
1936.
99:e årgången.

Häfte N:r 12
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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlings:: 

ämnen 1937. 

1. Synpunkler p~t flygstridskrafters strategiska och taktiska 

samverkan med sjöstridskrafter. 
2. Sjöstyrkas skydd nmt luftanfall på framskjuten och in

dragen ankarplats. 
3. Utvecklingslinjer för det svenska minvapnet 

4. Vilka krav har artillerimaterielens utveckling under de 

senaste åren uppställt beträffande personalen och vilka 

förändringar kunna med anledning härav vara nödvändiga 

beträffande artilleripersonalens utbildning? 
5. Vilka synpunkter böra anläggas med avseende å skydd mot 

nutida anfallsmedel vid konstruerandet av sv·enska örlogs

fartyg (med fritt val av ·en eller flera fartygstyper)? 

6. Flottans förbinclclsetjänst, önskemål och utv·ecklingslinjer. 

7. D im- och rökbildningens teknik och taktik. 
8. Försbg hll uppgifter och organisation för det frivilliga 

sjöförsvaret samt Mgärder för dess främjande. 
9. Navigeringen i vårt land omgivande farvaUen under krigs

förhållanden. 
JO. ~1odcrna tekniska krav på kustartilleriets sjöfrontsartille

ris pjäser, ammunition och eldledningsrnateriel. 

11. Kustartilleriförsvars betydelse såsom direkt slöd för sjö

stridskrafters operationer. 

Tidskrift i Sjöviisendet. 48 
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12. Rörliga kustarlilleriförbands uppgift<er, betydelse och an . 
vändning i det svenska riksförsvaret. 

13. Huru bör luftförsvaret , det aktiva och det passiva . prin . 
cipiellt organiseras i en örlogsbas med hänsyn även ti ll 
fartyg under utrustning eller reparation? 

14. Industriens utnyttjande för tillgodoseende av mari nens be
hov under krig. 

1.5. Behovet av i fredstid verkande organ för sjöfartens regle
rande vid krig eller krigsfara. 

16. Fritt val av ämne inom området för Kungl. Örlogsmanna
sällskapets verksamhet. 
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Berättelse 
över Kungl. Örlog·smannasällskapets verksamhet 

under arbetsåret 1935-1936. 

Sällskapet har vari t samlat till 7 ordinarie och ett extra 
sammanträde, varvid följande å rsberättelser avgivits: 

i artilleri och handvapen av ledamoten Aström, 
i minväsende av ledamoten Engblom, 
i förbindelseväsend e av ledamoten Ericsson, 
i n avi gation och sjöfart av ledamolen Stefensson, 

hälso- och sjukvård av ledamoten Mo lander, 
skeppsbyggeri och maskinväsende av ledamoten Zethe

lius och 

sjökrigskonst och sjökrigshistoria av ledamoten Sa
muel s son. 

Anförand e har hållit s av ledamoten Wnhlström över äm
net »Myterier uneler världskriget». 

Till Sälhkapet h ar inlämnats tävlin gsskrifterna: >> Sjökrig 
och gaskrig >> samt >> Några s~·npunkter beträffande marinens 
yttre underrättelseväsend C' och n åg ra dänned sammanhängan
de prob lenll> , elen senare författad av Kaptenen vid K Fl. G. 
Landström och belönad m ed Sällskapets m edalj i silver. 

Sällskapets Ordförande har h ållit anförande över ämnet: 
''Några reflektioner med anledning av el en n ya försvarsorga
nisationen >> . 

Sällskapets bibliotek har under året pi't sedvanligt sätt rik
tats m ed modern facklitteratur och tidskrifter. 
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Till biblioteket har såsom l!åvor överlämnats frfm Kuno] 
( J ~ . 

biblioteket: Accessionskalalogen för Sveriges offentliga biblio-
tek från år 1925; från Riksdagsbiblioteket: dess kataloger. 

Katalogerna komma att erhållas även i fortsättningen. 
Från Thulin och Ohlsous antikvariat i Göteborg h ar in

köpts en större samling karlor, gravyrer och böcker ur elen 
Ehrensvärdska samlingen på Toslerups S1ott. 

Ett av bibliotekarien uppgjort förslag till omkatalogisering 
av biblioteket enligt moderna grunder samt inbindning av 
ännu oinbundna böcker har igångsatts. För ledande av kata
logiseringsarbetet har preliminär överenskommelse träffats 
med stadsbibliotekarien C. Boclune i Karlskrona. 

För inbindning av bibliotekels böcker påga för sök all 

utan ökning av inbindningsprisel, med bibehållande av bok
bandets traditionella utseende höja detsammas kvalitet. 

Inom Sällskapet hava följande förändringar ägt rum : 

med döden avgått: 

hedersledamöter, svenska . . ................. . 
arbetande ledamöter . . .. .. ...... . .... ..... . . 

tillkommit: 

hedersledamot: 

Häradshövding Theodor Borell. 

arbelande ledamöter: 

Sunnna: 

Marinintendenten av l :a gr. J. B ring, 
Kaptenen vid K. Fl. A. I-I. Svedelius, 
Kaptenen vid K Fl. C. T . E. Tegner, 
Översten vid K. A. F. A. K. Allbrandt, 
Kaptenen vid K. Fl. S. C. G. :Montelius, 
Marinläkaren av l :a gr. N. F. A. Lindskog, 
Majoren vid K. A. R. O. Eggertsen. 
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korresponderande ledamöter: 

Di rek tör C. E . Ljungberg, 
Sjökapten R. Bråkenhielm, 
Kaplen E. W. Sundblad, 
Kommendörkaptenen S. I. vVibom. 

För närvarande utgöres Sällskapet av: 

Förste hedersledamöter ...... . ...... . . . . . 
Svenska hedersledamöter 
U tländsk heder sledamot 
Arbetande ledamäler . ........ . . . ...... . . 
Korresponder ande ledamöter, svenska .. . . 

» utländska . . 

-l 
30 

l 

13-1 
27 

l 

Summa : 197 
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Minnesteckningar över under året avlidna 
ledamöter. 

N. F. Ekeroth. 
Förrattad av ledalllotc'n ·wahlstTÖIIt. 

Den 13 april 1 9;-w bortrycktes oväntat av döden under et t 
tillfälligt besök i S Lockholm chefen för artilleridepartcmentPt 
i Karlskrona, kommendörkaptenen av l. gr. :-\ils Fridolf Eke
roth; dödsorsaken var en hj~irtåkomma. 

E. var född i Stockholm ar 1884 och hade vid sin borl 
gang sålunda icke uppnåll" 52 år. Student i födelsesladen HJO.~ 
antogs han till extrakadett samma år och kom därmed att till
höra den tredje och sista av de stora extrakadctt-kurser, som 
i vår moderna flotl<ls tillblivelsetid uneler de första åren av 
detta sekel tillfördes sjöförsvaret. Unelerlöjtnant 1\)06, löjt 
nant 1908. kapten 1917. kommendörkaplen av 2. gr. 1929, kom
mendörkapten a v 1. gr. 1935 - se chir milstolparna i E :s sjö
militära karriär. 

E :s redan under kaclell iden mycket framlr~idande m ate
matiska intresse och bcgavning förde honom till en början in 
på navigationsvelenskapens verksamhetsfält, varom hans a r 
l 908 avlagda navigalionsskoleförest[mdarexamen bar vittne. 

Det rörde sig emellertid här endast om en ungdomsböjel
se; snart inriktades E:s intresses magnetnål ulan ytterli gare 
avvikningar mot del tjänsleområde, son1 han kom all ägu1 
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sill. livsverk: arti lleriet. Efter h ans första elevår på sjökrigs
bögskolan (1\:lll- 12) finna vi E. som artilleriofficer på Sna 
(1912- 1:1) uneler säkerhetsvakten med anledning av Balkan
]a·i sen. 1913 - 14 genomgick E. sjökrigshögskolans artilleri
kurs samt eldlcclningsl·urs. Under världskrigets neutralilets
vakt tjänstgjorde E. s-om ar tilleriofficer på Dristigheten (Hll-1-
- 17 ). När del första Sverigeskeppet, offervilliga svenskars 
gåva till sitt land och dess sjöförsvar, år 1917 gick ut p~t sin 
första exped ition , fick E. hedern och ansvaret att där tjänst
göra först som andre (t 917), därefter som förste artillerioffi · 
cer (Hll7-18). E :s sjökommenderingar under senare år in
nefattade tjänstgöring som artilleriofficer på Fylgias långresa 
till Nord-Amer ika 1919--20, sekond på Manligheten 1927, chef 
på samma fartyg 1930 samt avdelningschef för skolavdelning
en (= flollans skjutskola) år 1935. 

Efter världskriget gin go E :s landkommenderingar hell i 
artilleriets tecken. Vid artilleridepartementet i Karlskrona bör
jade E. att tjänstgöra Hll8 , för att år 1922 överflyttas till Ma
r införvallningcns artilleri a v delning; däremellan låg 4 måna
ders fruktbringande engelsk örlogstjänst, tillbragta vid artille
riskjutskol:m å \Vhale Island. 

Samtidi!:(t med tjänstgöringen i n1.arinförvaltningen var E. 
genom cll mClllgarigt lärarskap i artilleri knuten till sjökrigs
skolan ; många äro de sjöofficers kurser, som under E :s nog
granna och kunskapsrika ledning fingo i sig inpräntade de 
första <>Tundcrna av artiliPrivetenskapen. Är 1925 avancf'radc 
E. till :ssistenl på artilleriavdelningcn, år 1930 till chef för ar
tilleridepartcm<'nlet i Karlskrona. Där var han iinnu vid sin 
bortgång intensivt verk.~am; på sjukbädden kretsade hans sista 
lankar kring de nydaningsuppgil'ter, varmed han s~tsom de
partementschef höll på all brottas. 

