
1940.
103:e årgången.

Häfte N:r 8



-- 421-

Sydostasiens handelspoiitiska och 
strategiska förhållanden. 

... 
SJO::: 

Av kaptenlöjtwmt•en, prins Galvarnadit Diskul av ThailancL 

Före det andra världskrigets utbrott i september 1939 an
såg världen Sydoslasien såsom varande >>kruttunnan>> för en 
eventuell ny världsbrand. Japans expansion i Kina har för
skaffat världen många oroliga ögonblicl(, ty man visste, att den 
d3'gen måste komma, då denna expansion skulle träffa på 
de övr,iga stormakternas intressesfär i Sydostasien, och att 
detta då skulle anslifta en ny världsbrand. 

Efter det andra världskrigets utbrott, ha händelserna i 
Europa h elt och hållet upptagit världens intresse intill dess 
en stilleståndsperiod nu igen inträffat med Frankrikes kapi
tulation, och det förväntade angreppet på den engelska ön 
fortfarande låter vänta på sig. Japans förnyade aktiv,itet i 
sin krigsfäring i Kina efler en stilleståndsperiod har åter sam
lat världsintresset omkring Sydostasien, icke minst emedan 
operationsplatsen denna gången är gränstrakten till det franska 
Indokin a och det engelska Birma. Genom Englands och 
F'ra.J:hl<rikes eftergivenhet gentemot Japans krav på att avstänga 
transiteringen av krigsm.ateriel genom såväl Birma som Indo-

-------1. Föl'eli~gancle bö.gaktuel>la ,studie, som prins Galvamaelit v·älvil-
!lgt GtäHt till redaktionen.:; 1ör:fo·gande, utgör en överarbetning av ett 
ore,c:hag i .str,ate-gi, .som prinsen höll i I\iSHS våren 1'\)391

• 

'ridskrift i Sjöväsendet. 27 
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kina till Chungking, Kinas nuvarande huvudstad, ha kl'ias 

molnen emellertid blåst bort för en tid. Men hUJ lana ~·' 
o • l"ll t:> Id 

konuner del alt dröja, im~an Japan at?ngen ~ ~ er nya krav 

till Enaland och Franknke? Hur langt VIlJa ocl1 kunn 
o 

a. 

England och Frankrike ge efler, utan all deras kolo 1iala och 

kommersiella intressen lida så mycken skada, all de hellte 

föredra clt krig .än alt på nylt ge med sjg? Kunna England 

och Prankrike föra elt segerrikt krig mol Japan? Dc, a fragot 

kan endas l tiden själv besvara, men jag skall här Ji'n söka att 

klarEi.gga de faktiska förhållandena, utan alt slörla mig in i 

för mycken spekulation. 

Krigsfaran kan ha många källor, en av dem iit kampen 

om de kommersiella och koloniala intressena mellan 11 ·tinnerna. 

På s~\ sätt uppstod det första världskriget år 1914, el~· ''yskland 

hade svingal sig upp till en handelsmakl, som hota L1 med att 

sopa bort det mäktiga brittiska Imperiet från världs1 knaden. 

Svdostasien är nu, 22 år efler världskriget, si'n ii 1 som föte 

delta,' mer än vilket som helst annal ställe på jordt J . skåde

platsen för denna kapplöpning mellan nationerna om handels· 

marknaden, ty här leva 500 millioner kunder, en sif~ .• 1, ':ilkcn 

i sig själv ~ir nog talande. Handelsmässigl sett Lix sJ.ua ~.~onen 

den samma som under åren omedelbart före det fön·, yarlds

krigels ulhrotl, men har Tysklands roll under tiden ~ rsatls av 

en .annan slormakl, Japan, som är den uppdykande nYalen ull 

del brittiska Imperiet och Förenta Staterna. 

Denna utveckling· har tacri t särskild far l under r1 ' scnas.le 
o · · ud 

tio {n·en, och nalkas nu mer och mer den kris, sow I sm . 

d 'f"ll J l d ls ·· lnnsJOil 
störtade hela världen u l i bran . J ap~ns 1an c · , . ~f"· der 

kommer dess u lom den territoriella ex p ansJOnen Y.ars < l'l' Ja 
.. d. .. d ] f 11' . cr<·o ersJ,oUet 

i förs la rummet är del s lan 1gt vaxan e JC o. ,nma·' ·' · : 
o • l t"ll d ss induslJJ. 

och den växande törsten efter ramatene 1 e.· . J )ivil 

Hi Lintills ha Manschulm o och en inte liten del av 1\:lll~ J all 
. h d . f. . lcdn iDg 

offer för denna expansiOn, oc et mns mgen an . un-
. . l 1 ulas 

lro, ::~.tl Japan konuner att sluta sm expansiOn mec . ·en, 

d . l . S JOSlflSI 

derl,aslelsc, i synnerhet som Japans huvu nva 1 Yl' . de 
o d val an 

England, efter alll att döma måsle ga ut ur et J• 1 
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. ·i6 et i rä tt s<'t ulmalta t tills tånd. Endast få länder kunna 
]d o o 'l 
Jrauwisa en_ sa slor n 'edom i råmaleriel som Malaya och Ost-

indi en, speciellt vad beträffar tenn, gmm11i, olj a och järmnalm. 

Hrittisl'a Malaya är nummer elt och holländska Indien nunm1cr 

Jyra i världens lennproduktion. De holländska Ostindiska öar

na äro huvudcentral för Fjärran österns oljeproduktion; olja 

]!ar hitlats h[tde p~\ Sumatra, Java, Borneo och ön Ceram. 

Dessutom ha förekomsler av järnmalm hiLLals på Filipinerna, 

Celebes och holländs],a Borneo. Dessa förekomster komma en 

gång att bli av slor betydelse för den tunga industrin i Fjärran 

iislern. SärsJ,ilt oljan på Borneo och Celehcs kan bli målet 

för Japans expansion. 

Som bekant omfattar Sydost.asien följande länder: ;\Ialaya, 

Thailand (Siam) och Indokina i Bortre Indien, de Ostindiska 

öarna, Filipinerna, Riu-Kiu öarna, Formosa och Kina. Av 

dessa länder iiro Kina och Thailand suveräna slaler, medan de 

övriga äro europeiska, amerikanska eller japanska protektorat 

och kolonier. 1\Ialaya, en del av Borneo samt hamnen Hong

kong i Kina äro engelska kolonier, Indokina i.ir franskt, de 

Ostindiska öarna och reslen av Borneo holländska, medan Riu

Kiu öarna och Formosa äro japanska besittningar. Filipinerna 

är ell amerikanskt protektorat. 

.. Tabell l visar fördelningen av de i Sydoslasien liggande 

landernas handel med England, Frankrike, Holland, Japan, 

F?renta staterna och de lY{t vik tigaste hamnarna i Sydoslasien, 

S111gapore och Hongkong, vill'a spela en stor roll s{tsom varande 

transitohamnar för dc sydostasiatiska länderna. 

För Thailands vidkommande visar tabellen, alt huvudim

porten kommer från de engelska hamnarna och Japan. Till

saml1lans leverera dessa jcke mindre än 69,1 °/o av totalim

~orten. För exporten spela ulan jämförelse de två engelska 

an111arna den slörsta rollen, emedan 56,;, Ofo av Thailands 

expol·t o d l 
.. gar genom essa 1amnar. Thailands huYudexportYaror 
aro ris t J .. 
i , ea ~ trad, tenn och kryddor samt gummi, medan det 

d~Porterar alla sorlers induslriYaror och hr~innsloffer samt 

ttvnledel. 



l J .. dindcr 

Tlutilnnd 

Kina 

Indo-K ina 1) 

Filipinerna 

Roll. Indien 

itnp. { oxp. ~mp. { exp. unp. j exp. unp . \ exp . 1mp. \ OX'\?. 1.mp. \ \:X\). \ rrn:p . \ ex\) . ! - 1~111 _-( _ __ • ~~-----l ~L I~, . J ·~ra.n.l< l'i\.:e \ . 1\ o\\ant\ \\~ö"\'~nb\. H\t\.t.~ ~on'?\"-Ol't;.. A 
l 10, 1 l 2,2 l 3,7 l 0,4 l 25,7 l 2,8 l 0,7 l 0,1 l 1,6 l "•' ; "'"• ' ·, '±"•" \ "•" l .._,., 

t,..., \ C\ A o \ A C... O \ f'l. <"'o \ "1 A 3 
' ' ' ' ' 

J 1,7 l 9,6 l 19,fl l 27,5 l 16,1 l 10,4 l 1,6 l 3,9 l 8,4 l 0,7 l 1,1 \ 2,3 \ 2,\l \ 19,5 
2,0 l 2,5 l - l - l ] ,6 l 5,8 l 46, l l 22,1 l - l - l 10,6 l 21,0 l 15,6 l 32, l 
2,4 / 3,7 / 58,0 / 81,7 l 14,4 / 6,0 / 0,8 / 0.5 / 2,0 / 0,6 / 2,2 / 0,4 / 1,1 / 0,6 
8,1 l 5,3 l 10.0 / 18,7 / 25,0/ 4,5/ 1,·11 2,5/ 20,31 19,6/ 8,91 21,o l J,3/ t,6 

/ Britt. Malaya 2
) / 15,1 l 8,8 l l ,9 l 46,4 l 6,4 l 7,6 l 0,4 l 6,5 l 0,8 l 1,2 l - l - l l, l l 0,7 l 

Siffrorna äro fri'm 1937 och ange värdena i procent av den totala importen och exporten. 
') Siffrorna ilro frfm J929. Nyare siffror anges icke i kllllan. Förh!\llandena ha emellertid inte ändrats mycket tack vare preferenssystemet. 
2) Brittiska Malayas huvudimport kon11ner från Holländska Inclien, som levererar 31,7 procent. 

Tabell 2. 

l Import till l Thailand l Britt. Malaya l Roll. Indien l Indien l Kina l Filipinerna lTrån 
J 929 l J 937 1929 l 1937 1929 l J 987 J 929 l 1937 J 929 l J 937 1929 l l b37 

8,1 l 25,7 l 2,6 l 5.8 l 10,6 l 25,0 l !J,2 l 14,0 l 25,2 l 16,1 l 8,1 l 14,8 l Japan 
16,5 l 10,1 l 16,5 l 15,6 l 10,8 l 8,1 l 42,4 l 31 ,5 l 8,3 l 11,7 l 4,! l 2,4 l England 

4,0 l 3,7 l 3,7 l 2,3 l 12,0 l !0,0 l 7,3 l 6,4 l 18,0 l 19,8 l 63,4 l 58,3 l USA 
2,5 l 1,6 l 1.3 l 0,8 l 18,6 l 20 3 l 1,8 l 0,9 l 0,9 l 0,6 l 0,4 l 2,0 l Holhncl 
1,6 l 0,7 l l, l l 0,5 l 1,0 l 1,4 l 1,8 l 0,8 l u/ 1,6 l l, l l 0,8 l Frankrike 

-- -Siffrorna äro angivna i procent av det totala värdet. 

l~ 
l'v 
.1-

""" 1-.:l 
01 
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Som synes importerar Kina m esl fran USA. Sedan l;_0111 _ 

ma Japan och England som. Kinas vikligas te le' l'tantörer 
Sorn dessa kunder slå England och de engelska hamnarn~ 
Singapore och Hongkong med 31,4 °/o som num.n1cr ell, följda 
av USA m ed 27, 5 o1u. Som bekant är en del främmande kapital 
placera t i det kinesiska n äringslivet. Dessa uppgiw s .1r 1938 
belöpa sig till 470 mill. engelska p~nd ~örclela.de pa fi~ljande 
säll: England 210 mill. , Japan 190 m1ll., l~ ranknke 40 1111 ll. och 
Amerika 30 mill. Kinas huvudexportprodukter äro : s tenkol. 
antimon, järnmalm, hom.ull, the samt vege tabilska olj or, medan 
dess huvudimport u tgöres av maskiner, olja samt dc flesta 

induslrivmor. 
För Filipinerna är smnhö·righelcn med moderlaurlc l hell 

besl~i.mmande för deras banclclsförbindelser, ty USA nollager 
inle mindre än 81, 7 °/o av toLalexporten , och hela 5t).n °/o av 
importen Jwmmer ifrån moderlandeL Filipinernas hmudcx
porlprodukler äro: järnmalm., ris, manillahampa .. socker, lwpra 
saml en eld n1:ineraler såsom. koppar, guld och silver. Huvud
imporlen utgöres av alla sorlers industrivaror, olj a, l i y::;mede\ 

samt maskiner. 
Indokina såväl som Filipinerna är starkt bundel till .mo.der-

landel i sina handelsförbindelser. Alla vm;or, som ga I dt:·ek: 
~ ·1 l I d 1 · .. o tullfr i-l Pa sa 

transporl n1ellan 1~ rankn ~c oc 1. n o ona ar ' 
"b l o ll t.. l d le av markna-

.<:ält h ar Frankrike kunnal h1 e1::1 a s .. ors a e n . . . d l .o ·d l ·on-
dcn för bomullsvaror, stftl och masluner trols en J.,U ~ 

1

~. . 

I el l 
. t <få . docJ· dc]VlS oYCl 

l~urrensen från Japan. n o onas expor o l ~ . 
"ll "l ·t :· tt l d · del cngclst-

de en gelslza hamnarna, Vl (el sa zc1 ar e e l . . _ 

fransl<a samarbetet i östern - å tminsLone före Franl~t.lkcs l:el 
piLulaLion. Enligt pressen fortsälles emelerticl än -~å 1. 11~?.\i\ t 
cncrelsk-franska samarbetet i östern Lrols det spanda 

01 
.1'·es 

" L o u fl . F n nlzrJ ' 
landel mellan de båda länderna, som upps a e el L d-. .. · t'~O o; ) fi slz JzrY 
kal)ilulation. Indokmas huvudexport ar ns \.' o ' . ' ch 

ll al L .. d s1dcn ° 
clor (peprmr), hudar, anlrasilkol, bom u , te <. ra , ·. .. . ·or. . . .. 'l l l!'ll,aJ 
gummi, medan huvudimporten utgores av text1 - oc l } d de 

Holland däremot tillämpar inget preferenssysteJll Jlle l '' 
• o dl' · f' ,o ' l 'l]JL1lefl , . 

Ostindiska öarna, vilkel ocksa ty 1gt ramgar av L 
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Japans export Lill Os_Lin~ien är större än moderlandets. Ä ven 
största delen av Ostmd1ens export går utanför moderlandet. 
guvudmottagare för Ostindiens export är Malaya. Ostindiens 
bU'1.1dexportprodukter äro olja, järnmalm och tenn. Huvud
importen beslår av lextil- -och andra industrivaror. 

Av .Malayas expor t gln· största delen till USA, under det 
Ostindien levererar slörsta delen av imporlen. Malayas huvud
export är tenn och gummi, och huvudimporten består av alla 
sorters industri- och järnvaror samt olja. 

Tabell 2 visar utvecklingen av de ovan nämnda ländernas 
handel med ~y~oslasien, på det sätt den har försiggått under 
desenas le ~10 aren. Här har jag tagit med utvecklingen i 
Fra.-mre Jnchc~ under det den salmas för Indokina. Av någon 
okand an lcdnmg har »International Trade Slatislics>>, som ut
gör grundlag för denna tabell, icke uppLaait lndokinas handel 
Denna t~ell tjänar till att visa Japans 

0

bm·tLrängande av el~ 
andra natiOnerna från handelsmarknaderna i östern. I sam-
ba~d härm~d i:i.r det av intresse alt se utvecklingen även i 
Franwe Ind1en, eftersom Främre Indien har varit skådeplatsen 
fo,r de~ he_las le han~~lskamp_en mellan England och Japan i 
S)nnerhet mom textllmclustrms områden. Här har England 
r~st den ena tullmuren efter den andra för Japans export av 
~~_denvaror. En Lid var tullen på japanskt siden ända uppe i 
/J Oj bl d o o, m en ev se an ater nedsalt till 50 o;o då Japan son, 
motåt .. ·d . ' .... h . gm ~lutade upp med alt köpa indisk bomull, varvid 
t'lllrhens export till Japan på tre månader sjönk från 30,000 
1 240 tons. 

