 12,000 sjömil). Brstyekn in g011 

l, estår av 2-10 cm kanoner, 1 ksp oeh 8 t o.rpedtuber (4 fö r och 4 akter). 

Ton' lli har e>tt deplacemrnt på 1.,040 ton, längel 75,30 rn , bredel 6,82 

och djupgående 4,'12. m. :Maskins tyrka 3,600 hkr och högs ta f art 18 

knop. Tnrenti ni h ar något Hingrc skrov och rtt drplacemen t ar 

1,031. ton. 
(Le Yacht, fobrua ri 1940.) 