E :s död drog ett smärtsamt streck över tvenne viktiga 
planerade kommenderingar, av vilka man väntade sig mycket: 
innevarande höst skulle E. såsom chef för marinförvaltningens 
artillerianlelning hava övertagit det tekniska målsmanskapet 
för flottans artilcrivapen; såsom chef för årets skjulskola skulle 
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han fått ti llfälle att fortsätta sitt för ra hösten inledda arbete> 
att närmare än hittills koordinera teknik och u tbildnina p: 

t> a 
vårt artilleriväsendes mnråde. Det heter ofta att ingen är oer-
sättlig; och det må vara sann t. Men faktum är att det ton1 _ 

rum, som E. lämnat efter sig, blivit myck et svårt att fylla. 
Vad som särskilt konstituerade E :s framträdande anl"a .: l::, 

för artilleritjänsten, och i synnerhet för dess konstruktiva upp-
gifter, var hans skarpa intelligens av utpräg'lacl matematisk. 
logisk typ. Denna var förenad med ett starkt sinne fö r de 
tekniska problemens affärsmässiga sida, något som, siirski lt 
under hans ai'bete som chef för artilleridepartementet i Karls
k r ona, blev av icke ringa betydelse då det gällde att tro ls de 
knappa anslagen förse departementet med bl. a. modern m~1 . 

skinutrustning och därigenom bidraga till möjlighetemu att 
hålla flottans artillerimateriel i ett förhållandevis tidsenligl 
skick. Sär skilt bör därvid nämnas den ökade precisionen och 
den förbättrade behandlingsmetoden vid tillverkningen av pa
tronhylsor, som under E :s energiska ledning genom:fördes, och 
som hade till följd betydande leveranser till även utom ma
rinen stående beställare. 

E. fick vara med om vår moderna arti lleritjänsts genom
brottstid; på flera viktiga områden är det hans klara h nvud 
och betydande arbetsförmåga, som givit fomn åt u tvecklingen. 
Han s namn står värdigt vid sidan av den krets av framstående 
artilleriofficer a re, som under de senaste decennierna fram
gån gsrikt hävdat skarpare internationell konkurrens. 

Utom den rena tjänsten var E. en man med vida in lres~cn 
och kunskaper. Detla, i förening n1ed hans varma hj~irta --
för de oinvigda understundom fördolt bakom en n~1got s!u·uv
lig yla -·- gjorde honom i vänkretsen högt skattad som en 
rådgivare i många av livets skilda förhållanden; i deras min
nens tempelgård kommer Nils Ekeroth gestalt att för vännerna 
stråla i varmt och bestående sken. 

E. sörjes närmast av maka, född Raben, samt en son. 
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Karl Gunnar Hög berg·. 
Föda ttad a y h' Llamoten Rheborg. 

Den sista maj i år avled För ste marinintendenten Karl 
Gunnar Högberg. Dödsorsaken var k räfta med spridning i 
bensystemet Denna tä r ande sjukclmn hade i många månader 
bundit honom vid sjukHigrel , varför dödsbudet icke kom ovän
tat . Oerhörda pHtgor fordrade, att han in i det sista hölls un
der narkos . Döden kom följaktligen som en verklig befriare. 

Son till kontorschefen Carl Högberg och hans maka, född 
Löfslröm, föddes Högberg i Stockholm den 2 april 1887. Han 
var sålunda vid sin bortgång ·endast 49 år gammal. 

Efter i niclernestaden avlagd studentexamen år 1.905 vann 
Högberg samma år inträde i marinintendentsskolan, varifrån 
han som primus i sin kurs utexaminerades på hösten 1908. 
Marinunderintendent samma år, b efo r drades han 1.912 till ma
rin intendent av 2. graden och HH8 till marinintendent av l. 
graden. Till förste marinintendent utnämndes Högberg år 
Hl33. :\.ret dessför innan hade han kallats till arbetande leda
mot av detta sälhkap. 

Bland Högbergs första sjökommenderingar må nämnas 
tjänstgöring som fartygsintendent pft H . :\1. S. Drott somrarna 
1910 och 1.911 samt på H. M. S. \Vasa hösten 1.91.1 till hösten 
191.4. Under största delen av tiden för världskriget var Hög
berg divisionsintendent i Kustflottans Il division och fartygs
intendent på H. M. S. Aran. P~'\ föråret 1.918 tjänstgjorde han 
som intendent hos befälhavaren för undsättningsexpeditionen 

till Finland. 
I land togs hans stora tjänsteduglighet och allsidiga förmå

ga därefter i anspråk för arbete i. Kungl. Marinförvaltningens 
intendenlavdelning, där han elen J oktober 1920 förordnades 
till marinintendentsassistent Denna krävande befattning in
nehade han ännu vid sin bortgång eller med andra ord i över 

15 år. 
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A v uppdrag, närliggande den ord inarie marina tjiins tcn 
bek lädde han under läsåren 1918- 20 lä rarcbefattninn i s···' 

t- . JO. 
krigsskolan. var åreu 1918--19 marinens ombud i folkhushin. 
ningskommissioncns militära avdelning samt åren 1\ );;.~-;~ö 

ordförande i mariuinlendentsföreningen i Stockholm, dii r han 
tidigare i många år beklä t L olik a befattningar inom styrclsc11 : 

Yidare var han alltsedan år 1922 och till sin död styrelsemcd: 
lem och kassdörvallare i Sjöofficerssällskapet i Stockholm. 

\len hans kapacitet och hans krafter räckte vida utiiver 
den maktpåliggande ordinarie tjänsten och dänned förknipp~l

de uppdrag. :\'är dåvarande slatskommissarien, sedermera ge
neraldirektören och chefen för Eiksräkcnskapsverke l Chr . L . 
Tenow, erhöll Kungl. Maj:ts uppdrag att avgiva fiirsl ag ti ll 
omläggning a v marinens bokföringsväsende, utsågs Ilögherg 
~lt som representant frfm marinförvaltningen bitdida Yicl (tdl a 
omdaningsarbete. 

Sedan Kungl. l\Jaj:l föreskrivit, alt det av Tenow ularlw
tade >> rikslwldörings,,ystemel» skulle tillämpas vid bland an

nal veterin~irhögskolan, förordnndes Högberg på Tenows rl'
kommendation att från och med den l januari 1920 vara s~·s s
loman därst~ides. Denna befallning uppehöll Högberg vid si
dan ay sin ordinarie tjänst intill sin död. Velerinärhi.igslwlans 
nuvarande rektor, professor A. V. Sahlstedt, som välvill igt liim 
nat minnestecknaren hithöranda data, skl'ivcr bland annal 
följande Yaekra ord : >>l sin Yerks.amhet vid veterinärhögskolan 
har ~.åluuda Högberg framt6itt som en synnerligen klok , om
dömesgill och kunnig ekonom och bokförare. Genom si n ald · 
rig svikande redobogenhet alt hjälpa och sl[t Lill !jänsl och 
genom sin hjärtcvimw11dc personlighel blev han även en högt 
skattad kam ra t och vti n till alla högslwlans lärare och ii niga 
tjänslcmii.n -- en viin, vars för tidiga bortgång av alla djup t 
och upprikligt beklagades ». 

J a . sådan var Gunnar Högberg! Godmodig, väns~i il och 
med glittrande humör i sinne och blick vann han till vän och 
beundrare nära nog varje m~inniska, han mötte i live!. :\kn 
cliirmecl är icke sagt. att han väjde för oförrätt och teg inför 
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,rrånghet. Låugl däri från! Han reagerade syn- och hörbar
]ig·en m ot allt, han med sitt klara intellekt ansåg vara i minsta 
Jnån förk astligt, t arvligt eller skevt, och han gjorde det med 
en styrka, som segrade, där övertygande rättrådighet överhu
vudtaget kan n å resultat. 

l harmoniskt äktenskap förenad med Karin Bagge efter
Hinmar han som närmast sörjande makan och två söner i ål
dern 11 och 8 ~tr, tvenne systrar samt en broder. Gannn~tl 

trotjänarinna vördar honom i lacksamt minne. En mångfald 
vänner och kamrater känna saknaden stor efter honom och 
förena sig förvisso med den , som skriver dessa tyvärr föga 
uttömmande rader till hans minne, i ett innerligt Lack för allt 
vad han givit av åclell sinne, trofast vänskap och soligt lynne. 

Beng·t J:son Bergqvist. 

Förutvarande chefen för skolövers l yreisen Bengt J :son 
Bergqvisl avled pa morgonen den Hl augusti efler en iii.ngre 
tids sjukdom. 

BergLJYist föddes ar 1tlGO i Lund , vid vars universilel han 
avlade sina akademiska l'Xam in a och förvärvade fil. do klors
graden 188-1 med en disputation om salsfogning i fornsvenskan. 
Han klättrade sedan raskt upp fiir den pedagogiska rangska
lans trappsteg, bleY adj unk t och senare lektor i kristenelom och 
Inodersmålc l i sin hemslad och 18ml rektor i Kristianstad. 1904 
Utnämndes han till Hirovcrksrllcl och sedermera till överdirektör 
och chef för läroverksslyrelscn, för folkskoleöverslyrelsen samt 
till genera id i rek tör och chef !"ör skoliiverstyrelsen vid dennas 
tillkomsl 1918. 
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Vid sidan av dessa krävande poster hade Bergqvist man"a 
maktpåliggande uppdrag. Han var ledamot av läroverksko1~1 . 
mi llen , sakkunnig vid fl era tillfällen i eeklesiastikdcpartemen
tet, ordförande i en mängd kommitteer , i kommissionen Cör 
nykterhetsundervi sningen och i styr,elsen för Gymnas tiska Cen
tralinstitutet samt i den s tora skolkommissionen l9 H)-Hl20. 
Han arbetade också en ergiskt i tal och skrift för upprätl~tnde 

av pedagogikprofessurer i Uppsala och Lund. Det rasb iologi 
ska institutet i Uppsala k an sägas vara h ans vrrk , liksom f"i\ r
slaget till praktiska yrk esskolo r utarbetades av h onom. S0 111 

ordförande vid skolmöten i Danm ark och ~orgc 01::h som om 
bud vid flera skolhygieniska utställningar utvecklade han drn 
pondus och kunnighet, som lält banade vägen för vad han 
ville. Ar HJ18 k allades han ti ll stalsråd och chef för eckl esia
stikdepar tementet i den Geerska m in istären och kvars tod sa
som Sl-tdan även i den följande, von Sydowska regeringen. Un
der hans stadsrådslid stadfäsles ny evangelisk och n y kor~tl

bok, varjämte p salmbok sfrågan fick en provisorisk lös n i ng. 
Samma ltr valdes Bergqvist till teol. hedersdoktor i Lund . lian 
invaldes såsom h edersledamot i detta sällskap 1919. 