. Tabellen visar sålunda, alt Japan på 8 år har fäTdubblat 
Sin exp t '11 .,. d b or t1 Malaya, tredubblat den till Thailand och för-
uhlat d , t'll FT · ha en l ~l 1pmerna och Oslindien. I Främre Indien 

lllerd J~pan, trols den höga tullmuren, lyckats öka sin export 
lbO o; N d o • T nat . 0• e gangen l ... apans handel med Kina är J·u fullt 

llrhcr t l· l . Pr ~ ac " vare wnfllkten. Detta har kommit England, 
ankrrh l USA n1 d tema o' oc 1 1 go o men motsvarar knappast förlus-

her pa de andra marknaderna. Japans stora konkurrenskraft 
or huvudsakligen på, att den japanska regeringen slöeler sin 
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industri och sjöfart mera än någon annan regering. Stat 

har en ytterst effektiv tillsyn över fabrikerna och unders töd~: 

dem med s tora belopp. Särskilt den japanska texti lindns tri
1

1 

står högt över de övriga ländernas, därför all den förfogar Ö\' et~ 

modernare maskiner och använder mindre och billigare arbets

kraft. 
För utvecklingen inom sjöfarlen spelar subvent ionsreglen 

av 1936 för handels- och passagerarebåtarna en utomordentlig 

stor roll. På tre år har den japanska handelsfiollan öka ts llled 

icke mindre än 50 nybyggnader på i allt 300,000 lons. Dessa 

nybyggnader få ett stalstillskolt på 40 °/o för laslångarnes och 

50 °/o för passagerarefartyg~ns vidkomxnande. 

Aven militärt sett komma dessa fartyg alt spela en mycket 

viidig roll, ty med sina 21 till 26 knop komma de alt giYa den 

japanska marinen världens sna1Jbaste hjälpflotta. 

Japans nuvarande ledande ställning som handels- oe h stor

makt i Fjärran östern kan näppeligen inom den 11iirmasle 

tiden rubbas av de andra stormakterna, vilket icke m.ins t beror 

på Japans fördela]{tiga geografiska läge gentemot dess konkur

renters. Japans intressesfär är, tack vare det korta aystänclet 

ifrån det egna landet, mycket lättare alt försvara än dc övriga 

nationernas, vilkas sjöförbindelser äro så. långa som mellan 

6,000 och 9,000 sjömil. Den nuvarande utvecklingen av kriget 

i Europa har också i hög grad varit gynnsam för Japans politik 

i östern, vill<et de senaste dagarnas händelser - avstängningen 

av Y unanbanan och D irmavägen för krigsmaterieltrans i Leringen 

till Chungking - tydligt visa. 

Handeln med Sydostasien försiggår uteslutande sjöledes. 

Det finns två sjövägar lill Sydostasien, en öyer Still a Oceanen, 

vilken huvudsakligen tages i anspråk av amerilmnska bå~r, 

och en över Indiska Oceanen från Europa. Denna senare 5.1°

vägen användes också av fartyg till Indien, Austral ien och 

Nya Zeeland. 
. 

Denna sjöled över Indiska Oceanen är för England en ]J'·~

betingelse. Som bekant är inte England något självförsörjanc.~ 

land. Dess existens beror på möjligheten av alt kunna i ll1P0~

tera livsmedel och råmateriel samt exporlera sina induslJ 
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. Varj e vecka under fredstid importerar England 6,000,000 
·aror. 
' livsmedel och 20,000,000 ton råmaleriel om bord å 1,400 
~o~tv6 på över 3,000 ton, under det att 1,400 andra lasta och 
]al • D •. h l . d E l' l l A .. l ' a i hamnar over e a J Or en. 'n rgt enge s m mrra Ile-
lo~:' uppgifter är värdet av den engelska handeln med Indien 
~~ OOO,OOO pund, med Australien: 50,000,000 och med Kina 
~6:ooo,ooo pund. Eller omräknat i procent belöper sig Eng-

Tabell 3. 

Storbrilanniens import och exporl av vissa varor fördelade på 
Imperiet år 1935. 

Miljoner pund sterling. Poster mindre än 1 miljon ha icke 

medtagits. 
=--- ==================~======~====~ 

Varuslag Import Export 

Spannmål, böno·r o. d .................. . 28,1 
Lev.andie djur ................... . ....... . 7 ') 

,~ 

Kö•tt, fLäsk, höns, vilt o. d. . ........ . . .. . 36,8 
Smör, OcS•t och ägg ...... . .. ... ... .. . . .. . 38,8 
:Frukt, grönsak·er ............ ... ... . . . .. . 28,0 
Socker .... . .... . . . .... .. . . . .. . . .... . .. · · 8,8 
The .... . . ..... . . . .......... . .. .... . .. . . 80,2 
Viner och 19pritdrycker .... . ............ . 7,4 3,3 

Tubak . .. . ............... . ...... .. ..... . 2,7 
KoL ... ............... .. ........... . ... . 
Malm, sikrot etc. . ................. .. ... . 6,2 
Stål., smidesjärn etc. . ...... . ........ .. . . . 32,7 

Bilar och bil-delar .... . . ... ... . . .. ..... . 12,8 

Maskiner ........................ . ...... . 37,2 
Övriga metaller och metallvaror ....... . 
Råbomull . ..... . ....... .. ......... .. .... . 
Ylle 

Textil~,~~-~ ~. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
~ärgänmen, kemikalier, kons tgöds,el .... 

ed trf' ' l t .. R • ·acwaror o c 1 ra massa ........... . 
F:~~ er .. . . ..... : : ........ . : ........... . . . 

O 
. och vegetabiliska foett:JJmnen ....... . 

lJa 

l.Iud,ar: -~i~~: ·l~~cle·r·, . i~c~~;~~~-~~- . :: : :::: :: : 1 

20,5 6,2 
8,8 

39,5 
5~ 70,2 ,-
2,2 15,4 
9,2 
33 5,4 

13,7 1,9 

2,6 
13,6 2,2 



- 430 -

lands 'import och export över Indiska Oceanen till 71 7 1. ' esp. 
5S,o 0/o av tolalvärdet. 

Irnperiels betydelse för Englands försörjning fra1ngar 
" av 

tabell 3, som är hämtad ur Gwu1ar Heckschers »Brit tiska Ir 
11-

perie t», sid. 45. Tabellen visar, att evad angår den engelska 

livsmedelsimporten levererar Imperiet mera ·än hälften a y 1110_ 

derlandets behov av levande djur, smör, ost, ägg, socker och 

the. Av textillndustrins råmaterialbehov levererar Imperiet 

80 °/o av ylleimporten och en icke ringa del av råhomullsbe

hovcl. Evad angår metallin'lporten levererar Imperiet i stor 

utsträckning koppar, tenn, asbest och zink. 
Tabell 4 visar vilka av de ovannämnda för England så 

vikliga råvarorna och livsmedlen, som komma fr~m In dien, 

Tabell 4. 

Varuslag s~1~-~ ~?e~ l Ocea-~Indienlf.:ö~~~~ ~ Bot· l Binua 
lien land nten terna ne<. 

Ylle ........... . .. ......... ·x) ·:C) 

Vete.................... ... *) 
An1mals~<>a livsmedel ·)') -:;-) 
Guld . . . . . . . . . . . . . . -r.) ·r.) 
Eopra ..... .. . .. . .. . 
Sockler ....... . ... . 
G·=mi .... ..... .. . 
H.åf.osfat . . ....... . 
Bomull ........... . 
J,u tevar.o·r ... ...... . 
Ris . . ............. . 
V egetahilil9kt fett .. 
The ............... . 
ITudar och skinn .. 
J orc1bvulooprocl;ukter . 
Tenn ............. . 
Pe·tr:o~eum . ........ . 
Virke ......... .... . 
Grafit ... . .... . .... . 
Silver ........ .. ... . 

•:•' ) 
·)') 

·):•) 

'") 
'~) 

*) 
-:~) 

.y,) 

"-•J 
'*) 
'") 

·X·) 

Ka,J;:wo• . . . . . . . . . . . . . . '~ ) 

Tu11gsten ......... . 

*) 

·):') 

*) anger förekomsten av vederbörande vara. 

l 
-

*) 

"') 
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d S
tasien, Oceanien och Australien, eller med andra ord som 

s~ o . . . 
. sr)Orleras VIa Indrska Oceanen. 

tran- ·"l l l t l l d .. d l l o o o l · 1 Det är sj a v' ar , a ar e s ar sa rnanga e wnomJs,.;.a 

h för länderna livsvikliga intressen på spel, där måste man 

~~nna försvara dessa mol eventuella övergrepp från en annan 
1
' ·ts sida. Denna uppgift torde i främsta ledet åligga sjö-
par . . . 
stridsln'aflel na. 

Englands sjöförbindelseled till Singapore är 8,500 sjömil 

1\Ch till Hongkong 9,9-10 sjömil, Hollands till Ostindiska öarna. 

är 8,600, F rankrikes till Indokina 7,300 och USA's till Fiipinerna 

6,200 sjömil. Rasfrågan ir till följd härav av den allra slörsla 

belvdelse. England slår i delta hänseende bäst rustat, ty med 

sin" serie av baser: Plymouth- Gihrallar-:Malla-Port Said

(Kap Staden-Limons tad)--Colombo-Singapore-Hongkong, 

har del en rad av baser, som väl kunna fylla sina uppgifter. 

Efter Italiens inträde i kriget på Tysklands sida har del visat 

sig vara nödvändigt all leda den engelska sjöfarlen nmt via 

Kapstaden-Limonstad, vilket medfört, aU sjöleden till och från 

Sydostasien, Indien, Australien och Oceanlen har blivit avse

rärt längre än förut. Frankrike och Holland däremot sakna 

alldeles denna rad av baser och äro till följd härav i synner

ligen hög grad beroede av England i deras politik i östern.· 

l:SA's rad av baser består av San Fransjsco-Pearl Harbour

Guam-Cavile. Ä ven om USA's sjölod är kortare än Englands 

till sina koloni er, måste den dock anses sås·om varande min

dervärdig, eftersom det är för långt emellan USA's baser, och 

sjöförbindelselinjen till en slor del går genom den japanska 

försvarszonen mellan de japanska öarna och mandatöarna 

Bonin, lVIarianarna, Karolinerna och l\Iarshallöarna. Denna 

förbindelselinje kommer näppeligen att kunna upprätthållas i 

ett krig med Japan. Delta faktum har kanske varit huvud

orsaken till USA's oldara utrikespolitik i Kina. 

B England har Lvå huvudbaser i Sydo-slasien: Singapore och 
ongkong. 

Singaporebasen hesUu· av två från varandra avskilda delar 
11" alll.ligen: 
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l) Flollhanmen vid Blakang Mati och 2) Basen vid Sclek tar 

Old Strait. 
Flotthanmen vid Blakang :Mati har fem dockor fö r h tta 

kryssare och jagare. Här finns en reservdepå för ~~~ännoljol' 

·11 fl tl 'Iill försvaret av denna hamn och sLadcn Smgapore L1 o an. , 

som ligger j omedelbar närhet av hamnen, Ljäna fasta batterier 

av äldre skeppskanoner pi Dlakang IvlaL1. . . 

Basen vid Sclektar, som är huvudbasen 1 Smgaporc, har 

en utmärkt ankarplats för skeppen. Här finna~ huvud_Yarven, 

rad iostationerna, huvudoljedepån med en oljekapan tc t på 

12,500,000 lon, d. v. s. till c:a 6 månaders bruk för hel.a Iloltan, 

saml de två stora dockorna, en torrdocka och en flytdocka. 

Flvldockan har en lyflkrafl av 50,000 tons och har lwgserats 

hela den 8,500 sjömil långa vägen ifrån England. ~kssa b.ftda 

d l ·1 ·t 'llsa111111arJS upptaga 3 av de allra slors t,l kngs-nc ~or \unna 1 • c . 

- o ; • 1'1'11 fo .. rsvarcl av denna has slå hallcrier-
skcppen pa en gang. · . . _ . .. . 

. . ·d ChanD"ki vid inseGlingen L!ll Old Slrmt saml p.t oat na 
na v1 o 0 

1 
·· 1 , ··1 

·· Old SL ·a1·t l)essa ballerier kunna be 1ars ,a sava oster on1 r . c 

infartsleden till basen som själva staden Singapore. Om -~r

merinD"en av dessa batterier vet man yllcrsl litet, ty up pstall-

o 1 l' t s' 11vcl·et Yel man 
ninrrsarbelcl har varit mycket 1em rg · a I J '" 

dock, all dc p[l sin Lid mycket berömda 45 ~m. sl,epp sl'<1 n~merna 
el . 11 och någTa nY" ,).± cm. 

från monitorerna av Lord rve- ~ assen • 

finnas bland dem. 1 

Denna bas har emellertid det felet, aU den endast har el 

utlopp, vilket ju kan sägas vara mindre lyckat för en förs ta 

klassens bas. . 1·
11

·e i 
Singa1)ore är hvgsrl Lill alt vara Englands l\Iag1n Jt 1 J 
... " u • • 1 · tressen 

dess försyar av Imperiets kommersrena och koloma a m.. li
6 

. d' . l' ... . ol en ! Ienl ·o 
· 1~· · · . ·a o·· st·e1·11 och ~om ell m n e ,t '\aln em d 
l 'lUll n , ' . J' glan 
inv;sion i Australien och Nya Zeeland. Härifrån kan ~nt. li en 

'11 o ··1 E · a smn Aus ra 
behärska sjöhandelsvägarna l! sava 'urop o '.. . ~ Jzine-

och Nya Zeeland; härifrån kan flottan operera saval l uc' och 

· · ··et d 1 av Stilla Occane.l 
siska faryattncn som 1 so ra e en - bill 

. . l fl Ll o ·l's l sna 
Indiska Oceanen. Från Smgapore <an O• _an c \., '. o-rcpP• 

komma Hongkong till hjälp i händelse av elt Japanskt ,tl1 , 
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1 härifrån tan den hota invasionsarmens förbindelselinje och 
00 

srJOrtvägar i händelse av ell invasionsförsök i Australien 
tran 

1 . Nva Zeeland. I samarbete med Holland kunna dc engcl-

:!:1 sjÖstridskr~fle~·!Ja e~fektivt_ avstänga en östlig makts sjä-

Lridskrafters illltrade L1ll Indrska Oceanen genom 1\Ialakka .. 
5 

ch Sundasundet i avsikt aU störa handelssjöfarten. 
0 

Vid elt krig i östern mellan England och Japan, kommer 

Singapore alt bli den egentliga försvarsfronten för de engelska 

stridskrafterna, eftersom Hongkong, Lack Yare sin närhel till de 

japanska militära hascrna, knappast konuner alt kunna hållas, 

hur st arkt det än blir befäst. 

.Men för alt kunna lösa dessa uppgifter, behöver England 

en långt slorre flotta i ö s tern, än den, som fanns där omedel

bart före krigsuthrollet och som endast bestod av l tung 

kryssareskader, l hangarfartyg, l lätt kryssareskader, l jagar

flottilj , l minkryssar - och l u -håtsflottilj , l slupdivision och l 

u-bålsmoderfartyg, dels stationerade i Hongkong och Wei-Hei

\Yei, dels i Singapore. Enligt uppgift skulle dessa enheter, 

när Englands slagskeppsflotta en gång liar kommi t upp till 20 

enheter, förstärkas med l eskader slagskepp av »Queen Elisa · 

beti1 >> -klassen om 5 fartyg, l hangarfartyg, l lättkryssareskader, 

l jagar-, l u-båts-, l slup-, och l luftvämsl<ryssarflollilj saml 

l ubåtsmoderfarlyg. Den nuvarande sammansältningen av den 

engelska österneskadern är ohekant, men man törs väl för

tnoda, att del britliska amiralitetet under de nuvarande för 

l:;ngland så kritiska förh[tllandena knappast kan aYse någon 

större förstärkning till sin öslerncskader. 

Hongl;onq iir, med sitt ankommande tonnage på '11,480,000 

tons årligen, världens tredje slörsta hamn. Under den nu på

gående japansk -kinesiska . konfliklen har Hongkong spela t en 

framträdande roll i frågan om att förse Kina med lzrigsmateriel 

;lrh livsförnödenheter. Eftersom de fl es ta viktiga kinesiska 

~~01nar kort tid cflcr kon~liktc~s utbrott _had: .. falli: i Ja1~ans 
\ llder, tack vare Japans overlagsenhet lrll SJOSS, frngo kme

erna nästan uteslutande sina förnödenheter över Hongkong 
te h l3. ~ o H l . l . o L 'Il 

rrma. l· ran ong wng grc ~ transporlen 1 p ramar 1 
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Hanoi i franska Indokina och därefter med Yunnanha nan lilJ 

Chungking, Kinas nuvarande huvudstad. Della har redan Jl<l 

ett tidigt stadium föranlett Japans okkupatwn av on Baina.J, 

som sedan dess har varit bas för alla japanska ooper~.tlioner lllo; 

Yunnanbanan och Birmavägcn. Med basen pa HaJP'1ll ha de 

japanska luftstridskrafterna kunnat samarbe ta eff ktivt l1led 

arm61 och flottan. Med Englands och Frankrikes ell rg h·enhet 

i transiteringsfrågan har denna för Kina så viktiga 1 ransport

väg defenitivt avstängts. Detta faktum kommer att spela en 

avaörande roll i konfliktens vidare utveckling. 
t:> 

. 

Efter \YashingtontraJdatcns upphörande har ]Je! i. sln ings-

arbc tct i Hongkong försigg~tl l utan avbrotl. Fran o' ·J it'llt hall 

har del beviljats 10,000,000 pund till delta befii.s li · gsarbete. 

Det är naiurligl alt just denna has måste göras s· t .·trk som 

möjligt, d{1 den, plt grund av sin framskjutna. heh~-, 1 het, i ett 

kr ig mol Japan måste räkna med alt bli helt 1solcr:· 

:Med Hainans ockupation har faran för Hongkou isolering 

iikats aYSCYärl. I en konflikt med England kunna l
1 p panska 

ubåtarna göra alla handelsrouter i ösicrn osäkra. I ett ~ika 

fal·J 1' öl l;:i"C som Hon'-'kon" befinner sig cmellerti r' Inclok ma, 
c: t"l '- ~ o - a ,__, . 

som strategiskt sett mitsic bli Japans nästa ml1l för ·:pans~on 

cflcr Kina. Eflcr Frankrikes kapitulation har Inc'c 1 ;nus Iage 

avsevärt försYagals, ty de l radande spända förhållanoet mellan 

England och Frankr ike fö rsvårar en snabb hjälp ifran mo~er

lanlle~ och omöJ'liooör all transpor l till och fnm Incloldna. 

• · t>t:> • • - . 1· ·1kes 

Della fakluw har sii.kcrt van l medverkande Ull l ran d. 
11 Jm6s-

scnasle eftergivenhet i Japans krav om förbud mol a ~. 

. . . . L'll ll Franl;nke 
maleneltranst lenng genom Indokma, sam l 1 a . 

L i !lät J apan alt tillsätta en kontrollkommission i Il h okma. dc 

. I d l. .. S . so l'at· '" lu trusta 
HuYudhasen 1 n o z ma ar mgon, · n1 • ' .. da 

. .. . ·rl 1· - för an 
örlogsvan med reparallonsverkslader och ton ~oc ~ol .. . 

, .. l ftb f' nas haJ. 
upp till dc tunga Kryssarna. A v~n u ~ser m . _ Cfl]11• 

Den andra basen är Gamrim v1d Indokmas sydkust. lit Jl:i 
, ... · fn 

r an har en välskYddad d j up redd, och det arbetas Jl _. ocb 

· . , .. Ub·" l b :·r iircM 
all slzapa el t franskt Smgapore aar. a s asen a- ]1M 

. d" L [t]Jnscn 
en ubåtsflottilj har redan stalJOnerals ar. u ' 

emeller tid än så länge endast planerats. 
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l)en franska flottstyrkan i Indokina är helt obetydlig, i 

det den blott 01~1fallar l lätt kryssare, 8 avisofartyg, g kanon

batar och den förutnämnda ubåtsfloltiljen. 

Intill ~en. senaste tiden tycks den franska !lotts tyrkan en

dast ha ha1l llll uppdrag alt bilda molvikt mot de thailandska 

sjöstridskrafterna. Thailands eventuella ställningsta gande i 

ett ]{rig mellan Japan på den ena sidan och England-Frankrike

Holland på den andra har alltid vari t ett stort problem fö r båda 

parterna. P~ g1:und av sin militär-geografiska belägenhet i 

förh ållande till Smgaporc och de franska baserna betyder Thati-

Jand u_tomorde~1 tligt mycket i basframskjutningsfrågan under 

en dyl1k konfldd. l\Ied hänsyn till delta mås te den franska 

flottslyrkan i Indokina vara Lillräckligt stor till att kunna 

blockera Thailandbuklen i händelse av, att Thailand skulle 

:Jula si? till Japan. Med den nuvarande franska flotlstyrkan 

1 Indokma kan emellertid Frankrike lmappast räkna med alt 

lösa denna uppgift, ty under de senaste tre åren har Thailand 

avsevärt utbyggt sin flotta. Före Frankrikes kapitula tion tycks 

det engelsk-franska samarbetet ha varit följande: England 

skulle taga hand om båda ländernas intressen i östern medan 

r~rankrike till gengäld skulle ha huvudansvaret för ~le httda 

landcrnas intressen i l\Icdelhavet. Efter Frankrikes samman

brott har England själv mås t försvara sina intressen öYer allt. 

1 
synnerhel Medelhavet kräver nu en stor flottstyrka, och Eng

l~nd kan under dc nuYarande förhållandena knappast avse 

nagra · .. · l 
SJostn ds zmfler av betydenhet till försYaret av sina in-

lressen i Fjärran Ostern. 

f F.ranhikes liige i östern är h'lngt farlicrare än Englands 

e l er~o J .. <> , 

s· ll1 apan for a tt med framgång kunna operera nwt 

1
10 ~apore m~i sle ha sina baser framskjutna antingen till Bortre 

nctien elle, t 'II d O · d ' ' .. 
l'atio l 

1 C . SllU JSKa Oarna. Stratcgiskt se tt är opc-

1" nen mot Indokma långt lä ttare för J apan än emot Hol-

andska I d' d ' J . 
en , n IC'n, a apan redan h ar sma trupper i Kina och 

IJpe'ad_an operat ion kan företas uteslutande från landsidan. En 

ral!on t H Il" d I I d' .. 
lke . mo o an s 'a n 1en daremot, kräver ett över-

JlPnJngsf " · t · · .. 'l 
· OJ c ag 1 swrre st1, som trots J apans öyerlägsenhct 
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Lill S.JOSS ända blir kolossall sarhart, icke minst Lack Yar 

ostindiska farvallnens lämplighet för ubåtsangrepp och öe de 

raskande uppträdande från de lättare torpedfarlygens s~er. 

Dessutom är Holländska Indien Yäl försvarat; dessa kuster .ua. 

späclcade med Jmsthatlerier, och den holländska koloniala flaro 

tan är icke heller obetydlig. ot. 

Holländska Indiens huvudhas är Sourabaja pa .Java. D 
.. .. en 

har en fullt modernt ulmstad orlogshas. Aven de Yiktigaste 

luftbaserna ligga på J a va. 

Vid Awboin'a på Cerams sydkust ligger en ny ma1 inflygbas 

näslan färdigbyggd. Här skola de stora fjärrspaningsplanen 

D. O. 2-1K stationeras. 

De Oslindisl\a öarna äro av oändligt stort slra lcgi~k l värde. 

Besittningen av dem ger en stor sjömakt del absolnla hcrra

Yäldet över såväl Kina-sjön och södra delen av Stilh Oceanen 

som Indiska Oceanen. De äro den strategiska 11, ckeln till 

Indien, Australien, Nya Zeeland och icke minst Lill Si ngapore. 

För England betyda de Ostindiska öarna i Japans hand inget 

mindre än en kalastrof fö-r dess kolonimakt i hela Fjärran 

östern. Med en bas där, kan Japan operera mot Singapore 

såväl från sjön som från luften. Med stödjepunkt pa de Ost

indiska öarna kunna de japanska sjöstridskrafler ay,;kära Eng

lands handelsvägar till såväl Indien, Malaya, Kina, Auslraiien 

som 1'\ya Zeeland. 

!\len operat ionen emot Holländska Indien har sina s t or~ 

strateg iska sv[trigheter, som knappast kunna överYinnas :a 
länge Holland och England till landets försvar har ('11 operatn' 

flottstyrka i förening med det starka ostindiska kustförsvar~!. 
... 

1] 11 

Samarbetet mellan England och Holland är endast {'ll naltll'J 0 

fölid av de gemensan~ma intressena i Ostindiens status-quo 

Eige. 
i 

Gavile på Filipinerna och Guam äro USA's enda base:.t~ 

östern, men såväl ön vVa/;e som ön Miclway ha ull~1 a1~~ 

luflbaser, som kunna få stor n1.ilitär betydelse. Cuui le al~ ~r 

fäst, men dennas och Guams strategiska betydelse 1or lits.-\'' 
problematisk av följande orsaker: l. Deras ayslånd Jlrnn_ aen i 

väslligasle huvudbas, Pearl Harbour, varifrån undS:il lnJ!lo 
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]Iändels_e av an?r:pp ~örst och främst måste väntas, är för stort. 

?. förbm delsehnJen Llll den ovannämnda huvudbasen g o . · 
~ . .. . ar Ige-
nom den Japa~1ska forsvarszonen mellan moderlandet och man-

datöarna Bonm, Karol,inerna, Marianöarna och Marshallöarna 

1 händelse o av krig med Japan kan denna förbindelselinj~ 

knappast h~ll~~s, och 3. USA har ingen operativ flottstyrka 

stationerad 1 Ostern, som kan hota Japans transportvägar, och 

som eventuellt kan hjälpa till med a lt hål1a den ovannämnda 

förbind elselinj en med Pearl Harbour öppen. Den amerikanska 

flottan i ös t_ern bestod vid det andra världskrigets utbrott en

dast oav l tiOtusentonsl~ryssare, 10 flodkanonbåtar, 12 jagare, 

6 ubatar oc~ 3 ~edettbatar. Denna styrka kommer knappast 

alt kunna losa nagon operaliv uppgift till koloniernas föi·svar 

emot en så stor sjömakt som Japans. 

Dessa faktorer ha säkerligen varit medverkande till att 

man in till helt nyligen har uppgett att befästa Guam, vilket 

har varit på Lal mer än en gång i kongressen. 

Under 1935 hade USA gett Filipinerna en fri författnincr 

o~.h en.~ig L . n u gällande bestämmelser skola Filipinerna bli helt 

SJ alvstandiga år 1946. Det är dock tvivelaktigt om USA under 

de nuvaran de utrikespolitiska förhållandena kommer att upp

fy~I~ .. detta J.ä>f_Le till Filipinerna. På grund av ögruppens 

nu!Jtar-geograf!ska läge i förhållande till den japanska för

s_varszonen kan en japans annektering av Filipinerna vara nära 

IJ!I hands, när det rätta ögonblicket en gång är inne. 

D_e~ ·~idigare uppgivandet av Guams befästande och löftet 
0~ OFihpmernas självständighet tyder på, att USA tidigare icke 

a\sag a tt •d f.. J- Il 
l( • ess orsvarszon S• m e gå västligare än till Hawaii. 

_anske kOlmner dock USA's nyligen beslutade stora upprust -

Uingsprocrrm tt df.. .. -"-~ 
r k o n a. me ora en anwad amerikansk utrikespoli-

ls kurs i F... o·· t ? O 
ä . "Jarran s ern. m detta är fallet, lwmmer denna 

' ndnncr att f o .. d b d 
lan ° a avgoran e e ty else i förhållandet mellan Encr-

d och Japan. o 

läge ~u återstår att i detta sammanhang se något på Thailands 

\t t _.
1 delta stormakternas spel. Som bekant är Thailand ett 

Pt aglat lantbruksland, vars huvudprodukt är ris som ute-ör 
T~ 

, o 

1 slcrift i Sjöväsendet. 28 
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huvuddelen av totalexporten. Landet har så gott som inr~e 
' '] d .. . l J t ) ö Il 

industri. Dessa faktorer göra, atl 1 hm an ar s ar z Jeroende 

av sina handelsförbindelser med utiandeL Huvuddelen av 

'l 'hailands handel försigg[n· sjöledes från Bangkok, under det 

~Lt en mindre del går med järnvägen över land Lill dc Lvi( 

stora enaelska hamnarna Singapore och Penang. Denna bris. 

lande fö:måga all kunna försör ja sig själ~ gör, all Tha ilands 

läae kommer att bli rält aUvarljgL i ett kug. Den enda stora 

h "' B al·ol· som. samtidigt är huvudknutpunkten för 
an1nen, an,' '• . . 

kommunikationerna till Thailands alla delar, ligger strategiskt 

sett ofördelalzligt, i det all den räll lätt kan blockeras av en 

·.. l t Fo"r·s t när Thailand får en stor hamn pa väst-
stor SJoma z • ' . 
'd Lh ·1·· dsl·a ' ·Ialal·l·a t ex vid Pukel, kommer denna 

sr an av aJ an ' ,. < ''<' · · .. 

brist att vara avhjälpt. Dessa fakta äro ~elt aYgorcu~ cle för 

Thailands utrikespolitik, som alllid ha vanl o~h forilarande 

.. . f · t .;· rr da f'o"r·hållanden till alla lander och all 
ar all c ters rava bo < • . 

iakllaga den striktaste neu tralitet under alla konfhkl~r, Yilke~ 

den nyligen upprätlade vänskapspakten med .Japan .o~ h r~ ona 

. . . spal·tema med En o land och Franknke ocl,sd l) dl!gl 
gressron, ' . b l' t T l Thai 
. · För all kunna styrlza denna neutra Ile SVJ Ja lar -

'r sar. . · ft · sin 'l ekono-
land under dc senaste åren skapat srg en, e ~1 . : ; , od 

. ·l· - och bcfolknin~Isresurscr sel l, ratt ~nsenlig am l, b) go 
nus ,a · o . . f llt ·nodcrnl 

l) .ot derl allmänna värnplik lens grund, samt etl u ' 
< 

• l· o dc . dc se-
luft vapen. Den Thailandska mannen har oc ,sa u n l . . . 