I r en t y llre avseende var Bcrgqvists karriär sålunda av 
det mes t lysande slag. Men dessa h ans yttre framgångar it!..(de 
sin förklaring och sin motsvarighet både i hans framstaende 
förmåga och i de arbe tsres ultat , .som han uppnådde i den 
svenska skolans tjänst . Hans n amn har ofta nämnts i sam
band med Värner H.ydens och i sj~ilva verket ha de oft a och 
mycket samarbetat. Men i motsats till H.yden insatte Bcrg
qvist sin intensiva vilja på att avpolitiser a skolfr~tgorna. !lan 
håll sig allbel utanför de stora oroscentr a i de politiska stritb
frågorna, vare sig de rörde skolan eller andra ting. Den or
ganisa torisk a ram, som vid varje givet tillfälle var fast slngen, 
var för honom elt faktum , för vilket han böjde sig m ed aldrig 
svikande lojalitet . Vad han strävade efter var att inom denna 
ram göra det bästa möjliga. På de svåra och mycket ut satta 
poster, där h an verkade, var denna hans enastående smidig
h et honom till slörsta gagn. Aven om han från många ]l{tll 
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blev utsatt Jör en ganska omild kritik - det hör ju Lill äm
betets vanskligheter - är det otvivelaktigt att han just lack 
vare sin anpassningsförmåga lyckades uträtta så myck et un 

der sitt verkningsfyllda liv. 
Bergqvi~L Yar en arbetsmänniska som få andra. Var och 

en, som verkade smnman med honom, m ås te få ett levande och 
stark t intryck av hans energi och entusiasm. H an hade dess
utom r epresentativa egenskaper av ett lysande slag, var en 
skicklig och elegant tal are b åde när det gällde det officiella 
framträdandet såsom skolgeneral och svensk Odd Fellowchef 
och när det gällde den enskild a sam va ron. Han kunde upp
träda med kraft och m yndighel, en chef u l i fingerspetsarn a. 
i\Ien bakom den stränga ytan och dc ibland kanske sträva ål
hävoma dolclc sig ett varmt sinnelag, ett gott hjärta och en 
aldrig sv i kan el e vänsällheL Ila n var en duktig karl och en 

god människa. Hans verk levPr. 
Bergqvist sörjes närmast av en son , ass istenten i f~mg

vårdss!yrclsen, jur. kand. Jacoh Bergqvist . 

.John Grafström. 

Den 14 ok1obcr i år avled Arbclunde Ledamoten aY Sii ll 

skapet. komm endören i marinen Jolm Grafström. 
Grafström föddes den -1 mars 1869 i ~[otala . Förii idrar

Ila Yoro övers telöjtnant Carl Axel Grafström och Cicilia \\'il 

helm in a H olmström. 
A r 188-1 antogs Gn.tfs tröm som k adel L vid sjökrigsskolan. 

och ut exa minerades i slutet av ok loh cr 1890 till und ('r löjlnant 
vid fJoll a n . H.cclan som ung officer utbildade sig Grafström 
till mintjänst och genomgick härför minskolan s higre kurs. 
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Efter s_~edcl bcfordr;.~n till kapten kommenderades h an til 

E.MF," da ~ · han tu~cler aren 1901- 1917 var tjänstgöran de offi: 
cc:r pa mmavclelnmgen. Härunel er skedde b efordran till J-

l 
.. k \0 111-

11.~~11(01: ·apten av_ 2:~ och 1:a graderna. Från år 1917 ti ll1!)23 
lJ_anslgjord_e Grafst~·om som avdelningschef för ~Iarinförva lt 

mnge_ns mmavclelmng. Under sin tjänstgöring vid marinför

valtnn~gcn hade han tillfälle att ägna sina krafter och sitt in

tresse ~-t ~en tanke han så ivrigt omfattade, att göra minnpne l 

mera rorl1gt, och så -;om fartygschef på den år 1 g J.± färcli «Jn "" 
d . k (' l F n . n n · 

a nun · ryssaren " as leming erbjöds honom möjlighel att i 

praktiken omsälta sinn ideer. Grafström var dock i lll<lil"' l 

och mycket en enstöring och säkerligen vunno därigenom hat7s 

åsikter ide sådan spridn ing och sådant intresse inom kam
ratkretsen , varav dc kanske Yoro förtjänta. 

Är 1897 hade Grafs lröm avslutat en militärinstruktörsku rs 

\'id G. C. l. , året därpå följd av en gymnastiklärarkurs vid 

samma institut. Dess::~ kurser ledde sedermera till att han 1111 . 

der n ågra år fick det ansvarsfulla uppdraget att vara lärarL' i 
gymnastik och Yapenföring vid sjökrigsskolan. 

.\ven Grafströms sjökommenderingar karaktäriseras av 

hans specialutbildning. Sålunda var han fartygschef 1\104 a 

minfart yge l Gunhild , 1907 minfartyge t Edda och 1914-15 ,( 

minkryssaren Clas F lemming. Bland andra sjökommendering 

ar må nämnas fartygschefskap å pansarbåten Oden 1915- 1Hl!i 
och på pansarbåten Svea 1916- 1917. 

Den 7 mars 1924 erhöll Grafström avsked med skylcli .. he l 

att inträda i reserven. Ar Hl30 utnämndes han till kom1~~l'JJ 
dör i marinen. 

Grafström Yar gift tvänne gånger. första gången m ed Grd

chen \'farie Schumberg, med vilken han hade barnen Ern~1 

Margareta Victoria , Hardy John Robert och Hans Bodo John 

Howard , andra gången med Märla Ericsson. 
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Årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigs:: 
historia 1936. 

A vgivcn den 4 no vem ber 19;36 av leda moten Samuel son . 

I föregående årsberä tte lse i denna vetenskapsgren gavs 

en framställniHg i siora drag a v vissa utvecldingsfaser inom det 

omn'ide av storpolitiken, som fått benämningen nedrustningen 

till sjöss. L berättelsen Jämnades en rekapitulation av \Va

shing ton- och Londontraktatornas bestämmelser, av Rompak

ten 1931, nedrustningskonferensen 1932- 34 och förhandling 

arna m ellan stormakterna vid sidan av konferensen, den tyska 

upprustningen , engelska regeringens »whitc paper » i mars 1935 , 

den tysk-engelska flottöverenskommelsen samt >> kvalitetsut

vecklingen >> . Framställninge n fördes fram till de preliminära 

förhandlingarn a för 1935 års flollkonferens, som hade till hu

vuduppgift att söka en ersältning för 1922 års \Va shington 

avtal. 

l denna ftrsberättelse avses att 

dels fullfölja redogörelsen för 1935- 1936 års flo ttkonfe

rens i London och dess efterverkningar, 

dels ock lämna en kortfattad marinpolitisk översikt berö

rande de viktigaste marina intresseområdena och till dessa om

råden anknutna SJ.Ömakter av större intresse. . . 
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Londonkonferensen 1935-1936. 

Politisk bakgrund. 

Del politiska läget vid tiden närmast efter världskriget k::t
rakt.äriserades av en allmän krigströtthet och utmattning, so111 
icke omedclhnrl inbjöd lill förändringar av Versaillesfreden 
och fordrade Tninskning i rustningsbönlorna. Den europeiska 
stormaktsgruppen England, Frankrike och Italien var i stor t 
sett lillfrcd.s med den uppnäclda freden. Stormakterna vid 
Stilla havet voro likaledes villiga alt som grundval för politi
ken i Fjärran Ostcrn bibehålla Kinas integritet och elen ,, öppna 
dörrens '' politik och voro för den skull beredda atl antaga en 
,, säkerhctsjämlikheb efter ungefär den proportion, som de da 
befintliga flottornas relativa styrka gav vid handen. Dc~sa 
förutsättningar möjliggjorde, att \Yashingtonavtalct tillkom 
utan större svårigheter. 