. l t · b ggnadcr ull Slll 

uaste åren fåll nya, värdefulla trlls ~o t av ny J. < .•. o e-

l.l!Slflotta och en efter landels förhållanden rali cffeUI\ P.
1
.
0 

'- · <' ' B f" · a ·]lCtCn a 
raliv flotta håller på alt växa upp. e aslnmbsm .. hela 

" · l ·t ·1 tiga punlder langs 
'l.''Cil under utförande pa slrategrs { vr <:. .l d är 
< 

.. . • f" · Tha1 an 
Thailands långa kust. Den storsta f.ar~n o or ·u Sinf.!a-

emellert id dess militär-geografiska lä_ge r forhallande li )an~l<a 

l)Ore och Saiaon. .i\Ied bas i Tharland kunna de .PI solll 

b f " d 1 · · emot såväl Sargan 
luflslridskraflerna med or e operera . JansJ;a 

Sl.rJrra·I)Ore och från thailändsta Malakka kan den P l 
D< ' · . S' )Ol'C. 

. . ed fördel inleda en operatwn emot mga] . l si~ 
mmen m . . o • l ·e sera 

Världspressen har under de senaste tre aren u: r ~- I{rn-
.. l·anal JdeJt0111 

en hel del för möjligheten av alt grasa en ' b 
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för träng~1ingen . . D,e,n .europeiska och amerikanska pressen 

trodde sig veta att lharland länl<te överlå ta till Japan utgräv. 

ningen av denna kanal, som utan allt tvivel skulle komma alt 

allvarligt decimera Singapores strategiska betydelse, i det att 

den då skulle göra det möjligt för japanska sjöstridskraf ter att 

J;omma ut i Indiska Oceanen ulan alt behöva sUt s ig igenom 

engelska eller holländska farvalten och därigenom underlälla 

operationer mot Indien. För Thailand själv betyder denna 

];anal mera en ekonomisk än en strategisk Yinsl, Mminslone 

så länge Thailands sjöstridskrafter icke äro större än de när

varande. Utan tvivel komma alla fartyg frftn Europa till 

Thailand, Indokina, Kina och Japan att begagna sig av kanalen, 

då de därigenom kunna spara icke mindre än 500 sjömil och 

Bangkoks betydelse som handeisslad blir därigenom mång

dubblad. Dessa falzta kunna dock knappast uppväga alla de 

internationella komplikationer, som denna kanal kommer alt 

medföra. Att överlå ta byggandet av denna kanal till Japan 

vore detsamma, som all Thailand friYilligt uppgåve sin inte 

gritet och suveränitet, som deL så h årt har tillkämpat sig, och 

ryk tet kan därför betraktas såsom varande grundlöst . 

För närvarande synas Thailands möjligheter alt kunna 

hålla sig utanför en eventuell konflikt mellan Japan och 

England vara rätt stora. Den nyligen proklamerade japanska 

~onroedoktrinen i östern visar Japans intresse för Thailands 

~ntegritet och England är säker t också av strategiska omal(er 

tn lre~sera'l av Thailands fullständiga oavhängighet. 

. Efter väslmaUernas nederlag i Frankrike har faran för etl 
kng · .. .. 
J 

1 Ostern mellan England och Japan ökats avsevärt. Den 

1:Panska politiken tenderar mer och mer mol en militär allians 

. ed axelmakterna. Än så länge har dock stormen icke brutit 
los öv . ö . 
so .. er s tcrns hrmmel, ehuru det under de senaste dagarna 
"lt ratt . o h . . 

På , sa olande ul. Japans ställningslagande till del nu 

fJc~ae~~e. europeiska kriget kan bli beroende av USA's hållning 
11loJhgheter för aLt föra krig. 
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Förteckning 

å 

under tiden l maj-30 juni 1940 nyinkomna böcker 

marinstabens bibliotek. 

F örf :ns n amn 

TyskLand! 
.Ausw.ärtige'S Amt 

O:S.S 

Erik.s..:lon, Rolf 

Lindgren, Gus taf 

B'ernd, A.. J. & Wediel, 

von 
Hansson, P. A!,bin 

Lin,dberg, Folik'e 

Ohlin, Bertil 

Erik.saon; ArviJCl 

Eriksson, Arv1c~ 

Deutschen Seewarte 

. (utg.) 

Bokens titel 

Dokument till elen enge~ks.-fran

ska poMiken för krigets ut

v1dgning. N: r 4. 

Upplysningar angåencle antag

ning och ut biLdning vid K ungl. 

1Sjökr1gsskolan . D. 1-4. 

Mo·clernt krig. 

F·olkförsvaret. 
UeiUischland im Kampf. 

Sveriges väg. 
Sverige ocli Finland. Utländska 

pressröster om vår politik. 

Föredrag hållna vid S•am:Eunclet 

Nmdens frihets in,fo•r:Illlations

konfe rens i Finlanidsfrlågan elen 

17 och 18 febnual'i :1;940. 

Sven.sik kraft anspänning. 

Spioner, s-abotör:er ·och panikma

·kare. 
Vi kan försvara oss·. 

N a1t1tisches J alll'bl'uch o.der Ephe

m eri·clen und Tafeln fiir das 

J ahr 1941. l 

An m. 
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GKA 

Schaeffer, W.erner 

Jansson, Tuwe (utg.) 

Robbins, Lionel 

Henderson, Nevile 

1939 års försvarsförbund 
(utg.) 

Brown 

Hanclbo,k i sjöfari:&slk.)lldcl för han_ 

del fl.ottan uneler neutralitet 

och krig. 

Or.ienteringtSförsvårancle å tgär-

cller. (Allmänna anvisningar 

n:r 17.) 

Upplysningar angåencl€ utbild

ning till officer på stat vid 

KustartilLeriet. 

Upplys11ingar angå•enc1e utbild

ning till officer i Kustartille

riets re.serv. 

Englands Gewaltherrschaft in Ir

land. E in Tatsachenbericht. 

Krisföda ttniugar för utrikestna

filken jämte förklarande an

miirknin.gar, hänvi .uingar och 

sakregister. 

För Sveriges f rihet oah oberoen

de. Tal den 1 maj 1940. 

Krigens ekonomiska orsaker. 

(The economic eauses o.f w;ar.) 

Failure o:E a missi,on. Berlin 

1937~193·9. 

Blixtaura llet. 

Brown's completed Burclwood azi

muth ta.bles. 
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Uppgifter angående främmande mariner 
(U F M n:r 7 -8/40) 

hämtade ur fack- och dagspress av :M:a.rinens pressddal j 
under .bden :1!13 juni-15• augusti 1940. 

Innehållet i här återgivna uppgifter står helt för dc som källa 

angivna press.orgauens räkning. 

I. Aktuella spörsmål, översikter, jämförelser m. m. 

De brittislm hangarfartygen. 

Länge har elen engelska Hottan nöjt ,sig :Tted sina gamla om· 
93- ' b" · l nybvrrgna d 1:937 byggcla hangarfartyg. Först 1 i J p a or:J 1!JC oo en ,, " .. ' .. ' elen 

sträcktes kölarna till ytterligare fyra hangarfartyg, 1938 EolJ.le 
D l"wl' ch utom-sjätte och 1939 rlen s juncte nyby.ggnaden. enna p· o 1ga 0 

.. 

. o"l· 111'no· av hano·arfartyg·sbeståndet, som betyder mer an ;tn ordentliga ' " "' ·n 1 a a
fördubblin" har 11aturligtvi.s fört frå. gan om orsaken tl < e.nln "" "' t l b ryg·n flik; tallSov ... l å tal Betydeloefullt synes vara, at cenna ny Yo ' garc p . . ~ . . . ·l <Yskeppen 
gåt· uno·cfir parallell med kölsträcknmgen ttll de mo nya •' a, 'tfska 
av Kin"o· George V- och Lion-kla\S.s.erna. Sannolikt har det hr~ 

1
\ag· 

amirali~ctet ko•mmit till den övertygelsen, att det ej längn .. '·lar sutan 
.. t rH en 

skeppen med sitt .svåra artilleri som ensantma ~vg?ra s "ry ·e grad 
att härvidlag striclts·flygpl.an från hangarfartyg 1 laiJg.t h~" \ nfall.' 
]·unna inverka genom bomballfall än j agarna genom t orpec a enan 
' . . . l f" ·l .o J] ncle 111 :Han synes inom den bntbska flott.an ha va t ett 01 1a ,a . antal 
han"arfartvg· och slagskepp av ungefär 1: 1. Att ett sa st~-~ faller 

" J • .. l å l to re Jlygplan skulle insättas för rena rekognos.cenngsancam~ '(f crjordn 
fullständigt uteslutet och vederlägges också av de offentl_

1c;: t1·fi 
uppgifterna om de nya hangarfartygens flygplansutrustll

111
" 
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. ·edelar stridsflygplan och en tredjed·el spaningsmaskiner H ano·-treiJJ , ~ . . ~ . " 
· ffl.l'tvget ha r bllv1t en verksrum del av slagflo.ttan. 
sr Den för.qta av des.sa h angarfartygs•nybyggnader, »Ark Royal», 
trii.d.de i tj änst 19.38. Den är en kl:u fortsättning på »Courageous». 
:M:ed 22,·0001 ton ar t:len blott 1>00' ton större än den en.are och har 

ecl' sina 301,7 knop praktiskt taget samma fa rt Aven j)lacerino-en J1l • • b 

v skorstenen, masten, br.)'lggan och flygledningiSt<Jrnet, alla samlade 
3 

:l. styrbord&Siclan, motsvarar den på det äldre hangarfartyget. An
~rctningarna för flygplanen ha likväl väsentligt utveckLats. Flyg
däcket på »Aek R·oyah är 240 m lång t och omkring 29 m brett; clet 
erbjucler följaktljgen även för snabba, moderna stridsmaskiner med 
s.tor bomblast tillräcklig startyta, även då fa rtyget ligger till ankars . 
I motsats till den i lekmannavärlden a·llmänt ut,bredda åsikten' är 
den nödväneliga land.ningsytan mycket liten.. Rmll.nings:sträcka11 upp
går t. o. m. för snabba störtbomb- och j a.ktpl an till blott omkring 
:J()---40 m. Landllin,gsklaffar, som mimska flygplanets lanclningshas
tighet, hjulbromsar samt tvärs över flygdäcket dragna bromslinor 
samverka. 

Hangarfartygets 240 m långa däck står ej helt till förfogand e 
för· starten, då en del av förberedel.sern.a, t . ex. igångsättningen och 
uppvärmningen av motorerna, måste äga rum på däck stamt deiSsutom 
c:a 130 m i aktern mås•te reserveras för landande maskiner. För flyg. 
pls.n med o·vanlig.t lång .startbana stå två katapulter till förfogande. 
Under flygdäcket ligga två hangarer över varandr a, vi1ka stå i för
binclel.se m ed startdäcket rn.edelst två flygplanehi.ssar. På de.ssa båda 
däck ligga därtill utrymmena för ,flygplanens skötsel och trimnin"' 
med ta.Jrika verkstäder, så.som lå.s.smedj a, snickeri, smedja, lackering: 
verkstad ·och reservdels lager, Ja,gedokalerna för motor.clelar samt va
Pensmedj anc Om styrbord bli hangarerna trängre genom rökgången. 
Ihangarema stuvas flygpLanen med hopfäHcla vingar. Anmärknings
Vart är, att även störtbombplaJ1len ha hop.l'äl1bara vingar. Enligt 
engelska upp g i Her kunna 12 fl.ygplan taga .s ombord!. Detta antal 
t~ rcle ~ngefär motsvara d.e t förefintliga han.garutrymmet. 130< flyg
~.an forefaller clock s annolikare. Uneler hangareLäck ligga maskin
~h Pannt·um, förråd av bens in och brännolja artilleri- och bomb-

al11m unitio n.. ' 

g<>r För.svansvapnen på »Ark Royal» samt de därtill hörande bryg
hin~; och strå\>kast~rna ha fått 1sig pl:atser anvisade, clär d:e· ej 
ne a fly~vapnets m s attande. De 113----114 cm (4 1 / 2 tum)• lvkano-

rua .. ' fiy 
1 

.. ar.o uppställda i dubbellavettage på breda ".svalboll» tätt under 
lor~c ack. Likaclant placerade äro de 4 s•trålkastarna, Lv-eldleclnings
})8 ;~ samt de 32~ lvks p, som äro grupperacle i 8 kvacll'Uppellavettage. 

~-4!() mm automatkanonerna i fyra lavetta()'e om 8 stå j)å däck b . l 
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tätt intill bryggan. li.ent s-iffermässigt är luftvärnet på »~'l.rk OJ"a], 

utomord entligt starkt. FlackbaneariLleri har fartyget öve rhuvud 
taget ej. Till skydd mot lätta s jöstridskrafter sko.Ja 11,± cm kano. 
nerna tjäna. Enligt fackmännens enstämmiga åsikt räcker denn 
kaliber emellertid ej till för f r amgångsrik bekämpning av i agare' 
Härför krävas pjäser mel~ åtminstone 15 cm kaliber. · 

Hangarfartygets fart, 31 knop, förefaller vara för liten. Far. 
tyget borde kunna göra åtminstone .2-1 knop mer än elag.'keppen 
rep. kryssarna, med vilka CLet skalL samarbeta, för att även \i d hög 
mar.'>chfart åter kunna in1hämta de ticlsförlu.ster, som UJppstå genom 

flygplanens star t och lanclni11g. J3lctt sällan torde vindrikt ningen 
vRra så gynnsam, att ingen kursländri11g blir nöclvänclig vi•l start 

och landning. 
På flygcl,äcket finnas en rad s.pecialanorclningar för fly gplanens 

start och lanclniEg. Framför hissarna ha placerats lwpfällba r,t vind
skärmar, .som skola skyelda det upptagna fl.ygplanet för den relatiYa 
vinelens inverkan. Denna relativa vind kan vid hög fart hos hangar. 
fartyget uppgå till 20 mtsek. På akterdäck ligga med bör_ia n om

kring 30 m från aktern 4 bromslmor på ·w m avstånd t v>ir,3 över 
däck. Dessa linor hållas genom framåt fällbara stöd• c:a 10'--15 cm 

ovanför däcket oc:h leda.;; un.~der däck till automatiskt verkande broms. 
t rummor. Det landade flygplanet rul•lar över dc slaka lino rua. vilka 
seclRn hjulen passerat genast sträckas. Den på flygskeppems Uilllersida 
befintliga fånghaken fattar tag i linan. Denna föres med och brom
sa,s upp av brmn,~trUJmmorna. Efter ungefär 20 m stannar m1skineu. 

l•'ör omborcltao-anclc av större laster sam.t bärgning av [l>L havet 
nöd l andade m a1skin:r finnas om .styrbord och föröver ungefär i. höjd 

med övm melbnc~äck två stora kranar. 
En väsentlig fråga är de11 om skyclcl<et. »Ark Royal.» har yatten

linjepansar över ·?,f.5 av sin läng,d, vilket i styrka och placerin g- unge· 
färJigen l1knar moderna kryssares pansarskydeL Maxi.mit jcc·kleken 
lär uppgå til.l 10.2 mm. Undervatten.s.skyclclet torde vara g·.1 1rt )1ka 

omsorgdullt och effektivt s·om på ett slag.s.kepp. Av n öd,'n vor~ 

Pansarskyeld för flygplanen och hangarerna. Förverklig-an ll<et 
31 

, o ]i:OJI" 
detta önskemål strandar d·ock på elen oerhörda_ tyngden. Det_. ··.t. 
struldiva l ö. andet av detta probl.em är av sta.billtetsonsaker omoJllo t 

· I l · I ' "t l le saJJ1 De [yra hangarJ:a.rtygen Victonus, 1 ustrwus, nc,om1 a 1 av 
Formidable sjösatte.s Hl39 och komrn a fömn odlLgen uncller loppet 1 
detta år att ingå i flottan. De äro inte systerfartyg till »Ark Roya :~ 
Deras flygdäck ligger väsentligt djupare, varför recla11 elen frM"et 
dykt upp, huruvida fartygen av Victorious-klaasen överhuYHt\ to~. 
komma att få två hangarer. Uppgifterna i Taschenb uch ck Ju·Je~t• 
flotten beträffande antalet flygplan synas bekrälfta antagan det, ' 
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<t 0 ya hangarhrtyg.sklass blott förfogar över en hangar. EI1ligt 
deJlll· uppgifter lär'l J0'--±5 flygplan kunna medföras·. Detta antal 

de3S ;cfl\ p.la.ts tack vare fa rt:J"gets stora längd nch mot.'3va,rande .sto r a 
J;-u il ,.:r. Dessutom inkräkta ej rökg~\ng och förbinde~l.ser mellan 
]lUJl , l ' 1·· ] ' eror· n a o c 1 rummen une, er c a c~ p cc u try mm et. En,Ji ()'t hi ttm s 
bf\~g~ .. . ~ -' 
.. :. li"o-andP. unclerrathdser brlda på h angarfartygen av VicLori•ous-· 
toJe. ,, . . 
klassen ..,,].;:o rsten: mast, br/gga m._ m. en enl~et, vrlken lrks om på det 
fran.ska hangarfartyget bearn skJuter ut fran fartygssiclan och allt
så Jämnar fl ygKläeket helt fritt. Bestyckningen blir enlig,t hittill.s
\'arande uppgifter elensamma som på »Ark Royal>>. An,g"'åencle de 
båda nyaste fartygen föreligga än111u ej någr.a uppgifter. :llecl dera.s 
fä rdig& tälJ ande kan räknas ticl,igast 19-I':Z. 