under tiden cf'tcr v\'ashingtonavtalcts undertecknande har 
emellertid det politiska läget undergtttt genomgripande föränd
ringar, och följaktligen möjligheterna att uppnå samförstånd 
angående rnstningama blivit helt annorlunda. De upprepade 
misslyckandena i Geneve ifrftga om nedrustningssträvandena 
försvagade lron pa möjligheten av att genomföra dessa strä
vanden, och samförst(mdsvilojan mellan länderna minskade:; i 
~amma mån som ck nationella kraven fra·mträdde med större 
skärpa. I E nropa hade Tysklands upprustning, som fram 
lYingats av landets obeniigcnhet alt förbliva försvarslöst, sär
skilt med hänsyn till Sovjetunionens kraftiga rustningar, gjor t 
Fr an krikc ovi lligt att ålägga sig rustningsbegränsningar. Flott
~n· talct England- Tyskland bidrog ~in mera att minska Frank
rikes villighet atl begränsa ruslningarna, enär avtalet. som vis
serligen förhindrade rn kapprustning mellan England och 
Tysk land. möjliggjorde för Tyskland att låta sin flotta svälla ll t 
i tald mccl elen engelska. Detta i förening med Italiens v~ixan d e 
ampråk pa hegemoni i :.Icdclhavet, dess åsidosättande av ~F · 
pakten och dess ickP minst för England hotande kraf"lutvet>k-
1 ;ng under abcssinskD kriget, åstadkom en allt större splittring 
i dl'l forna cntcntcblockcl. 
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I fjärran Östern var Japan icke längr1e villigt att accep
tera Kinas integritet såsom någon politisk princip. Japans ,, sä
kerhetskrav '' kom därigenom att bliva identiskt med krav på 
full paritet i Hallrustningar med England och U. S. A. De se
naste fem årens historia har visat, anser man i England och 
U. S. A. , aU Japan redan äger den säkerhet det begär, eftersom 
de stater, som tillsammans med Japan undertecknat niomakts
fördraget, icke varit. tillräckligt starka att förhindra Japan att 
bryta mot delsamma. Vidare har U. S. A. kuster alt försvara 
Yid två oceaner, under det att Japan endast har en enkel sjö
gräns mot Stilla Oceanen. Vad England beträffar har detta 
land alt skydda imperiets långt utdragna kommunikationslin
jer, omspännande hela jordklotet. Det japanska paritetskravet 
anses därför i själva verket icke hava så mycket med säkerhe
ten alt skaffa u ta n syfta till att tillförsäkra landet hegemonien 
i Stilla Oceanen. Varken England eller U. S. A. kunna därför 
godtaga detta pari tetskra v. J apan kan emellertid å sin sida 
icke avslå från paritetskravet av fruktan för ett engelskt-ame
rikanskt samgående, som, särskilt om samverkan etableras 
m ed Ryssland , kan tvinga Japan att avbryta den påbörjade 
expansionen i Kina och Mandschuriet, vilken för landet är ett 
livsvillkor och en nationell prestigefråga. 

Frågan om rustningsbegränsningen har jämväl en finan
siell bakgrund, som icke är minst viktig. Om det av politiska 
skäl skulle Yara omöjligt att ernå en kvantitativ begränsning, 
som skulle kunna förhindra en finansiellt förödande kapp
rustning, skulle dock en viss lindring i dc finansiella bördorna 
kunna tänkas genom en kvalitetsbegränsning ifråga om maxi
mitonnage och bestyckning sam t förhindrande av att nya far
tygstyper överraskande framställas , vilka äga väsentligt över
lägsna egenskaper i förhållande till dc befintliga, och vilka di
rekt skulle blint orsak till ~i.vcn kvalitativ kapprustning. 

Inför denna här antydda splittring i de fem Washington
fördragsmaktcrnas inbördes förhttllanden stod det redan från 
hörjan klart, alt Londonkonferensen av 1935 skulle komm a 
att ad1eta under m~rcket vanskliga förhållanden, och att posi-

Tidsl.-rift i Sjöviisenrlet. 49 
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tiva resultat knappast voro att förvänta annat än ifr åga om dl' 
taljspörsmål, eller all möjligen ·en överenskommelse om kva
lilaliva begränsningar i flottrustningarna kunde uppnås. 

l TiS , häfte l O, 19:35 redogöres för de olika intresserade 
makternas inställning till konferensen, sådan elen då hedömd t' ~ . 

Förlwndlingornrt och det slutliga förclwg et. 

Flottkonferensen öppnades den 9 december 1935 i dt> n 
s. k. »Locarnosalen » i Foreign Office Lonelon av premier
minister Baldwin. 

Representerade voro England, U. S. A., Japan, Frankrik l ' 

och Jtalicn. Dessutom voro -- liksom l 9~i0 - Dominions förl'
lrädda av särskilda delegationer från Canada, Australien, :\iya 
Zcaland, Syd-Afrika, Irländska Fristaten och lnclien. Därjäm · 
te var NF:s nedrustningss·ektion representerad. 1\sldand och 
Sovjetunionen had e icke blivil inbjudna. 

Sedan delegationernas ledare i tur och ordning frumfört 
sina resp. länders stäl lning till frågorna på dagordningen. v ~11-

dcs till konferensens presiclent utrikesministern sir Smmwl 
J-lom·e och till viceprrsidcnt 1. amira litetslorckn viscounl ~ l o n

scH of Evesbam. 
En kommittc tillsattes och samnwnträ<ld e den l O deccm 

ber i Clarence House. Del japanska förslaget om en »1-(cmcn 
sam maximigräns » logs först under behandling. Förslaget gi,·l.: 
ut på atl Japan skulle få kvanlilntiv likställighel med EnglanJ 
och U. S. A. till , likhet ifråga om säkerhet», och alt samma ton
na«emaximum skulle gälla fiir alla staler. Krafliga reduktimwr 
p~t~rkades för dc s. 1:. offens i va fartygsslagen ~ås om slDgf~u 
tyg , hangarfartyg och kryssare. 

Högsta tonnagemaximum borde, enligl Japans försla g. 
sättas lika med Japans dåvarande tonnngcsummn, vilken bord!' 
uträknas enligt »global-tonnngeprincipen ". Den 1() deceml ll'r 
l 935, då förhandlingarna gå.ll i baklås genom cle övriga ck \l'-
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gationemas enständiga vägran att antaga del japanska för
~laget, beslöts att tills vidare övergiva detta ämne för alt man 
icke redan på ett sa tidigt stadium skulle tvingas förkasta det 
japanska förslaget. I stället upptogs till diskussion det cugel
~ka förslagd om k vanlitaliv begränsning på basis a v begräns
n ing av nybyggnadsprogram under en bestämd tidsperiod. 

Det engelska förslaget behandlades vid srumnanlräden den 
17 , Hl och 20 december 1935 samt elen () januari 193G vid 
ateruppt::;ganclel av konferensens arbeten. vilka varit avbrutna 
under julhelgen. 

Då det enge lska förslaget rönt motstånd och praktiskt ta
get törk as tats :w såväl Frankrike som Japan, framlade Ita
li en förslag om frivillig kvantita tiv rustningsbcgr~insning ge
nom a t t varje land på förhand skulle m eddelas om dc årliga 
byggnadsprogrammen jämte upplysningar om beskaffenheten 
hos de enlwtL:r, som skulle b:yggas. Även England och Frank
rike framlade då liknande förslag. 

Japan förld aradc emellertid, alt det icke vore villigt att 
di skutera bisaker s~'l länge huvudfrågan om gemensam övre 
gräns för alla fJollor , d. v. s. i praktiken full paritet för Ja
pan, blivit avgjord. 

l. kommiltens förhandlingar avbrötos den 8- 1·:1 januari 
1\.l:i(), uneler vilken lid disk ussioncr delegationerna <'mellan ii g
dc rum fiir ait söka en ulv~ig ur det iråkade dödläget. 

Inför utsiklPn aH konferensen skulle forlsättas övcn om 
Japan Jiimnadc den, sökte elen japanska delegationen finna ut
vägar för alt allljäml fa vara med. T~· ulom paritetsfragan 
funnos Ilcra viklig<-l problem , som voro ::tY slörsta intresse fiir 
Japan, sasmn bl. a. fragan om elen kvalita tiva lwgriinsningcn , 
vilk en kunde medföra ]}('sparingar. Del giillde all fä fr t1gan 
om paritelen uppskjuten under förbehåll , alt man s<'JJalT kun
de återkomma till denna. Den japanska dclcgalionrn kom 
därför den 15 januari med HVH ulläggningnr av sin sH1m!
punkt. l)å emellertid de öHiga delegationerna fortfarande 
icke Yille godtaga det j:.~panska förslaget om parilet O{;h ic kr• 
heller Yillc forlsii.tla förhandlingarna i mcclvctandcl om , att ell 
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förslag, som ingen annan än Japan kunde godkänna, när ~, 111 , 

helst åter kunde dyka upp, såg sig presidenten nödsakad ,1y _ 

bryta sammanträdet och föreslå återupptagande av det engebk

fransk-ilalienska förslaget om ömsesidiga förhandsunderriittel

ser. Delta kom den japanska delegationens ledare, amiral .\a

t;ato, att i ell brev till konferensens president förklara , all l'f. 

tersom det nu stod klar l, att det japanska förslaget, från , il

kel delegationen icke kunde avsla, icke skulle komm a att 

Yinna konferensens gillande, den japanska delegationen icke 

längre ansåg sig kunna deltaga i konferensens arbeten. 

Den japanska dc lega l ionen lämnade sålunda konfere n»l'll. 

men kYarlämnade observatörer för att följa konferensens fo rl

satta arbeten. :Med anledning av Japans utträde ur konfen'n

sen avgav Japans utrikesminister Hirota följande deklaration: 

,. Fastän Japan blivit tvunget draga sig tillbaka frfm konferen

sen, kommer det dock ständigt att förbliva avr ustningens pri n

ciper trogeL Japan bar ingen önskan att intriida i en kapp

rustning och önskar att även i framtiden samarbeta m ed cle 

makter, som sträva efter avrustning. Japan hoppas, att de:,s 

politik till sis l skall bliva förstådel och accepterad ». 

Vid sammanträden den 16 och 17 januari b eslöt l. kom

mitten alt acceptera de engelsk-fransk-italienska förslagen sa

som bas för en diskussion om kvantitativ begränsning . Dd 

närmare studiet av dessa frågor uppdrogs åt en teknisk undcr

kommitte, som hade att utarbeta det närmare förslaget till 

traktat. 
Det engelska förslaget ifråga om kvalitetsbegränsningt 11 

inncba,r följande: 

l) att minska slagskeppens storlek från 35,000 ton nwLl 

40,6 cm. kanoner till 25,000 ton m ed 30,5 cm. kanoner cll \'r 

ända till 22 ,000 Lon med 28 cm. kanoner, om dess förslag lw· 

träffande kryssare också antogs ; 

2) aU minska hangarfartygen från 27,000 ton t ill 22.000 

ton med 15,5 cm. kanoner; 

3) alt minska kryssarnas maximistorlek fr[m 10,000 tnn 

med 20,3 cm. kanoner till 7,000 ton med 15.5 cm. kanoner: 
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-1) a ll maximitonnage skall vara 

för flottiljledare . . . . . . . . 1 ,850 ton med 1 ;~ cm. k. 

för J'mrare 1 ,:;00 ,, l'' 
.. , ....... o.... u / )} () >> )) • 

5) att avskaffa ubåtar eller, om detta icke kunde uoct~ 

kännas, minska dessas deplacement till 250 ton. "' 

Det visade sig emellertid, alt dessa förslag icke kunde o·oct

tagas av de övriga delegationerna. U. S. A. yrkade på ett m"'axi

m islagskeppstonnage av ;35 ,000 ton. Ingen ville medgiva, att 

kryssare, flottiljledare och jagare rälmaeles för sig. Bl. a. 

Frankrike kunde icke godkänna slopandet av ubåtarna. Eng

land framlade då ett modifierat förslag, där U. S. A:s krav ifrå

ga om slagskeppstonnaget - till Frankrikes stora besvikelse 

- godtogs och ubatarna bibehöllos. Den franska besvikelsen 

över Englands eftergift för L. S. A :s krav var L o. m. så <;tor, 

aH vissa c[p,Jar av elen franska pressen nu ifr~1gasaLte, att även 

Frankrike h01·clc lämna konferensen liksom Japan. 

Det revidemde engelska förslaget beträffande kvalitativa 

begränsningar innebar följande: 

l) slagskeppens mnximistorlek skall fortfarande vara 

35,000 ton eller eventuellt minskas med 2,000 ton eller 3,000 

ton, men artilleriet begränsas till 35,6 cm.; 

. 2) inga flt-r \Nash ingtonkryssare skola byggas under elen 

bd avtalet gäller ; 

3) lätta kryssare begränsas till 7,500-8,000 ton mecl15 ,5 

cm. kanonC'r; 

4) hangarfartyg minskas tiH 22.000 lon med 15,5 cm. ka.-

noner ; 

5) ubtåar få icke byf!"f(:l.S större än 2,000 ton med 13 cm . 

kanoner. 

Den 31 januar· uppnadd es överenskommelse rörande ut

byte i förväg ay underriitlei scr om 1espektive maklers flott

byggnadsprogram samt principerna för kvalitativ begränsning 

varigenom tillkomslen ay en tr::~ktat kunde anses tryggacl. 

Huruvida Frankrike skulle komma att unelerteckna trak

taten var dock länge ovisst och heroclde till stor del på om 

Itali en Yore villigt göra nagol slags liifte alt. de facto om iekc 
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dc jure, iakttaga dc bestämmelser, som innefattades i avtalet. 
De italienska delegaterna läto då förstå, att de hinder, som fö r 
Italiens del förelåga för ett undertecknande, voro av politisk 
och icke av teknisk natur, samt att elen italienska delegatio 
nen ~kulle komma att deltaga i konferensens arbeten ända t ill 
slutet för alt möjliggör!l ett undertecknande vid en senare tid 
punkt. 

England hade eftersträvat, att även få Tyskland med p ~1. 

avtalet, något som emellertid Frankrike motsatt sig. England 
hade emellertid för avsikt att efter avtalets ingående söka f å 
till stånd separatavtal mellan England och övriga i konferensen 
icke deltagande makter, främ.st Tyskland och Sovjetunionen . 

Den slutliga traktaten undertecknades i St. James Palac<' 
den 25 mars 1936 av England (jämte Dominions, dock med 
undantag för Irländska fristaten) , U. S. A. och Frankrike. Ita 
lien, vars delegation hela liden deltagit i konferensens arbeten . 
ansåg sig emellertid alltjämt med hänsyn till oinständighclern e~ 

(Abessinienkriget och det spända förhållandet till NF och Eng
land) icke nu kunna lämna sin underskrift. 

Den sydafrikanska delegaten reserverade sig ifdga om 
fördrag·cts form. 

En kopia av traktaten skulle översändas till NF med hem 
ställan att traktaten skulle delgivas samtliga dc makter , som 
voro medlemmar i förbundet. 

Traktatens giltighetstid är sex år (1937- 42). Den er
~ältcr dc den :11 december 1936 utlöpande traktaterna i \Va
shington av den 6 februari 1922 och London av den 22 apr il 
1930 (med undantag för del IV beträffande ubåtars användan
de uneler krig, innebärande att handelsfartyg ej få sänkas utan 
alt besättning och passagerare dessförinnan bringats sä 
kerhet.) 

Den mest framträdande skillnaden mellan denna Lond on
traktat och de tidigare avtalen är, att ingen kvantitativ begräns· 
ning å~tadkommits , varigenom full frihet länmats ifråga om 
tillåtna antalet fartyg , samt att slagskeppens åldersgräns h öjh 
från 20 till 26 å r . 
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Traktatens innehåll kan sammanfattas följand e huvud
punkter: 

l) Signatännakterna skola enligt vissa föreskrivna reg
ler meddela varandra om de för varje år fastställda n ybygg
nadsprogranunen under åren 1937- 42. 

2) I händelse av krig eller hot mot någon av signatär 
makternas nationella säkerhet föreligger rättighet för den makt , 
som anser sig hotad, att vidtaga erforderliga åtgärder oberoen 
d e av traktatens bestämmelser, dock att vissa meddelanden till 
övriga signatärmakter i anslutning härtill skola lämnas. 

3) Fartygsslagen definieras och begränsas till följande 

högsta tonnage och bestyckning: 
a) slarlfartyg: 35,000 ton och 85,6 cm. kanoner, dock aU 

m aximikailbern bestämmes till 85 ,6 cm. först om Japan och 
Italien senast den l april 1987 anslutit sig härtill ; i annat fall 
blir maximikalibern den hittiHsvarande, eller 40,6 cm. 

b) lwnuarfurtyg: n,ooo ton och 15,5 cm. kanoner, 
c) lätta övervattensfartyg: 8,000 ton och 15,5 cm. ka

nonm-, 
d) undcrvuttensj'artyg: 2,000 ton och 13 cm. kanoner. 
Genom bestämn"lelse om en deplacementszon mellan 8,000 

och 17 ,500 ton, inom vilken intet örlogsfartygsbygge får ske, 
förhi ndras möjligheten att bygga fartyg , vilka kunna definieras 
såsom slagfartyg (»capital ships >> ), men i realiteten kunna va
ra kryssare av större typ. 

Som etl corollarium hätiill har bestämts, att minimikali
bern å slagfurtygskanoner skall vara 25 cm. (lO tum) . 

Trakt::tten innehåller åtskilliga undantagsklausuler , som 
verka därhi:i1~, att signalärmakterna i själva verket hava gan 
ska ~tor frihet i så gott som alla avseenden . 

Den fullständiga fördragstexten återgives i översättning 
TiS, häfte n :r 8/Hl3G, sid. 497 , varför derr här förbigås . 
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Efter undertecknandet utväxlades brev mel·lan den ~une
rikanske delegaten , Mr Norman Davies, och 1\fr Eden, i vilka 
de försäkrade varandra om den traditionella vänskapen m ellan 
de båda länderna och förklarade å respektive regeringars vi.ig 
nar , att de tvenne staterna icke skola tolerera någon flo ttri
valitet och n ågon kapprustning sinsemellan. 

Denna brevväxling bekräftar antagandet, alt ett mer cllt'r 
mindre bindande samförstånd råde r m ellan U. S. A. och Eng
land om en marinpolitisk enhetsfront mellan dc båda li:imlL'l'
na , särskilt med tanke på Stilla havet och Atlanten. 

L ond onfördrugets efterverlminuor _ 

Flottkonferensen i London 1936 kan genom sitt resultat 
s~igas markera slutet på förhoppningarna om ca n edrustniwt 
till sjöss. Genom övergivandet av principen om kvantilat i, 
rustningsbegränsning finnc-s icke iängrc någon annan hämsk(l 
på flottornas volym än de finansiella resurscma i rcspcktiv•· 
länder. Positiva vinster äro visserligen besluten om dea 
kvalilaliva beg ränsningen och systemet för inbördes för 
handsunderräl lelscr om floltbyggnadsprogram. :\len så Hing\' 
stormakter, som L ex. Japan, som befinna sig i stark expa,J
sion, icke undertecknat traktaten, beror det hell av den ma
rinpolitiska utvecklingen, huruvida traktalen skall få nåt:nt 
som helst praktiskt värde ens för en rustningsbegränsning 

Detta belyses bäst genom en blick på de åtgärder, snm 
redan nu vidtagils av de fem vVashingtonmaklcrua. 

Japan h ar sålunda beslutat att lillsviclare icke antaga lw
stämmelscrna i Lonelontrakta Len a v 1936,_ utan i stället g a 
rakt motsatt väg. I »Daily Tclegraph » sägs härom följanck: 
»De japanska flottbyggena komma nu alt äga rnm i allra stiir
sta hemlighet. Medan Storbritannien, U. S. A. och Frankrike 
~iro förpliktade att informera varandra om_ nya stapelsättning
ar, kommer .Japan å sin sida att t. o. m . upphöra med att • offentliggöra dc upplysningar, vilka hittills brukat lämnas par-
lamentet. Detta får nu intet meddelande om programme '' 
tekniska detaljer och får enelast unelerrättelse om det tonnag< 

- 707 -

_som skall hyggas, smnt ifn'tgavarande farlvgsk::~tcgori. Pres
sen blir tnmgen iakttaga absolu l tystnad rörande flottbyggcna ». 