Uritti ka flottförbancl.s in.sättarucle uneler operati·onerna i Karge 
ha r klart vi.sat de nuvarande hangarfartygens otillräcklighet. De 
[rån hangarfartyg tiJl .str tcl er över land sta rbele flyg1)lanen kunde 
ej lämna den brit ti&lm expediti·onskårcn nå.got ve rksamt stöd. Det.ta 
nederJag är att söka i de fartygs-b aserade flygplane ns bristfällighet. 
De.csa maskiner tillhöra merendels äl.cl.re typer, som konstruemt& un
der åren 1932 och 1933. De äro- de mocler'Ila tyska luftstriclt;krruftern.a 
kl art underlägsna i hastighet oc.h beväpning. Aven hangar~fartygen 
själva, vilkas stora sår1barhe t. var allmänt bekant och vilkas effe,ktiva 
skydel därför hade måst utformas på speciellt sätt, kunde ej värja 
sig mot det tyska fl ygvapnets angrepp. Fartygets egna pl•an iniSattes 
ej t ill försvar eller också kun,de de ej till föl jd av kvalitativ untcler
lägsenhet hin-dra cle tyska flygplanen fr·ån at.t fullfölja sina anfa.ll. 
Ej heller elen starka l.uftvärnsbestyckningen infr iade förväntningarna. 

Sedan flera år tiJlbaka hade telmi·kerna in,sett nödvändighoten 
av elen i rummet stabiLiserade luftvärn bestyckningen. Pjäser och 
kommando-anor cl•ningar måste göras ober.oende av fartygels rörel.scr 
fo r att möjliggöra en fortlöpande snabb beskjutning av det en, gång 

upP.f~ttade målet. Utan gyrost1rubilisering av pjäsel"'na är eldgivning 
IUOJhg bJ.ott på fartyg,srörelsernas d()dpunkter. Den nwclerna lv·kano

~en~ höga eldhastighet utnyttjas därigenom övedmvud taget icke. 
en .skjutande lv,o.fficern kan icke utnyttja sJna vapen1s snahbelclt3-

ege!L&kaper just d!å han mest behöver dem. 

tned :å mo·~le rn a kri.gs(artyg ~n:åste därför åtmimstone l_v·banone.rna 
dä . lcil eclnmg.sap.para tur .stab1lrrsera·s genom gyro·anordnmgar. Den 

rhn n·· ' .. ]" .. l "] o n oc,van.c'Iga avsevare a vuten maste o.ffras på ammt håll. 

ti~~~~om må.ste det fientliga flyget så utspanas att ett flottförband 
born~oss inte riskerar fullständigt överraskande angrepp -av fientliga 
föl ja ~~kadrar. R apport om anfaHan,cle fientliga f\,,·gförband måste 
för 1 ·Så god tid, att hangarfartygens jaktförband få tillräaldig ticl 

star t och intngande av anfallsläge. De,s,s.utom böra hangar'fartyg 
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YaTa försedela med jaktflygplan av bästa kvalitet s o11n star ti]l f" 

fogancle. Hangarfartyg .ska ll v~dJare k onstrueras så , att <let fvt~r

även .de modernaste störthomb- och ja<ktplanens ,krav pa .>ta rt-· ~:r 
och 

lanclning.sanorclningar. 
(Krieg.smarine den 2·0 j uJ i Hl-lO.) 

Den tyska flottans svaga ]Jnnkter. 

E nligt elen käncl<e &keppsbyggnads kritiJcern , elen fran'kP marin. 

ingenjören C:J.mille Rougemn, uppvisar den tyeka, flottan ]Hl Yä6ent. 

Jig,a punkter IWeugheter, vilka måste utöva ett häim11ande inilytande 

på cle,ss krigsinsats. 
Denna merci11g kommer till uttryck i en. artikel, som ol'teutlig

gj.o rts i tidskriften >>L'Illustrat ion >> - aprilnumret detta flr - under 

rubriken »De tvs•ka övervattensfartygens krig mot sjöfarten,, och i 

Yilken hävdas .at t de.n ty.ska flottan åte ruppbyggts huv u l,s akligeu 

med tanke på kr!iget mot s·jöhandeln m ed ö~v e rvattensfa.rty.g. 

Den första enhet av betydelse, som bygg.des i Tysklnml efter 

kria-et var som bekant lät,ta krys.s.a ren En11clen på 6,000 ton. bestyckad 

med 1'5 crn kanoner i överena.stämmelse med Ver:sailles[n•den be

stärr11melser. I utkastet till cletta fa.rtyg sökte man åstadkomma en 

kompPom~&3 mellan fart, bestyckning och sky1dd, en kompt,olui~s, som 

ingenjör H.ougeron ej tvekar att bete0kna såsom olyckl ig-. Enltigt 

hrtnl9 åsikt är clet i ,själva verket mö·jEgt aM m ed 6,000 ion bygga 

ett myeket snabht fartyg (vilket de i talienska Conc1olttierikryssarna 

äro. exempel på) , s.om samtidigt är kraftigt bestyckat: enlwte rna 31' 

Condott iei,i-kl a,s.sen .meoc~ eina -1SZ, mm kanm1er ha en bP4ycknJUg 

jämbörcli O' mocl Emdens 9-115'() mm. Men det är e j möjl igL att i tlet 

nämncl1a ;om1 a get förena fart, bestyckning och skyeld på et.t ,siltt, ;t l: 
man på aHvar kan hota en m otstånc1are, som kan bygga_ [ar1y; ... ~. 

HHlOO ton (viltlcet som bekant är clien i vVas1hington faststall,la ,ra 

e~) m ed en ÖV'et'l'äg.senhetsmarginal på 1/3 och mer i k al i\Je i'. a 

De fem tyska kryssarna på 6,0010 t~_n, ,son~ byg1~t.~- en_J i.'-'!0:.~
1:1 

plan .som ,Emden, efter år 19:2,6, utmarka ·mg clarfor 1 s. .. "ta 
.- - d 'lk f" t ' tt att 1 hogl' 

mera genom den snillrikhet, me v11 en man ors a · · de 
.. c1 ·· nY<kap a 

möJ']io·a o-rad utnyttja det begransa 'e tonnaget, an genou1 . • .. k· 
" b • 

l fl] rac 
ideer. KryiSSm·na av Königsberg-typ äro väl bestyckade oc 1 _

1
, !Ja 

ligt skycl!Clad•e fö r att kunna mäta sig 1ned svaga eskorLialt.)g. en-
. d' (19 000 · ·· 'l) Dec.sa e g 

hög- fart (32 •knop) ·och stor rul"twnsra l•O - , ' 1 ' SJOilm '· ~ ... 
118

n-

- . f tt .. l . l &JO 
skaper visa klart att de k onstrucr at.s 1 sy te a an vane aL-

delskriget. 1 
troto 

~len tro.t.s den ,snillrikhet, som ådagalagts i detalj er, oc 1 
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synn.ei·ligen vietsträckta an•vändnino-en av elel·t · 1 t · 
den . , . b · ' t-.:rs1~ sve snrn o-

slllut s-p~cwlstal 1 ~krovkons<trutktionerna, äro fart,J·gen av Königsberg~ 

tYP tydhgt underlag.9na ston·e cle.le11 ,aN de andr a flottornas kryssare. 

St~rka genom s m , om ook knappt, överlägsna fart och bättre 

sjödugl1ghe.t, starka genom kianonerna p.å 203 mm med .större skott

rid<! kunna .kry101Sarna på 10,000 ton (o 0h även de sv,agare sky·dclade 

bland ~es.s,a:J ~not de tyska upprepa elen år 191-l ,så v.älJ,J·ckacl•e takti,ken : 

otl fi'.innta :flenicll8n UllJcler det att man hållet• •O J·g uta f" " l l 
" , . ~ n. or lans .. ~ano-

11ers .slwottvHkl. All a; minnas;, a t t Fal,ldanclsslaget k ännet k l 
· t . D ec na.ces av 

denna SJ.twa wn. e engeltsJm kry.ssarna med s·1·na 1;" J.-
. . , u _ mu1 ,anone r 

och högre f art vrsacle vid samma tillfälle att cle l·' no·s 1 
_ 

,, b 'am m are o c 1 

med lOo mm kanoner bestvekade tyska kn·,·.sarna eJ· l· l t 
. . • "~· ,une e aga upp 

krumpen mecL utsJ•kt a t t segra. 

Be-tr äffa_ncle ~~~~ omdiskutemcle pansarskeppen av Deutschland-

typ fr•a.mfo r H1gen,Jor R ouo·eron kritik av 1iJ·nanc1e 1 l b 
b ' 1s ag som c en e-

träffande kryroarna av KönigSJberg"klas.sen. 

Vensa ilJ esfr.eclen mecilga v TysleJ and r ä t t a t t bvo·o-a enllete 

d 
. . o 

.; o 1o l r, SOlll 

.<?,tte et 1 sta~c1 att hedersamt figurera b lan d .allJdraplansflottorn a. 

Tyska fl ot t an fr ck nöj a si o· för J å ng 'oicl fr·" 1na' t 1necl S>8 J 
"' "' '-' cn1 ;:anoner 

Deplacementet på .1_.0000- t•on "kul1e mÖJ.liO'o-J·ort P.tt tt 1· · . 
• _ ' ' · bb • , va en rnaepans,ar 

på _ätmmst.one 2u0 mm, he.Jt i överensstämmelse med elen fa.si:lstälMa 

kalhbem .. Farte~ ha~le med lätthet kunnat uppgå till 23 knop, som 

mseits till r ackhgt for ett efterkrigs-s.Jagtsckepp. 

Men Ty.skl anll ,sl1o•g in på en heH annan väg. Den stor a 1 än
1
o·-

den 182 meJ e - :· . ,'h .. 1 D · b 

' ~ , , r,_ ar ma an( a . eutschland-typens mest framtr;Wande 

~genska~ och v1sar på det mest tydliga sätt av~ilden ati; nå hög fart 
Enho-t 1 · ... R · 
i l o . n~enJor .. ougeron uppnå cles.sa f,artyg, vilka förfoga över 

k
,OOO hki, m ed sakerhet en fart på meHan 28 och 2'9 kno']) D er· " · 

s rcld ·· r . . . ' · """ 
b ar c aremot ytterst blygsamt - s•orn s·kycku för lätt krvG:Sare 

e tecknar förf l ot v l J t. li " 
of . · c e " a.c :l'- Joonsrac ·en beträffar ö·k,ades cletliSUll lJ11 tt 

anth••t g·enom d J··· ·· 1 · 

R
"'' ' ·en CJ arv a an vane nln>g'eu av för·brännin O'Smotorer. 

edan från börJ·a .srl; l l t 1-1 . ·11 · "' 
frä , · n O l c e ' art Vl ;:en uppgrft pan.s.arskepnen 

llls t av.sågos att f. •11 D 1 ·· f · - -
s!111g.OO: eo , _ .) a. eras loga ·a !'t, tydligt över1äg1S•en all a 

~ 1,. pps ,ned Ullil1antag av några engelska slagkry<S ares clera,s 

er agsna best ck . . f" l ' ''l l ' 
&!Grru akt' Y_ "nll.llig l or uu alle e till alla k ryssare samt clera.-; 

sjiiJt ~on.sra.che v.r.sa.cl1e klart, att man ämnade utnyttja dem för 

au<de]s,k rig . 

·'ätt ~Yggandet av D eutschlancl...skeppen inriktade på ett ödeeclJigert 

ti l] d la Hortt,o r på ko!1struktion av snabba Is lagskepp i mots.ättning 

.luna e slutsatser, S•Om man tro>tt .sig kunn a draga av slaget virl' 

t 11Jd. F"anl· ·1·k l f.. t · ' l 
l'Peu D ' d 81 8 og ors m pa ·C enna väg med &lagsaceppen av 

Unlkerque. 

Seclan Tyskiand frigjol't sig från Ver,saillesfredens bootämmel-
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'er påbörj a;de det genast hyg,gan det av sina nya slagskepp a y t,. 

" , .. .. . • . "Pen 

Scharnhor.s:t. Aven cles.sa aro marl\Jbar.t ohl'-a :ad .som ~og1.skt sett 

kunnat väntas, och ingenjör R ou gero n_ tve>km· eJ ~tt påsta~ att clera~ 

kon.struk ion inspirerats av före.ställmng'en. att Tyskland 1cke borlie 

by.gga slagskepp i sti'md att m äta sig med cle engelska och franska 

flotto rna. 
Bestyckningen på 280 mm fö1'efaller överr a.s;kand'e svag-, så myc. 

ket mer som .de.s.sa fartyg bygg;cl!e.s gena.st efter uppsägn.ing<m av det 

avtr.l .som hindrliJde användruingen av grövre 1\Jaliber. Sk:nl,rlet är ej 

.sär\S'kilt .starkt att ,döma av de ioke-o.fficielh uppgifter, ,o;,om offent

lio-o-jorts.: ornkr.irug 300 mm i vattenlinjen. 

"'"'' Allt mera hemlighetsfull ha r elen ty.sk.a mar inen ic•kc til likänna

!('ivit lle.s~sa fartyg3 maskinstyrka utan begränsat .sig till att ange 

Jeras fart ti.U .27 ·knop. Emellertid var det omöjl1igt att hemlighålia 

läng;den, och ellerrna är so1111 beJmnt inbmt förhuruden merl farten. 

Enlio-t ino-enjör Roug;eron hade slag;.skeppen av Schamhor,,t-t.yp för 

att ;öra ·27 ,k no'lJ borrt vara :t-83 meter långa och ej 2.25, som o [,ficiellt 

upp~51ive.s. Det är 1u1lstäncligt utesl utet, till.ägger han, att :nm1 g!ort 

längoden så sto r 1(något Stom fö r.t med sig nackcle:arna a: .. vtkt okmng, 

förstoringen av vattenhnjepansaret,s yta och malytan for to rpeder). 

om detta ej behövts. Den upp givna farten av 27 kn.op hatle kunnat 

åstaod.kounma.s med myol~et ncin dre }ängel. Därför är det l•ams ove1~ 

t.1·gclse, att sJ.ag:skeppen av typen Seharnhorst h a en fart 11å c:a 3~ 

kno.p. 
. 