England beslöt i juli , på grund av alt Frankrik e och Ita
iien ökat sina jagarstyrkor, att begagna Londontraktalens 
(1930) s. k . säk erh ctskhmsul till att efter årsskiftet 1936- :37 
beh ålla överru·iga jagare med ett tonnage om 40,000 ton, vilka 
eljest skulle n edskrotats. 

Den 2 september i år överlämnades med anledning härav 
en japansk no! i London i vi lken meddelas, al t J apan har för 
avsikl all beh[tlla överåriga jagare med ett tonnage om 11,050 
ton jämte över[triga ubåtar med ett tonnage om 15,598 ton, 
vi lka enligt Londontrakt::~ten av 1930 skulle nedskralas före 
utgången av innevarande år. 'Chatstonnaget had e tillgrip its i 
st ället för jagartonnage, eniir Japan icke h ar mer än 11.059 ton 
överåriga jagare. Som en omedelbar följd av det japanslc1 
beslutet har U. S. A. förklarat, att delta land även konnner aH 
behåll a 40,000 lon överarigt jagartonnagc. 

Japans beslut togs illa upp i England och U. S. A., där man 
anser, att det står i klar strid mot traktalens bestämmelser att 
utbyta jagartonnage nwt ubåtstonnage. Enligt traktaten skulle 
U. S. A. få rätt att behålla l ika mvcket tonnag-e som E n gland, 
och Japan skulle få behålla 28,000 ton. men detta tonn ::~ ge 
skulle givetvis vara av samma kategori i alla lre länderna. Att 
Japan i stället begagnar tillfället att öka sin ubåtsflotta är 
~ynnerligen ovälkommet för England och säkerligen även för 
U_ S. A. Förhållandet kommer att bli föremål för överlägg
ningar mellrm de lrc länderna. Om Japan vidhåller sin stl\ncl
punkt, blir följelen säkerligen en utvidgning av k apprustning
en till sjöss, i varje fall av U. S. A:s ubåtsflotla. 

I övercnssliimmclsc med sin under flottkonferensen utta
lade avsikl :itl efter hand söka fa anslutning till Londontrakta
ten av 19:16 äYen från övriga makter. inledde England under
handlingar i delta syfte. till en början med Tyskland , Sovjet
llnionen och Polen. 



-708-

Sovjetunionen antog inbjudan till en flottkonfurens llled 

England i maj m ånad 1936. l anslutning härtiU framhölls 

dock i sovjetrysk press , att unionen är nödsakad att hygg:1 

upp sin flotta pa nytt, så att den blir i stånd att skydda lande t 

mot de s tändigt växande flottot·, smn tillhöra makter, vilk a iiro 

fi entligt inställda mot Unionen. So·vjets villighet att avslutfl 

en saclan traktat skulle dock bliva be1~ne ncl e av T ysklands hall . 

ning till ett motsvarande fördrag. Med hänsyn till den starka 

koncentrationen av japanska sjöstridskrafte r vid Sovjets k u;,!Pr 

i Fjärran Östern. är det e tt ön skemål för Unionen a tt äw n 

u ppnå ett avtal m ed Japan. Så länge ett sådant icke cxistnar, 

k an Sovjet icke binda sig ifråga om Fjärran Ostcrn , vilh t 

dock ick e hindrar , a tt ett avta l kan komma till s tånd för <~l-It 

europeiska flott an. 

Den 2 oktober m edde lades i pressen, att und erha ndlin gar 

n a le!l till överenskomm else o~n en pro·visorisk text till ett aY

tal p~t basis a v Londonavtale t av 193() . T exten skall emell er 

tid först godkännas av vederbörande regeringar varjämte fiir 

fördrage ts ikraftlriidandc kräves, att Tyskland skall ansluta 

;;ig till principerna i Londonfördragct. 

Den 12 oktober överlämnad es i London en tysk not bel riif

fande den r ysk-engelska flottövcrenskommelsen, vari påtala~. 

atl den innehär sådana avsteg från Lonclonavtalet, som T ysk 

land ick e kan godtaga. Sovjetryssland skulle sålunda få fria 

h~inder i Ostasien unel er elen förutsättningen , att Sovjet icke 

före lager örlogsfartygsbyggnad ulanför Londonfördrage ts ram 

De t erhåller rältighet att bygga sju kryssm·e p{t högst 8.000 

t on bcst~·ckad e m ed 18 cm . kanoner i ställe t för 15 cm. ka

noner samt a lt bygga två slagskepp med 38 cm. kanoner i 

stä llet för 35 ,() cm . k anoner, de lta senare dock uneler för ut

sållning. att Japan lämn ar sitt sam tyck e h ä rtill . 

De t an ses i Lonclonpr esscn, a tt e tt engelskt- r yskt flottför

drag icke k an k omma till stånd med mindre T yskland anslu

ter sig, samt att Englands strävan att ernå anslutning till Lon

donfördraget jämväl av de skandinaviska och baltiska stater

n a utan denna förutsättn in g icke skall lyckas. 
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Dc av England inledda förhandlingarna med övrigu nwk

ter om flottavtalets utvidgand e resulterad e i en k onferens mel 

lan representa nter för England , Sverige, l\'o rge, Danmark och 

Finland , som .~an1manträdcle i London den 15 september H)~H\. 

Efter ett par dagars förhand lingar a journera des konf<>rcnscn 

för att giva deltagarna tillfälle att konferera med vederbörliga 

regeringar . Förhandlingarna torde em ell ertid komma att å ter

upp lagas. 

Marinpolitisk översikt. 

Stillo Hrwet 

Del politiska och så lunda även det marinpolitiska lä get 

Fjärran Östern h ar eft er h :111 cl underg{ttt en radikal föränd 

ring. Vid sekelskiftet var de t U. S. A. , som genom sin a för

värv av Hawaiöarna samt Filippinerna och Guam 1898 kund e 

anses b ehärska Stilla Ocean en. Efter r ys.k-japanska kriget och 

världskriget h a r em ellertid Japans a llt fortgående uppblom s t

ring och landets allt starkan· vordna krigsmakt, icke minst 

dess sjömakt, medfört, a lt de lta h C'rraväld e ä r på god väg att 

glida de europeiska folk en ur h änderna. l >> L e T emps >> av 

den 16 mars el . :\ . läses: >' den gula rasens uppvaknande unel er 

Japans påverkan ä r kanske en av dc stör:sta tilldragelserna i 

historien på grund av dess m öjliga återverkan på den djup! 

söndrade västerländska världen ». 

E t t säk{·r l tecken på Stilla h ave ts tilltagande betydelse 

även för den västerländska världen är det faktum , all världs

handeln enligt h andelsstatistiken försk jutits fr ån Atlanten mot 

Stilla h avet. Medan h andeln på traden Tokio-San Francisko 

stadigt ökas, minskas h andeln på traden Tokio-London . 

Aven om handelsinlressena äro en vik tig faktor i makl

striden vid Stilla Oceanen . så är el en huvudsakliga drivfjädern 

för Japans sta rka och h änSYnslösa framm ar sch utan tvivel be

folkning sproblt"lnet. Japans folkmängd har ökat m ed 1 B mil-
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liOJwr på tio år. För att f:l rum för de tta befolkn ingsöv·crskott 
har Japan n u gjorl början med att lösrycka det ena omra<let 
efter det andra från Kina. Men det lärer ick e dröja länge 
förrän turen konuner ti ll Aus tral ien, där 50 a 60 mi llion~ r m itn
niskor ylledigare beräknas kunna få försör jning. - Get10m 
Japans övertagande av dc förulvarande tyska kolonierna \ {a_ 

rianerna, Karolinerna och :VJarshallöarna såsom ~F-mandat 

har hotet mot Australien aktualisera ts, sär skilt som Japan icke 
gjort min av att vid sitt utträde ur •1F 1933 återstäUa ch'~sa 

omkring 2,500 öar till NF. Nu äro dessutom Fi lippinern a p ~1 

väg att bliva självständiga, seelan den nya förfaUningen fi ir 

ögruppen antagits i maj 1935. Under övergångsperioden fr am 
till juli HJ45 är sålunda 1J. S. A. ansvarigt endast för utrikes
pol i tiken och försvaret. Det är icke osannolikt , alt ögruppl n s 
självständighet kan komma a tt bliva ganska kortvarig , seet ill 

dc amerikanska sjö- och flygstyrkorna en gång länmat l\lan illa. 
En japansk annektering av ögruppen ligger då inom m i'lj

lighetcrnas gräns. Komma Filippinerna i Japans händer, iir 
faran överhängande för såväl Australien och Nya Zeeland som 
för de ostindiska öarna, som hava rika oljefyndigheter, vara\' 
Japan ~ir i stort behov. 