Om saken l io-o-er så till förefaller dessa nya t,l~Skn enlieteJs 
00 

' .. . " ' ·c] t m 1 st rid med 
uppcrift vara mycket klar . De aro eJ aNb8Cuc a a tt ab.a U ]l\ 

"' l 1 l l .. l l tf.. rr n-a Det 
('11 o]Do·Elotta .der as hEJstyckning oOC.l s.cycc• aro a l or s\, ~. 

· b ' 
·f .. tt . a haven 

.svnes vara en riktigare tan.ke, at t deras uppg1 .t a r a rens ... 

f,rån ,cJ.e lätta kryssare, som •b rittiska flottan äg.er t ill sky;dd. av SJO· 

'11 .. Il' f" d U\JP o-1ft me-
farten : 28 cm"kaLibern är mer än 1>1 nvc c 1g ·or · enna b .. ' ·

1 
t 

. .. l t ... , · t tt me( l s akene 
dan .den synnerligen höga farten go r c e m OJillg a 

undv·ika strid även med sl.agskeppen av Dunkerque-kla~.sen . .... Rou-

Föli arude o-runcUinjen i sitt roooruemang kommer lll g'('lll 01 d-
,, b 

r tt ]Juvu 

o-eron ti.Ll .sluts::utsen att tyska flottan åtenuppbyggts or a de 

" . . .. ' . .. l l O F O' O' , , tills a m.lnans 
sakhgelll msattas mot .S:Johanc e n . m man 'a""er t pen 

sex krySISarna av Königsberg~lda.ss~m, d'e tre .slagsk eppen av 9~ 000 
h f ' i allt f_v, 

Deut:Sch lan1d samt .de två Sch,arnJmmten' eterna, ar man ' .. !etta 

h l ll . fo r c 
ton öve.rvattenffiartyg, som konstruerats uvucsa c 1gen 

ändamål. 
t dern' 

Det för alla c1e.ssa typer gemensamma är enligt fö rf. at arna 
. y .,·ss· 

överlägeenhet i ,sjöhandelskri.g var.it av kort varaktighet. '-' ·.]l]aJld-

::JV tvrJen Könio-,sberg h.a al.clri.O' varit särskilt fruktade. Dr utse voro 

• ., o "' . l ·tern fl 
skeppen väckte en clel farhåg-o·r, ända t.1ll Dunkerque~en 11 
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. ·d•icra. Likal ecles •komm.a Scharn horst-fa r tygen att kunna användas 

f,! l • " å o l " . ~ l 
(v fr.amg ng, .sa ange l w.;:e cl'e nya engelska 3·5,000~tonnarna ä ro 

J ile 
fä r-diga. .. 

Den ty.s l~a metoden k raver, a t t det tekniska överraskning.smo-

Jll'entet ständig~ upp repas oc;h ä r ej heller säker för oförut.sec1cla 

fiaekon, .då en l1att k r.)'IS3.ar e kan fönintas av en en-d-a salv-a f rån g.ro-va 

](anone·r. F o,r t f a rando bygge r elen över l ägscnhl't, som tyskarna el{( 

och dlå t il1:5äl1ig t uppnå t t, på die n br äckliga gruruden ·av hög fart, 

köpt på bekostn ad av sky;cldet, och -detta k an utgöra ett sto.rt ri.sk

moanent, såsom fr-amgick av .So1aget vi d Rio de l a Plata. 

Att döm a a v vi.ss•a underrä ttelser, so1:n ingenjör R,o-ugeron aneer 

ra ra tillförlitliga, vill clet .synas, .sOJm om cle båda tyska 35,.000~ton

naroo, vilka f. n. ä ro under byggnad, ekulle ändras genom betydan1de 

fönstärknång av p ansaret. Denna upp gi ft ty,cler förf. så, att bygg

n·ad.sdir-ek tiven för tysk a no.ttan undergått en radikal förä ndring. 

H an .lw J!mner därför till elen för fra nsmännen trösterilm över

tygels>en, a t t t yska fLo,t t an återu ppbygJg't.s en ligt alltrlö r· dj ä rva och 

föränderLiga r iktlinjer, varför cle,ss efiek.tivitet ä r vä.sent l igrt; mindre 

än vad den k un,cle varit med s amm a t onnage, om det utn yttjats en

ligt r iJ<tigare pri n cipe r. 

V•i gå p å intet vis i go-d för elen f ranske m arin k rititlm rns åsik

t: r ooh &llllts a tser, vil:k,a v-i återgivit i uppl'_y.sn i nglSISyf.te. Mecl h änsyn 

till va.cl som ·h änt nöj a vi os.s mod at t konstater a, at.t de ty.s!k a över

":-tt~nlsfa rtygen under krigets första å tta månader fu l1gje r t talrika 

riktiga uppdrag, däriibland elen imponerande expedit ionen v1ct Nl()•rges 

besa ttan>cle, 6am t a t t de a11tjämt .göna lysan de beclnifter. 

(Ri vista :M:a ritti,m a, juni 1940.) 

ltalieus strategiska styrka. 

.. Se.ctan det ohölj da hotet nwt vå r axelbroder i Me delh avet från 

'1'a...">tmakterna.s 1Sida nått sitt nuvarande stad'iwm och de i talienska 
aekJ11 --

' 

1.. annen r ed-an l;> örj at gå in på det al j·e r i de t m ili tiä r a försvars-

.:g~t ~å väl •Ook f rå n t~ek sid a ett omdöme avg,ivas. Bet ecknandet 

fö rest~;~e~ son: »s·ymH:r.hgen .s.å r.?arb hör t i ll den fra nsk -1broitti:s:ka 

0 ~- 111 ll1gevadclems forå!.dra.cle m vent arier och härrör från en tid 

dern gJck till än1da redlan m ed vädcls kriget. Sä r&kilt viliseledalliC~e ä;. 

n o,fta g·, l . l . , h .. 
bett .. JOI'C a allSpe n m gen pa . a lvons »lå nga, osk ydld!llde k uste r». 

~O] i ~ .s't amde in te ens fö re elen i taliens k a upp rmstniilgen •under Mu.s

lerunis l5\ ba rka h an-el-, OCh cle a]}ier a·des svå r a fö rluster V·1cl ,D ardaneJ-

a kunde h a e rinrat om att k ustbefä.stn ingat· alltjämt lira starkare 
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än krig:fartyg, att alltså militärt betyd•el.sefulla pla,t.ser soll 1 Sp . 
- 'T -,r . . 1 f o • ezta 

Livorno, 1\ e.apel, aren t, l'l:~.es.sma o. s .. v. myc1~et TaJmgang.~rJ]q ku ' 

na försvara sig .s.iälva me.d äl·dre v.apen ·och me-d .sjö.stridsmcde! &ås n. 
o B k' · l l t t .. l l" OJn 

miruo r och ubatar.
0 

eJ:rJut~mg_ av a~c .ra coo s _&Cler ona r .'~ig in,te 

- helt hoT1,,et.t fran elen kngset1.ska .s•Lclan av saken- _och lor land. 

.sättningar av trupper finna.s just ej heller lockaJllcle ut-rkter. Denn 

säkerhelsmarginal har blivit ännu .större med ubåts•vapneils, r[p <>nab~ 

ba torpedfartygens samt fmmför allt flygvapnets utveckling·. Läug.; 

varje väL föe~varad kust sträeker s1g idag en ·.srukel'hetiSzon, Hli11 t ex 

Yicl Xordsjön omfattar flera hundra kilometer, och i falkt Ital i ~~ 

ov·illkorligcn g·äller Tyrren k a .sjön samt J on,ilSika och /ctlri.a h'ka ha. 

ven. Med ett ubåtsbestånd på över HO 1'3'jödug•liga enhe-te r kn 1 Italie
11 

anse dm:sa havszoner som J'ullt säkra för flottangrepp och l:tucbtig. 

nit•g. Ett sådant fönsök gjondes för några år sedan på Siciliens 

Yästku t vid en manÖI'er och utföll till för:s~· -ararens ful! .a lw atenhet. 

Sedarc odc.-o.s har H~·gvatmet unclergi\,tt, 1sin bekanta o<:h i .\or.ge på 

ett övertygande .sätt visade utveckling, .som möjliggör att fii•· nta t. o. 

m. tunga sjö.stricl.s:krafter. .Flygplanens wktionsracli.e r f l'lln Sicilien, 

Tobruk (Tripolis) cclt Leros• (Egeis ka havet) gt>noillllskiira I1Pia det 

mellersta hav.s•Oilllråcle.t mellan Tunis o-ch S.vrien, Malta li~·ge r 20 

flygmjnuter från ,s,icilianska fly.gba,scr och utrymcl1es s.mn lH•kant re

dan un.deT abc.::,sins1ka fälttåget på ett flyktartat sätt. Kagot nämn

värt lultv;ärn l~·ckacle.s man lika liet åstadkomma på ön .~om i det 

änlliu triingrc Gibraltar, .som ej heller längre ligger u tom riickhåll 

för italien.s1ka flyget. Vad so.m kan utföraLS genom insäit:mclot ar 

fl,\'g fri'm ltangarfartyg i obefiniliga lancJibaseraclc ja.kft'•kaclraro 

,Qtlille ha händeLsertur vid norsl~a kusten vis-at. Att från Kodu eller 

de :i oEi.<oka öarna .söka .spErra .\.clriatiska havet, eller hota de n s)·d

italiei'.s,ka b1sten må\Ste likalcclcts gå i lla för de därtill a1·seclda 

.striclskraLtcrna. D er>!1g ank~Hplat.se1· ligga en .lmapp -flyg·timme r;·~n 

. \.pulien och Kalabrien, där liVISviktiga anfa!lsrnål ej fi11l1<1 och la· 

rent erbjuder kraftigt l'!töd. 

D e italien.s1ka s jöst.ritcl l-=Jkra[tcrna äro fi.venlccles med si1<n ,(3 .sl~g

BkCJlp 33 kn·r-.sort:> 118 J·9srare och 6.2 tor]Jodbåtar j,ämt c inirika nnn· 
' ... · ..... ' ~. - · ua 

dre farti·O' t. o m o·cntemot de allierad e engel.sk-franska i'loMor 

rv anse1~tio· .~t\:rka. ~ch räcka helt. till för att till.clcla dt"ll s åclnfnn 
· "' - · · -~, an 

si arr. att ~orge-åclcrlåtning-en öka,s tlill en clöcllig Mo dförltosl. > .. + 
- '11 ål] ·Il l f"nJ'å"3" mJ.s te rentav f rågr. sig, v1 ~a r, c.s ng &om &Jc u e mnna o " 

1 
k~ 

Illa kterna.s ]c.(! n in O' att riskera såcdana för! u.s.ter, för vil:J.;:a rllfZ8

1
15

0
u 

b - - • 1 T,~c:k a l 

~Sjöofficrrare redsn ,·a.rnat i Eina skri.Eter, inr.an kngct m e< ·~o sjö· 

gav .sina bis,tra lä1'domar. Särskilt såg.o cle mecl bekymmr r p>~ sade 

.. f" l· '[' · l l, 't l' l "b ' Panta]Jcr i·- och · v agen or Jl . mH.s mec •Cie n 1 a 1en .;:a o a.,en , c " _ rJe 
- · - \n ) tt "1'

8 
,-'i g {Comm~mrlcr GrcnfeU 1 >>•Sea·power m the 1\ ex: t ·v ar>> , 
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qJ;-ader, varje transport alltid skulle bli tvungen att käJmpa sig 1ge-

e- hela den saml&de iJtal1enska sjö- och lu ft.styrkan». 
uo.JJl 

Tn.sikter av det ta .slag ha ook&å .sedermera. till ISYJH.\;; lett till 

ott England på sätt och -V16. avstått från förbindelsen meUan östra 

~ch västra :Medelhavet, varVlJd :Frankrike fick västm hälften på ~;in 

~att . Till_b aka~kagal1lcl·et av. sjöhandeln från Suezkanal•en och cleS!s 

rnd·irigermg t1ll kaprutten ar att s&mmanställa med floiJiJlmnccntJ·e-

~ingeu i Alexandria sa,mt oden str ategiEka tyngdpunktens förläggande 

till Egypten och Nära östern. Här .synes Suezkanalens tillförsoe lväg 

,iiJ<rad; ol jeledningen till .'Umbagolfen• (Sinaihalvön) s kall ersätta 

den från H a.ifa sa.m:t förse f lottan, medan orientamn6n underhål1es 

från :Mo.9Sul:källornas andra förgr'eniugar. Allt detta liknar ett vä1 

urbyggt citadell, och bl.ockaclen av .Ltalien viLl Gibraltar och Suez 

]i.klsom ho·tet mot cle.s:s afr·ikansl"a kolonier .står i förgrunden under 

överläggn.ing-arna, vilka uppen<barligen röra .sig om ett Jlanlwngnepp 

på Balkan uneler »tvi\ngsmä&sig orörlighet>> från Itali-ens s icla. D0tta 

land känner emellertid till s tl.väl sin sty11ka s om r;.ina »r.ättmätiga 

intressen. (Giornalc d'Italia) .s.amt cle uppenbarade akil ,leSihälarn.a hm 

.•jövapnc.t gentemot ett lanclha.serat flyg och bevarar med full 11ä:tt 
sitt lugn. 

C:liarine-RuncliSchau, juni 19-±0.) 

II. Byggnadsprogram och budgeter, uppgifter angående 

personal och materiel m. m. 

Storbritannien . 

, l .slute t av augwsti förra året ha:cle EnglallJcl 175 ja.gar:e, och 
,ecJan de<, I· ·', ' b .. · t l ~ o 

1 ' -~s La "'", .som p a Ol'J •a s une"" r va ren el er försommaren :[örra 
aret bli ' t f" l' D li ' vr ·are rga. essutom har England övertagit sex: jagar0 av 

ardy-kla:ssen, vilka voro uneler byggnwd för Dmcsil i en och begao·-
nade h.. . . 1 . . , o 

Öl· , arv,Lc en klausul 1 byggna·dskontra,ktet s om berättigad-e till 

~~:7"gan.cte i . hän.del:se av krig;sutbrott. Till näJmnc1a siffr1a kommer 

eke uppgtvet antal j.agsre, som tagits från f ran.smän•nen. 

(Svenska Dagbladet elen .2-t juli 19-!0..) 

, Rarrad ·v · · H 
-rall! as ammum.wns mm1ster - ·owe redogjoNle den 30 juli för 

ste"'en l b . '. . l . . . 
" mec mo lllsenngen av O'.Ig'stncllllStnerna. Frammegen 
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b t .'·f·f el e fartvo·sbvo-o-andet äw mycket til1frec"Ls6·tällam1e och d e rct an ~. J o .; o o _ . . ,.., ~ · et 

l 
.. 1 +t 98 an+iub.?tt.s1fartya och o :m,odeina nun~v epare &~ola bl· Jera . .;:nas ac - o ' ' • b l 

färdiga vi el årets s l ut . 
(Stockho1ms-Tidningen ,den 3.1 juli Hlc10.) 

Tyskland. 

Huru många ubåtar kan Tyskland bygga'? 