Japanerna lära enligt förljudande redan nu sökt fönärYa 
de båda portugisiska kolonierna Macao (vid Hongkong) cd 1 

nordöstra delen av Timor, strax norr om Australien. 
H.iindelserna i Fjärran Östern ofler Japans utträde ur 1'\F 

år ] 933, utvisa tydligt Japans målmedvetna avsikter och var t 

dess politik syftar. Genom nppsägandct av vVashington- och 
Lonelontraktaterna samt avstt'mdstagandet från den sen aste 

flottkonferensen i London är det uppenbart, att Japan n u 
känner sig starkt nog för att icke längre behöva lyssna till (~C 

vita stormakternas råd eller anvisningar. Det japanska n tn
kesminisleriet förklarade för övrigt helt nyligen, att .Japan un
danbad sig nuje inblandning av frömmande m akt i dess m rl· 
lanhavande med Kina. Under det italiensk-abessinska k r iget 
har Japan försH1tt att utnytlja, Englands och NF-makternr, ., 

bundenhel i Europa för alt befordra och påsl{ynda sina r gna 
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än damal, och betraktar i själva verket redan :O,Ianchukuo, Kina 

och Siam som sitt imperimn, även om hela målet ännu icke 
är n å ll. För att nå slutmålet blir det en dag nödvändigt för 
Japan att undanskaffa allt engelskt och amerikanskt inflytan
de i Kina. Och det är mot denna bakgrund, som Japans rust 
ningar, särskilt p:\ det marina området böra bedömas. 
. I elt tal i slutet av januari i år förklarade den japanske 

ami ralen Tukahasbi »a tt om Amerika ej avstår från en flotl.
polilik, som är avsedd att utvidga och försvara dess utrik es

handel, kommer Japan all bli tvunget att utsträcka sin flottas 
aktionsradie till Nya Guinea, Celebcs och Borneo samt an
lägga s tödjepunkter på Formosa och l\landaiöarna i Söclcr
havct. »lkl enda må! el för .Japans flolipolitik är , , tillade ::uni
ralen, »llationalförsvaret , och Förenta staterna bo rde följa 
detta exompd. .Japans kom mersiella expansion i ~h:nchukuo 
konuner aU snart ha nått sin yltcrsla gräns, och en kommers iell 

framslöt kommer då a tt bli av avgörande betydelse >> . 
Det ta var de t förs la japan ska u l ta landet i fl ottfråga n ef

ter avvisandel av de japansk a kraven p[t flo ttpari tet och dess 
utträde ur flottk onfcr ensen . 

Det kan i detta samm anha ng fram h[tl las, att bcfä~ia n de 

av m andn töarna - l\Jarian erna, I~aroli n crna och \Iar shallöar
na - är förb judet ej b1o lt genom vVashin gtonavta le l, vi lke t 

utlöper med innevarande år, u tan även genom Versaillesförd ra
ge ts m an dathcsUimmelser. Del u ppgives nu emellertid med 
bestämdhet, alt japanerna äro i färd med an läggandel av hc· 
fästn in()'ar I)å Boninöarna, :O,larianerna och Karolinema. Elt o 
in tens i Y t japan iseringsarlwte påg<h ~i V{' !l med hefolk n ingen d~i r -
städes. 

När England på grund av molstånd från Dominions. si1r

skilt Au slraliell , och U. S. A. ar 1921 måste ant~t från all för 
nya den sedan 1902 bes tående a lliansen med Japan , och d\'lt:1 

land under vVash ington konfcrcnsen ick e längr e kunde stödj<l 

sig p å Englands vänskap , u tan masl<' god kii nna k lausu len om 
bl. a . »den öppna dörrens politik >> i K in a och s tatus quo i 
Stilla havet , började cle forna Yännel'lla nit hl iva öppn a kon
kurr{?nt er. 
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Engelsmännen sågo sig då , sä rskilt som befästande a,
l-Iongkong förbjudits i \Vashinglontrakta ten , nödsakade pa bör

ju ~ml~iggnndc t ~~v den stora floLLbasen i Singapore - iiwn 

detta ett företag, som bidragit atl öka spänningen med Jnp ~ul. 

Denna bas, som nu kan anses vara fullbordad , är i själva wr

ket medelpunkten för Englands intressen i Ostasien och St illa 

havet. Den giver England en utmärkt flankställning vid t·t 1 

japansk framstöt mot Australien och ;\ya Zeeland ävensom 

fr~;mfö,r allt en utmärkt utgångspunkt för en enge lsk fram <.;tiit 

mot Japan och dess förbindelser med fastlandet. Därjiimt\· 

~i r elen Yälbelägen i händelse av ett japanskt- amerikansk t kr ig. 

Den behärskar ej b lott sjövägen från Europa och Indien til l 

1\ ina och J apan ulall äYen rut.trma till Australien , Borneo oeh 

öarna d~iromkring. 

Betecknande för C. S. A:s instiillning är, att de amerikan

:.-.ka sjöstridskrafterna i allt större utstdickning koncentreras till 

Siilb havskusten och ulföra stort anlagda strategiska övning

ar i Stilla havet. 

Hedan i ;;lutet av maj 19:~4 liir etl av tal h ava trårfats m d

lan Siam och Japan om hyggande ay en kanal genom n~isct Yid 

Kra i Siam, beläget ~1. :VIalakkahalvöns nordligaste del. Det ta 

kanalbygge, ~om lär skola ledas och till stor del finansi era~ 

nv japaner, avses nua genomfört 194-0, då salunda Singapon·' 

hetydcl•L' som JJ\'ckelpo,ition skulle komma i fara, särskilt om 

japanerna till denna lidpunkt tillricickligt befäst sitt alltjämt 

~legra(le inflytande i Siam för a ll kunna utnyttja kanalen fiir 

sina iindamal. 
Sa som liiget nu ut\'('Cklat sig t\'Cicr alll pa, all klyl'l ~Pl 

mellan å ena sidan .Japan och å alldra sidan England- U. S. \. 

hlir allt !>lÖrn•. lkn naturliga följden hära,· är ett a lli int im~t

rc samgåt'ndc mell an G. S. A. och England. m'lgot som ock s:i 

~pår:1.ls i Londonkonferensens 19:~6 resultat. 

Japans huvudfiende på kontiucnlen är alltjämt Sovjct

Hyssland. :\ägon marin rivalitet eller fara ö,·erhuvudtaget a' 

betydenhet fran elen !->Ovjetryska marinen behöver dock Japnn 

kn<~ppast ännu räkna med. 

- 713-

Under dc senaste två åren har ett engelskt-ryskt närman

de ägt rum, vars bakgrund är elen gemensamma fruktan för 

·elen japanska expansionen. Efter elen militärrevalL i Japan, 

som ägde rum våren 1936, synes det s. k. marinpartiet vunnit 

överhanden i ställe! för militärpartiet , vilket närmast genom. 

drivit :'llandsjuriets erövr ing. Scdan ~Janclsjuriet konunit i Ja

pans händer och genom köp även den ostkinesiska banan, ha1; 

Japan ryggen fri i norr. För att nu kunna utnyttja delta gynn

samma läge för en fortsatt expansion riktad mot holländska 

1ndien, l\ya Guinea och Australien erfordras samförst{md med 

H.yssland. Tecken Lyda på , atl den japanska politiken nu bör

jar arbeta i denna riktning. 

JCLJWn och U. S. A . 

Sedan ./upan nu fall fria händer ifn'lga om sin upprust

ning till sjöss, kommer landet av allt att döma att utnyttja 

möjligheterna att ernft paritet med U. S. A. den utsträckning 

dess finanser medgiva. 

Enligt dl uttalande av marinministern , amira l ~<~ga to . 

komme r Japan att under dc kommande aren bygga minst 

50,000 lon örlogsfartyg årligen. 

För att underhil la en rörlig basering byggas för marin ens 

räkning talrika snabbgående hjälpfartyg (tank-, verkstads- och 

moderfar tY") . .t'> 

Vid sidan hörav göras stora ansträngningar att skapa en 

snahhgfu:ndc hnmlelsfloLL<~ , som vid mobilisering kan använ

das för örlogsmarinens ändamål. Sålunda subventioneras far

tyg över 4,000 tons brul totonuage, vilkas fart överstiger 13,5 

knop Subventionen ulgar med en viss summa pr ton och 

ll1ecl viss stegring för högre farter upp till 18 knop. 

Det hcdiknas, att dessa subventioner skola sätta i omlopp 

ett kapital p å 50 millioner yen och resultera i nybyggt tonnage 

av 200,000 tons. 



- 714-

I maJ 1 ar godkändes elen japanska budgeten Lill eli be. 
lopp av 2309,91 mill ioner yen varav 530,39 millioner till marj. 
nen och 508,31 millioner till armen. 

U. S. JLs politik eftersträvar otvivlaktigt freden, men den 
amerikansl'a ledningen är p å de t kla ra med, alt Japans allL
mer tilltagande aggrcssivitd k an komma att leda till att dl:n 
länge frukta de kraftmätningen i Stilla Ocean en en dag bliver 
verklighet. U. S. A. har därför ick e unde1Htit a lt utnyttja de 
ingångna flottavtalens möjligbeler och går nu - seelan Lon
donkonferensen icke lell till asdlal resultat - atl uppbr inga 
sö.n floll a t i Il världens starkas le. 

Redan i april l 936 meddelades i pressen, att som en följd 
av flottkonferensens rcsulta t två slagskepp skulle komma all 
stapelsiiilas under 193 7 och tretton kr~·ssarc under de närm~l'\lt• 
fyra ~u-en, samt tmder nästa år, förutom dc två slagskeppPn. 
Lolv j:1garc (1 ,500 lon ) och sex ubåtar (1 ,400 ton). Undt'l' 
byggnad ä ro 1m icke mindre än elt 80-tal örlogsfartyg om sam
manlagt: 227 ,390 ton omfattande bL n. tre hangal"fartyg, fyrat1o 
jagare (1 ,500 lon ), 11 ubfttar. 2 kanonbåtar och 7 vaktfar tyg 
(2,000 ton). 

Den l juli 1936 bestod U. S . .-\.: s flotta av 351 fartyg m ed 
el t sammanlagt tonnage av l ,.J 78,594 ton. 

U. S. A:s marinbudget för år 1936- 37 fastställeles till 52ll 
millioner dollars, varaY 10 millioner anvisats för påbörjande aY 

dc två slagskeppen. :Marinens flygväsende väntas bliva utökal 
med :377 nya flygpl::m (befintliga den 1 juli ~936 1,406 st. : 
samt Lvcnne luftskepp , som kunna medföra spaningsflygp lan. 