Pa
o , f o -o"•l-er elen engelska tekniska tidskriften >> The ctenna .raga b ~ · . . . 

l 
· tt . . i en artil.;:el som pubhcera·cLes 1 cle.~s Januari-

:NLotorn up" ge e 1 S•v ar ' 
num.mer. . o • 

l~nli ,t ,The :Mo·torship" finnas i Tysklancl on11krmg attlo stap. 
~ · l Bl l & V mss sJ' u i Bremen (Vu1kan) 

la r för ,skeppsbyggna-d: t w l·o.s: o llll ' ' · o .' 

o D . l '" ·ft sex vid Deut>'lohe vVerke, Slexton p a De.sc\u. 
t olv pa eutsc1e " 'er ' · · 1 s l' l 
· · . · ·l r·T ll·t· \"erke ått1a hos Krupp, sex 1os CJlClau 11ag·varvet ho v1.c · ::1owa <C s., · , 1 · ~ ' o • • A 1938 upp1a·iok tle,,s a varvs 

samt e.tt tjugotal pa nundre v arv. r b. • • .... 

l d by ryg·förmå<Ya till omkring en halv nnl•Jon ton, tdlaral 
san1n1an ag' ·a . b b . o o 

komma 31'60,000 på motor- och 140,000 p a angfartyg.. l l d' . 
Vid 1-:.i.,.ets utbrott vor·o i hel.a Tyskland femtwtv å hane e s ar 

u b l t c1e·plao81lnnet a v omknng 
tyg uncller byggnad med ett samman .ag . . o Et t f t 'otal 
· · f t l · 1 arrsprak · em 1 

270:000 ton, vilka togo h•ettw ean s ap ar .. . . . . t mber · . r· f l fr o· n1 bol'Jan a' sep e 
st·aplar sto.do cliärför till or, og an c e . . . ·u t l o t . förm·odla 
förra året för byggnad av undervattensbå;ar, VI IC~ .a er l ' 
att ett hundratal kunna ha .s.t,a.pelsa.tt.s.: tva på varJe .st•ape . ,:· ta 

l .. r· tt ·o-am\Sera. och "at 
Med hänsyn till tiden, som be• l OV\S· or _a o~Ib , , t ubåt.srti11-

igång serie.byggmad·, anser den en,gel~.ka ~Idsknf·t~n, ,~ : enheter i 
b" · k lie rart sig om c a .,ex .1 skottet vid dett.a års onan s u .. · t'll .et t a i a;prl 

mån3Jclcn sto·ra o oh små. Siffran skuRe l;a s.tlgit l ,, nås JllOt 

och femton i j•uli månrud; maxim.ipr.odi1kbone~ S·:ull~eJ~IP:llt elf,ter· 
slutet av år 1940 med omkring tjugo enhe·t.er l m~na h an.d:elsfar· 
som de staplar, som för närvarande tagas l arrsprak av 

bl . f . . på 
tyg, l na. . å -p rO'd,uktJ-011 

Tjugo enheter i måna·den skulle mot~·vara en l'<>• ·vens p!'O' 

0-nll~ rin o· 180 .Q:O·O ton IS•Om ej syn,es övers.tlga_ . de tyska v.a rå .l·,.,.j1eter. 
~ "' . ' ' h:· - till el e s•V 1 "' 

cluktionsförmåga, även om man tager an"yn f.' 
som byo·ryandet av ubåtar erbjUJder. _ Tysklil~ ·; 

li:I~e,fter behandLar ,Th e :NLotor~lhip, mot.orfråg a ~.',_ uvsevilr 
- , o 'cl l r "om bekan't Oh at for· 

industriell a törmaga pa detta omra e _la "' . . )f'1'1Jucera 
o • t t 1'clen De viktig-aste tyeka mdustner, som l · pa s1s a . ' . 
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.. in<YiSilDo torer, äro M. A. N., Krupp och D eutz. Den fönsta, so.m 
branu "' f.. .. t l · ·J ' 1"38 · l l J · , så är elen ·ornmrns ·a, 1ar unuer ar " ti ver.;-_at mar1n<mot.o rer pa 
oc~, 111 auJagt. omkring 2::?;0,000 hkr och lanelimotorer på tillsammans 
59'~~ring 2:001,.0010 hkr: månathg geruom~mitbs:procLuktiJon 35,·00'0 hkr. 
00 o.n1 .man tager 3,-00() J-ukr som nwclel"'ärcle för drivkr-ruften pee 

1 et skulle omkring 50,000 hkr i måTLa•clen behövas för att förse 
e~ ~0 ' urudervatt•ensb åta r med: mo·torer varje månacl. Enligt >>Trh.e 
~[~t~rs;hiP " kunna Krupp o ch Deutz var•der a m elll l<ät.the.t uppnå en 

1,0d,ukti.on på 10,000 hkr i månaden , medan N. A. N :s utan s törre 
;våri ghet kan äka till 40,001(). 

De t ys1ka dieselmota t•.kons,truk.törernas full äncl.ade or g. an isa tio.ns
fönmåga och om-rattande erfarenh et giva fög-a anle,clning till ani·a
"'an.cl'en. at t <s åclana svåri,.gheter i seriepmduktion och montering skola 
~ppstå ~sCJm under förr.a kriget. Då berfann s1g eXJpLosionlsmotor•tek
Jtiken i si r>. barndom ; för närvarande har den upp nått en hög gra.tl 
av f.ullänclning, på vilken det givits mångfalcHga pmv. 

Den engelska bcl1S1kriften tror sig ocb;å kunna göm den .förmo
dv.n, ntt p rogrammet för intensifiering av ll!b åtspro.dukti<onen redan 
var påbörjad vid krigets u tb ro.t t, och gruruclar densamma på lwnsta
to ran det, at t .-de tyC'ka va rven år 19,39· v oro mycket minclrt~e sy\s\selsa t tJa 
med· byggn ad aY h.ancl'els1fartyg än under fö.regåenclie år : omkrilllg· 
hälften. Ti cl."lkr ift en tillägger, a.t.t mecl.an ett progmm på 900,D-OO 
ton hancilels·fartyg s<kuHe genomförts uneler 19,40, var i september 1.939 
blott 160<,0100· ton beonclrade. 

.S :mningen att säga synas oss dess a två a11gUJment ej til.lrädkli.ga 
fö r att .st ödja antag·andet, att tyska regeringen avsiktli gt sl<a;gi.t av 
[Jå takten i hanclelsfa rtygs,byg,gena ooh i stäl.Let ökat ubåtspro-c1ulk 
tionen ända från fien-tlighetens början. 

I s lutet på artikeln aHiställas några betrraktelsrer avsedda aM e n 
smula trösta den engel,ska läsaren efter f ram l äggandert av d•et fruk
tansvä r.d,a ubåLsprogram, som Tyskland .kan för.ve11klig1a inom ~mrt. 
Fram.för allt kritiseras .de nya tysk a örLogsfa rtygens kvalitet , som 
enhgt >>The Motomhip" k,ännbart försämmt.s på grund av rlen sy n
:e~ligen hastiga kvantitetGökningen. Stundmn alltför Lätta ek rov, 
'' ar~ kilt bland cle m indre fartygen skulle säl unda fö!'ekromma. Ji',ali 
atlfö . o .. ' o .. • o • 
c· .ra.~, da overbygga.a,c]erna undergatt sattmngar t. ·O. m. p·a f erm 
~:~brr1 eter, och då jag,are blivit ekadac\le unde r farilpmv.en. Det ha r 

1 ;~tsta llt&, for ts:ä t.te r eLen engelska ticliSkriften, att vi<d eldgiv ni ng 
S 0' 28-o r och ävcen från mindre kal•i·brar n.ågna to•rn silla-cllats•. >>G ra f 
· Pee.s, m •-t o l l f l · kl' J · • l an O u._o, anc·.sua t 1ar 1 ver• 1.g: 1eten v1.sa.t s1g rnycEet svagare 
ublt~:~n antog . . Man ho·p~as därför på engre,Jskt håll, .att ej heller 

,n_a ar•o f n a Jr ån bnat er. 
S!utJ.igen betonar >>The lVLotors,hip , den jäkta•d•e trukten i ut1bilrlc 



- 454-

ningen av ubåt besättningar. ABa veta vi, att denn'a frö1 ga är 

största vikt, och in.g·en vet det bättre ·an elen ty.s.kama rill·l'.' il ning~~~ 

Det ,9~·ne.3 därför ri>ktigt att an .t·~.g. a, .att al l.t SIO/m ~r m o.JI Jg- t go 1·e~ 
för att övervinna svåri>gheterna; Jor narvar,an·cl,e tyeit ma u ntt do.1 n 

av fa·kta kunna sl ut a ,sig t il.l , att befäl och besättningar pil dl' h sk: 

ubåtarna är·o ful lt v ux na s in uppgift. 

(Rivista Marittima, m aj 1\ l ~O. ) 

Förenta staterna. 

Presi ctent Roosevelt un>Cle rteckna.cl:e den. 20• j ulli la m\' lig~J a g-c t o111 

antSl.ag på 4;6.LO miljoner do l l ar för fLottans utökning. L age' Il räknar 

med ett 1sj uårsprograrn, &Olm s kul:le ge Förenta staterna •'n am1acla, 

.som är i s tån d att möta s amheliga anfall både i Atlan.t e n Ol'h Stilla 

havet, t . o. m. på ett avstånct av 1,{}()0' s jömil f n't n, Fören ia ,.,tatcrnas 

kuster. Förutom 200 krigsfartyg kunrra enli gt lagen byg gas eller 

omänclras talri1k.a hjälpfartyg s.a:mt en etor fLotta minetre )!fli r,ulLbåtar 

oclt torpedbåtar. 

Krigs farty.gen, vilkas t onnage uppgår till 1,·3:2,?,000 t on, ökar 

cl.en amerikanska flo ttan mec~ sj uttio pr-o ceJut. Ar 1947 hoppas man 

h a en flotta på 7oQ1 krigsfarty,g, därav 35 slagskepp, 20 lr ang· a J~fa r tyg, 

88 kry~ ane, 37.S j:agare och 180 undervattens~åtrar. 

Man .bedirknar att dE)n årliga lm.s•tnaden för hyggancl vl av denna 

fl.ott.a komm er att uppgå till 2 :niljal'd'e r undle r .cJoe :~j u l~o:11111ar~:(~ 

i'u·en, däri inbegriop et cle re.d,an eXlster arude 'fartygens un rl:e tllalL. so~ 

te r cl>e u•na per iod beräknas den å rli ga u nde rhålL9'k>ootnaclen till 1· ' 

tuiljoon.er d.o·ll a. r. 
QSIVen:Sika D ag1b la>det elen 21 ju li t\J IO,.} 

Fl>yg,cl•cpåfa r tyget Curtiss, elen fönsta en heten av d!'t.t a slag 

Fören la state rna · f lotta, s jösattes elen 20 ap ril på Kew York S\IIJl' 

building Co rporations varv i Crumclen {N. J.). 

o 
o ' e \1' orle· 

Under provturer elen 23 mars 1 Lake Pontchartnam .( [)El>' 

a n.:;) uppni\dcl e motort,orpedbåten P T ·6 en i'a nt av -W J,nO Jl· r trii, 

liln g'cl ii r .2·1.7 111. Den ä r en bland· ode 8 moto rto rp edbi'ti a,n a 3
' 
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'J k a ingå i byggnadsp rog ramm et :för mi n1cJ.re fart.y g , och den första. 

' '
1 

' • l)t.ovtur. _
0111 

gjort .sm 
< (lli vis.ta lVfari tti ma, juli-augu,':l i.i t9J>O.) 

]\farinminis ic.rn har född.aroat, att hygget a v s lai,"Gk.cppen på 

fi:OOO ton fortsknder samt att minis teriet av s.enal.en k·omnner aU 

br!l'ära el.t å t.e ruppr·ättancle ·av a ns lags fon,cle r n·a för :Lad.y,gs byggnJacl, 

ril.ka ctec1mera t,s av l<amm aren {mer än 5'0 miljoner ha tragit.s f rå n 

fartygs- och f ly g>pl 'a n .s byggn:acl:s.ka.ss:an) . Minis tern f ram hö J. L vi:dat'e, 

~ tt byggnwclsproog rrummet fullföl jes plan enligt sam t att man hål.ler 

på att utm~beta f örs lag till silags kepp .med större t.onnage men att 

et.t deplacem ent på 45,0.0'0 ton tills vi•cl:are är tiloleäckligt. D e p:'\ . 

gåen.cle uncller.söJmingarna o,mfatta bl. a . stu cl·ier ang. de pl.ancra.cle 

fa rtygens manöverförmåga, has ernas teknis ka utrus tning möjlighe

ten ait anpa.ss•a I>anamakanalcn J'lir .sag1da enheters geno;n fart, Llm.:

kornas egenskaper m. m. Forsknin.gsaT:bet et k·ommcr a•tt taga aV\Se

vä rcl tid i ansrp råk. 

Då cl.et nuvarande byggna·clsprogr.a,m:mct för sJ.ags.kepp genom

förts, rlwmm er :Fören t a stat,e t;uas flotta att få åtta ll.)'la s lagsk epp. 

Köl a ma till aHa sex s l agskoppen på 35,0()0 t on ha s träckts, o•clt tvi\ 

av clesC'Ia enheter ha ,sjösatts, nämligen: >>North Carolina» srumt »Was

hington.». De å t e t'L~t åencle fyra enh eterna i denll'a g rupp ä tio: »Ala

hama» >CNorfolk-varvet), stapelsatt den l :Bebt'llari 19J,O »Irudh~;na » 

( ~ewport News), stapelsatt ·cllen 20 nov.ember Hl39; » ·Ma~s.achu,setts>> 

~~etlehem Sheel Cot1)., Quincy), s tapelisatt clren 20 julti. 1939; >>rSouth 

akoia >> (New Y:or:k Shipb. Om·p.), .stapel>Satt elen 5 juli 1•9i39. >>Iowa>> 

P,ä 45.'000 ton .har stapolsatts på v·ar;net i New Yonk efter >>N-o t'ih 

lH rohn ... "it · 1 
· U.S>> SJOs.a ·. mn,g c:iirs amma.elt:ädcs 

E . . 

Il nhg t pre>S>Sen har Förenta s tatcrna.s marin f. n. undle r byo-oonad 

e .er b 'j' . . "'" 

sia evi J.acl.e 11.3 enheter >(mbegrlpn·a hjälpfarty g,en). Därav 8 

1 g~ke.pp, 4 'kryiS!Sia re, .2 hanga rfartyg, 31 jagare, M ubåtar, g,) motor-

orvedbåtar l l l b " t · I 
för u .. · · OCl en ce u a. Jagare. fråga om slags k epp fönutses 

a.sta buclg·etår J enh e ter på 4.5,00'0 to·n. 

(Rivis ta Maritti>ma, juni 19~10.) 

·'ka l! D~~ a.merillwn:ska fl:ott•stati onen vid Guan.tanamovil<.en på Clllba 

~'i r . f?r&tankas g.enom att 2,900 man överföras dit från Quan.tico i 

g
101

a. D etta väntas <Srk e i september. 

'n stA.rner1kan ka fl.ottan ISamll på B arbers Point p·å Oaim-ön byg..,.a 

Orfly·l ·t ·'i l bl . · ". 
gp a .s, VI (en . a . skall kmn.na hysa flygplanen till de 1 
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l"e,·a rl l larbour s tat.innrrade hangarf:artyg\'n. An\ä.g·.gnin gl'Jt bli ,. 
d~n 

.stör-s ta f!yg.s l·ödjep unklen på Hawaii. 
(J) agens Nyheter elen 11 aug.us t i \!) lO.) 

11a riu• 11 ini10,(8'rid har låtit igångtsäti.la r.rbelen för "Ii ·'n n1tnan. 

lag! belopp ·,,v -1 ,3 lltiljon e r Llollar för uttbygg:mcl e av ma riP!"\.,·ghasen 

pi\ de bå-da öarna Kodiak oc·h lJnalaska , som ligga ut an. liir .\la.ska. 

.\lt!;iinkn oi'JentligJdord-e-s fjorton d<agar efter det att So l.i<•l un ionen 

tilikännagav, aH dem r ystka Diouno.d'r.sö n i l~ering.s eun ~l :-tkullo be. 

fii.~t a s . Unu\1astka är elen fönst.a av AlouJ·erna,s ötk ed j a :som .st räcker 

s ig· fr :oun till {len noJ-.cHiga.sto japanska ön. 

(Siockltoluns-Ticc1ningeu .elen -1 augusti !Hi ll.) 

Bärgningen av ubåten Squa.lns. 

1 f' tort scH bi lda <le a.mE'l'ikan k>a uhå !.a rna G fiol l il .in. l il ldt>lade 

s iir.,kilcla ba,srr: i Now Loncl<on (Connedicut.), Coco S.o\ o (l'alta.m•a

k::tnalw1wn), Pea r l Ha rbo·ur (IIawaiiöarna), d.e tvi't fttersli'tPn<k baser. 

n a l<i i!;ga p[t .stilla havskusten och i FjätTan ö r:;tern. V id \ a rjp ba 

fintl·a•::; : ett h~i. rgnings> f.ar-tyg s•rumt. pontoner, sä t'Sk i \t, av:<t'·<l<la fö r u

b:'\ta r. DC'!':sa fem e nhete r med ett t'onn.age på 1,400> ton ät'O av sam

tua typ som >>Falcon>> och äro förseclcl:a mCLl en r ä·clielnin g.~klo<,l"a _ var. 

, JC>:tlc-on , byggeles .som mirus.ve<pariO o-ch tjä.ns tgjor.cle un !<r va rids

k ri geL De.n är .).5,7 m lå ng, 9,75 m bre.ct ooh gör en far·t- a\ _H knop. 

n e,s1s ot•clinarie b~sättning räknar &2 man , men u11cler härgn1n gcn av 

'" 'J l · h" t hl· arc om-
,,Squ alus, h ad.e den . ..,, av an1en,ans1 'a mannens · .as a '-," _ 

hoPcL D e n ä r utru,st.a cl mecl mycket k r mf:ti g.a mo to re•r O('h tu atena :\ 

däribLaDd 7 luftkompressore r, s om kunna kompr1mera t ill t ry c•k Jl' 

mellan Hl oeh 91 kg /cm2 • R edan å ren 1•\J2.5 och 19::?.7 h wd'e <l"n bttrgat 

. l " o '·O '" l i up ollllru 
tv å uhåt a r, av vrllka ,elen ena t. o. an. ag pa "' me "e.r\S '.. · 

.. l J"-- . ,,beten 
, Fair-on , \ik, om clo andra Ji,knande fartygen a r ntrlh9ta.L ol a 

pi1 högs t 30 metens dj up. , 
11 

t rä· 

Pontonerna äw av s t å lplå t, beklädda mccl ett sk y<h:ln'c e eJl 

hölje, var8 ·b~irförmåga s kiftar mell<an 30 o ch 80 ton. Fö r b;irgm n:er

a \' ,Squ a l u. , använd.oo dy liJlGa på ·110 till 80 (,on. D e ~.stö rst a pontol de 
• o 4 1 D .. . uppde ·a 

11 a äro 9•,7-S m långa och l1 a en cl'lameter pa , - m . ' e a tO . .f ()"rutt 

i tn·e rum medel.o. t v<atten-täta skott, så att cle kunna h ållas 1 \do]Jef 

läge el le r i en given lutning genom att man släp·pe r in lll er 
8

11
[>(1 

. å . f" b' lrl e J 
mindre vat,ten i die ytt re ruiTLllJ en, vrlk.a kunna .st , 1 or n: __ . el! 

varandra, m edan utrymmet i mitten förblir tomt för att ,c.k•anJ,a 

lllinimum av ly ft.kraJt p å tio t.on. 
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ATne rik·a.nstka lll arinen äge r 3 räcl.c\n ring.Siklo ek,or av ,s.a111 ,111 a m-o

dell .som ·~en , vil1ken för f~rsta gången tog" i bru·k med framgång 

vid rä:clc1mnge~n av al la de overlevanclie f r ån , Squalus". Klo ckan bc

rii,kna.s no•rma lt k u nu a rymma <6 iSkeppebl'utna av orcl<iruär vikt .(un-d:cr· 

ovannämndia a r:be_ten bar den 1<0 personer, d . v. ,s.. två mer än. det 

bedikn a;cl e m axmn antalot). Manöv reringsti-den är t-vå timmar på ett 

djup av 3D;-5 m. 

Sonn hek an t intr ät:Laclle blott ett olycl· Lil!thud uneler a rbc l .en~ 

för att r.ädcl<a ,.i:Jq ual u.s, .besättning. V id upp-halning av k loek.all 

tra:sslrudle den vid "Sq ualus, fiaJst gj·o rcla ·kabeln in s i,g i upprhal n ing&

wiren, mecuan vinscharna al'betade på , .Fa lco11,. Vimscharna manö v

reras av dy:k are i k lockan. 

Kl.o·ok an l1 ar be räknats .lmn.n a gå n>ecl till! ett maximi.c\.j:up a•v 

3();5 m. Vi:cl "'Squalu.s>> bärgn ing n ådde den 73,.2 m. D ess manöv r1e

ring kräver .s kickl iga cl_yilcare, v ilka u tväljas. och h ·änas mod. omsorg 

samt tilldelas lllbåts bas l'rna. Två dykare sköta kloe~kan,s IJllanövrerino· 

orh reglera upp.s t i<g n ings hastigh e ten med aktgivan•cle på de skepps~ 

brutna.:; föl'lm'\ga att t åla tryckminsk n in gen . 

För a t t kunnra p åskyn-da upp.stign ingen, .som är det far \ i.gal9tc 

momen i·et vi d r åcl<clnin.g.sanbe t,on på stort clljup, kan man ers ätt.a lu f

ten i kl-ockan med en <blan.dning i vi a pr-op-ortioner av .syre och 

helium, tillredd i förväg och konup rim erad i silålcylil!Jclirar, och ingi'1 

i klockan s utrus tnin g . Dessutom är s j älva fa r tyget föreett med en 

luft iJ iit hytt nwcl1 h eli umga , som kran sättas under tryck, och cl:är i 

nodlfnll e fte r uppstigning;en ända till t jugo· man kunna ·fiå plats . I 

ful·] av all t för h astig tryckmins knin g iaktta,gae oftast blåJSo-r, fram

~all_ade av cltet f r igj.or cla kvävet, viliket upplösts i blodet. unider tr"yck

oknJ~lgen o ch v id tryckminsknin gen f r i•gö•r sig före syi'et på g nun cl 

~v S H! .min dre löslighet. B:eli um1, en o:föräncl-erl ig gas som b r,ävet., 

ar mycke t mi ndre lö.sl-igt och t i l låter en hasti"at•e trycknn in.sknino-

(lf ~l i um -- l . . l l . "' . "''' 
,,. . anvan.c e.s 1 <e •enna 1ytt, 1 k.lJockan o-ch i cly.kardlräkter a .v 

oar, hld< model l. ) 

. D.et är att mä r ka att ingen av dykarna, som .cJreJtogo i härg-

nrno-en wv S l . , .o • J '· o • • • • 

.\n;· . " qua us>, n,agons m "tacue g.att n ed till 7i3 m dJ up tKhgare. 

å andnmgen av konstgjord luft >(syre och heli'llllll) i dyJkaDcll'äkte rn a 

P så .stort. ·dj up gav upphov till &vårigh-etet· s om ej vom förutse elida 

lilen .som sn aobt öve rvunnas. ' 

över :attnet.s ten:peratu; p ·å 7-3 r~ dj up . var ~0 • D yi]carna klagade 

fö r k Ylan och over sv.angheter 1 audmn g pa grund av den ofta 

D e 0 lllmande ti l·l täppningen i ,gasröret som utmvnnar i hJ. ä] m en 
enn . ' · , · · 

a olägenhet ber:od•cle på tre Ol\Saker: 

Uin l) . K ylan, som utV1eok \a.s på g runcli arv ga.sblanrclnin gens. utviclg

Vatf' vrJ k en i sin tur framkaLlar lmruden.sering av den utancl<ade 

euånglan. 
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2) Don ltas t.igt. tillbagande Jw.noent ral.ionen av kols~ra luften, 

beroende på dykarens ansträngancte arbete. 

3) IIoliumg.a.sen& höga v ä 11m eledanlde förmåga. 

So m r ecl'an påpe~kat.s, uppsuges kolsyran av en li-bon app ara t·, be. 

liigPn i ]1j,äl.men v id mynningen. till luftröret. F'ör att .m ol.~ii't 'kölden 

bekläd,cl·es d_ytkarcn mod en sm~ts overall , s:om täckl".o hl'ia k•i'OJlJlen 

in -klu.siw~ hän.clerna, fötterna och huvudet och encl.asl liii•Jnadc an . 

.si,ldot ohct,äekt. Denna kläde·cl räkt uppvärrnde.s el1cktriiSk l g<'non1 et( 

motstånd av metalltråd, inneslutet i en av dc nya vä\' na<I Prna av 

.SJ)Unnet glas, som f. n . tillverJws i Förenta stafe rna. 

Denna ,cJykar-ens Sipeciella bekläcJinad ä r naturligtvi.s oniirlig-, om 

arbehena u tförms i tempe1•erat vatten. Likaså använcl Pr man blan 1lc 

n.ingen a.v syre och helium endast vid arbeten på ,stönP tlj up än 

J8 meter. 
(Rivi.st•a ~{ari.ttima, ju ni HHO.) 

Japan. 

Den j.apans.ka Jlol.l.an ko.m1mer ino111 .ko d . all. l'ii Pli 111y~kel. 

v'irrlcf u Il t l. i 11-'lkot.l". av små enheter t il l si n ubM.sflotta, n!P•il·d el ar den 

\:iilinformerade tj.clningen. La Stampa i Rom. 

Det rör sia- om s må »dvärgubåtan>, vilka byggts i .stiir., t.a hem

lig-b et. Vid dl; pwv sam fö retagili.s lära föubluffan1dlc re.'u]l,~t ha 

c 
J 1 11 b" · · et'llvei+n s·td-ana 

uppnåtl:s, orh m!'ln väntar att . apan .s ;;:a orJa sen ,l ,,, ' · 

båla r i .st,or skala. .. . H 

E 'l elv l i k >>cl•VIä r n-båb är på endast t i-o ton, men de n ar sl.nt' 

. • o ' 11 . b " tt l ' ha r ]lka 
bc;styekad me-d bl. a . tre torpecl.tllber, v1 •;;:et Inne ar a , -c c H . ' . 

1 
· · 1 t" · båt ·1 De11 gör ävell l tka gol 

kraft1g armenng .sam ce s .one u' an a. · . · ·k 

. ' Il ] t ' l' "·61-lOJ T r]i J Upd~-
fart och kan kamma upp tl en 1as lg' ~e,, av a d · l· · _ · V' d 

nino· är cilen emell ertid de större t yperna bety.dli.gt överl iil.-cn. 
1
,1 

o . o l ' --o 't'r anecan 
de prov .som företogo-s gwk ,elen ned pa ett q .up av ,:Jo m f · ·t n. 

' l 1-() t l v-ntten:r ·a 
en ordinär ubåt endast btn dyka crl'm _,o .me er mJJc•er '· ch en 

Besättn-ingen best·år av tre man: en befälhaVIare, en matros 0 

maskinist. 

1939 

(!Dagens N y h eter elen 9 augu.sti 1!)-W'.) 

, f bruari 

Ubåten I--63, som gick till botten i Bungo.sunclet deu .~ ~\ne :z;z 

l ]l . · l b ot b'a' 'O"acl~o. ~•--l ]!C 
till JöLjcl av -;:o .lSJO'll m•ec -en annan UJ a., ' I 0 v~ c • 
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ari e.fter 11 månaelens intensiva och mödosamma an tt1än.gningar 
janu . 

· apanSJka mannen. Av de 81l bcs•ii ttning.stn ännen Jmnde Mo•tt 6 
ar J . 

.. 11 as vrd olyckan. 
p .I (C' . . . 

j\faun:nnmstern har mecklelat i parl:amente.t att I--63 låg på ett 

dj UP av 1Jö3 bmnar Något som gjor.cle bärgningen ännu svårare 

rar att havsbottnon på ·olycksplatsen var ojämn och strömm1arna 

my~k,et starka. Dessa fak-torer hinclraLle rärklning1Sa11betena i avse

viii'd mån, förutom diet cltUig.a v,ädier, som ofta tvingade till in.ställel
1
sc 

av arje ve rksBJm.het. Uneler några månader var det mö-j l.igt att 

anbeta b]o,tt två e·ller tre timmar o-m clBJgen på grund av do ogynn

samma atmo.sfäriska :föl1l:Lållanclen~. _ lutligen .kännetecknaJdie.s hel.a 

fö retr,get av obe.s~krivNga svårig1hetoer .genoo•m havs djupens .swra ljus

knapphet. Bärgningsar•bctena ha utfönts av personal från :fllottha.sen 

i J(u1·e un de r 1-e.cln in g av konteramiPaJ Fushi.o Hanaahima. 

(Rivi.sta ~farittim.a, juni 1·941(}.) 

Brasi lien. 

En bras i li gnsk jagare, soan uppkallat..s efter den b l'asilian.ske 

sjö,hjälten Marci cli-o Dias, har löpt av stapeln vid marinva evet i Ri·o 

do Ja neiro. Samt idi.gt sträekte.s kölen till ytterhgare två jagare .. 

(Sven&ka Daghl rrdo.t den 21 juli H-l'401.) 
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Litteratur. 

»Det n~'a Eut'OJill», av r il. d.orkto r La.e:e Stacl 

von Holstein, Neutrala ins titute ts fö rhg-, .Stock

holm 1941(}. 

Den flitige författar en har ånyo, p å det Neutral a in,.titutets 

t:örlag utgivit ett nytt arbete, »Det ny a Europa", som an g-iw, utgÖJ':l 

tredj•e d•elen a v .elen tidigare här omn>äJm.e:cla hoken >> Vå r ncut ra.litel». 

Av l:JIOikems t io lmpitel kunna rubrikerna >> Kampen om ha vPn.< frih et», 

>> Mr Ch u rohi !L i Noi•ge>>, >>,Småma·kte rn as s-ky·cld», »Ett h am klspolitisk t 

kontinental.bJ.oc.k>>, >> Det italieooka i mperi•ets växt» O•Ch .slui.li,gen >> Fi

nis Dritannim- r·e.surrexit jus>> .möjlig'en ge en bilcl av cl esr' inneMIL 

UtC1m tvivel utg,ör boriGen en my cket intressant litteratur, >hir förfat

taren framför sina helmuta .synrpun.kter på ele n neutral•ite t. ,;.o m enligt 

hans ås ikt rn·otsvarar belens behov. De försök- till histo ri.r,;k rivn ing, 

.sc.m i :sarnband .här.me cl göres i ett par .kapitel, torcle 0m ell•• rt icl näp

pe! igen stå .sig inför en opartis k granskning. 

Om bo·k-en utgivitrs un ele r pseu-donym, .sk ul.le manr n•ii.s•ta n utt.~n 

t ve kan hava betra.ktat elen såsom tillrkommen p:'\. en syd1lig;trf' brcdd

gTaLJ. äll latituden genom S111ygehuk. 
S-s. 