~lari!lcn s manskapsstyrka beräknas komma att bliva ut
ökad l i Il 96,000-- 100,000 man. 

Den amerikanska frcdsYiljan h a r i samband med itali ensk· 
abc~sinska kriget dokumenterats genom en nyorientering be
trä/luncle U. s.'-A.:s n eutralitetspolitik , s~-ftancle till alt försn n·n 
t :. S. A. :s indragande i krigiska konflikter mellan andra mak lt•r. 
Vid kri"sulbrott.et mclhn ltali Pn och Abessinien och inför CY l'Jl· .., 
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tualiteten av en NF -blockad mot Italien, förklarade nämligen 
-elen amerikanske presidenten, att neutralitetslagens bestämmel
ser skulle träda i kraft, vilket bl. a. innebar förbud mot va
penexport till d e krigförande parterna. Men förklaringen in
n eh öll därjämte bestämmelse om, att amerikanska m edborgare, 
som. inläto sig på transaktioner av vad slag det vara månde 
m ed de krigförande, gjorde delta på egen risk. Denna förkla
ring har väckt åtskilligt uppseende, enär den i själva verket 
betyder, att U . S. A. avstått från sitt gamla krav på >> havens 
friheh , sannolikt närmas t m ed tanke på att undvika konflikt
anledningar m od England i händelse av krig mellan detta land 
Qch annan makt. 

För denna nya utveckling av neutralitetspolitiken redogör 
Fil. Dr. Torsten Gihl i en avhandling benämnd >> Neutralitets
rätt förr och nU >> , publicerad i TiS, häftena n:r G, sid. 383 
och n:r 7, sid. 432. Den i frågan intresse·rade hänvisas till 
denna avhandling. 

Medelhavet. 

A.bessinienkonj'liktcn. 

Cncler den gångna vintern 1935--36 har världens intresst! 
l hög grad absorberats av händelserna omkring det italiensk
abessinska kriget. l'trymmet medgiver icke att här behandla 
det poli tiska spelet i hela dess omfattning, varför framställ
ningen måste begränsas till en kort översikt av det ur sjömili
tär S~'npunkt mest väsentliga. 

Den engelska inställningen till medelhavsproblemet fram
går av ett La!, son1 ·winslon Churchill höll i underhuset våren 
1936. Han yttrar däri bl. a . : 

,, England besitter ÖYerhögheten i 'tvleclelhavet sedan det 
>.panska tronföljdskriget, d. v . s. seda.n 250 år, och vi ha ald
riO' tillao tit p L t nå o· on ifråo-asnllc Y åra. kri~sskepJ)S rätt a.tt fritt t> . ' C.l t'l \""! \._J 

röra sig in om delta stora innanhav. I några kontinentala 1än-

1'idskrift i Sjöväsendet. 50 



- 716-

der tror man, att alla våra ansträngningar att få folkförbun
dets rättigheter respekterade uteslutande bero på våra egoi~l i

ska farhågor för att Egypten, Sudan och Palestina skulle li ip:t 

Yissa risker genom en italiensk ockupation aY Abessinien. ~Iea 

den som det allra minsla känner strategiens regler, bör ulan 

Yidare kunna förstå, att dessa områdens säkerhet och välsland 
endasl och uteslutande avhänger av vår flottas maktställning i 

Medelhavet. Därför ha vi ocks[t den hestämda viljan alt l'ii r
~vara denna maktställning >> . 

I ILalien ::msåg man, alt det hritliska imperiet befann si ;~ 

i nedgång ocb att dess eflerlå tenhet gentemot Tyskland kun d<· 
tagas som ett bevis för dess svagheL Italiens politiker Yoro 

m~dvelna om, att Japans makt i Ostasien var i stigand(• och all 

en krigisk konflikt i Medelhavel sku lle medföra sftdana riskn 
för det engelska in'lperiet i Östern och för dess s tridskrafter i 

Medelhavet, att Eng:land icke var berett att taga dem. D,•l 
gällde i första hand att då tidpunklen med hänsyn till Englan d 
~-ar lämplig försäkra sig om Frankrik es stöd för en aktion 

i Abessinien, vilket land alltsedan Versaillesfreden, cU det »räd 

<lades >> in i NF, varit föremål för Italiens traktan. 
Sft länge rivaliteten mellan Frankrike och Italien varadt• 

behövde England icke frukta , att dess maktställning i ~led rl 

havet skulle rubbas. Då -emellertid Frankrike och Italien. pa 
verkade av utvecklingen i Mellaneuropa, kom mo lill el L sam 
förstånd genom fördraget den 7 januari 1935 beträffande Abes
sinien, var det hög tid för England att sörja om sitt hus, en i>;· 
cläricrenom såväl den !)OEtiska som militära situationen i grnn d o 
förändrades. 

Det gällde för England att koncentrera sin slagkraft till 

Medelhavet för att genom det hot dessa maktresurser r epr 
senterade redan från början förlama Italiens handliu~skr~1 It 

och avstyra det farliga samgåendet mellan Italien och Frank 

rike. 
Knappt en vecka efter den fransk-italienska traktatens un 

dertecknande - den 14 januari 1935 - och följaktligen lfm gl 
innan det abessinska problemet hadr börjat spela någon mr ra 
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framträdande roll, förkunnade deL eng-elska amiralitetet, alt 

t vå avdelningar av Home Fleet - och icke som vallligL bara 
en - skulle detacheras till Yårmanövrarna i .\fedelhavet. Den 
l± ju n i 19:)5 unclcr lecknade sa En g la n d flottöverenskommelsen 
m ed Tyskland - viikel inneb:u, alt stora delar aY llome Fleet 

kunde frigöras för vakllj~inslen innanför Gibraltar und. Den 
10 seplcn1ber 1935 skickades hela hemmaflottan förslärk l .med 

en del enheter från sjöslyrkorna i utomeuropeiska farvatten 
t ill Medelhnvct.'') Samtidigt arbetade England med feberak

tig iver pa iordningställandel och säkerställandel av :Yieclelha

vets olika flott- och flygbaser. Bl. a. skapades en särskild or
ganisation för basskydde!. siirskilcla >> luftvärnskryssare >> för
lades till Alexandria m. m. 

Demw strategiska uppmarsch i :;'vledelhavet påminner om 
den , som vcrkslälldcs dagama före världskriget, ehuru det då 

gällde all tillsluta ~ordsjön i stii.l!cl för nu l\Iedelhavet. l mit
ten av oktober 1\)35 sändes yllerligare delar av engelska hem

maflottan till Gibrallq.r ävensom sjöstridskrafter från Västin
dien. Fa.rl~'f.\ lillhönmde engelska reservflottan fingo rust
ningsorder. 

De lill ~F auslulna makleran s marina styrka i i\Iedelha
vct var betydande. Sålunda utgjordes den engelska l\fedel
havsflol!an vid arsskiftet 1935.-3() av bl. a. fem slagfartyg om 

sammanlagt 155,000 ton, atta 10,000-tonkryssare, nio Hitta 
kryssare, cti sexLintal jagare och st•xlon ubåtar. Ett hunclra!al 

flygplan medfördes på tvcm1r hangarfartyg. Härtill kommo 
lätta stridskrafter i Röda havet. 

Den franska ~IedelhavsflollmJ, som var betvdligt svag~tl'l' 

iin den cngL•lska , bestod i huntdsuk av sex l 0.000 tons k.ryssurc, 
t jugusex jagar<" och ett trettiotal nha!ar. 

Av de övriga ~[pdf'lhavsslaterna , vilka i egenskap av m od

lemmar i ~F kunde !änkas komma atl uppträda mot IlalieJJ , 

*) Föl' ck engelska clis}Jo.:;iiimwrna n•clogörcs i detalj i T i0 . 
häfte n:r 3/j936, sid. 170, i en artikel benämnd '' Den brittiska 1lJl]l 

rustnillP:Cl1 >> :w sign. CrusarlPI', till vilkrn hiinvisas. 
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hade Jugoslavien av modernare fartyg en större och en dpl 
mindre jagare jämte fyra ubåtar samt Grekland bl. a. åtta ja
''are och sex unden·atlensbålar. Turkiet hade cH äldre sbg
:kepp, fyra jagare och fem ubåtar, samt Spanien bl. u. tv a 
slagskepp, två 10,000 tons kryssare, fem lätta kryssare , toh 
jagare och tretton ubåtar. .. 

Italien kunde i sin lur mol detta uppställa fyra aldrc slag-
skepp, sju fullt moderna 10,000 lons kryss:H"e. nio mocl ema 
lätta kryssare, ett åttiotal jagare och torpedbåtar , ett sextin
t al ubåtar och ett obekant antal snabba motortorpedbåtar. 
Härtill komm a ett antal lätta fartyg och ubåtar i Höda b aYcl 

Det är uppenbart, att den italienska und-erlägsenheten till 
sjöss var avsevärd k van titaliv t sett, särskilt om man .. mcd1:äk: 
nar de engelska och franska sjöstyrkor, som uppehoHo stg 1 

Atlanten , för övningar >> . De övande engelska sjöstridskraft.:>r
n.a därstädes utgjordes av bl. a. de båda slagskoppen »N'elson 
och »Roclney », ett hangarfartyg, en lätt kryssare och en jagar
flottilj. Den franska övningseskadern utgjordes av tre sla~ 
skcpp, tre lätta kryssare jämte ett 20-tal jaga re och ungefar 
lika många ubåtar. 

En besvärlig sjömilitär fråga för Englund ·var cmellert if l 

basfrftgan. 
~'led h änsyn tiH Maltas läge omedelbart inpå italienskt 

territorium och sålunda i första hand utsatt för italienska uha· 
tar och flygstridskrafter, 'måste denna bas i stor utsträckni.~Jg 
övergivas, enär den icke i tid blivit förs·edd med tillräckliga fm
svarsanorclningar, särskilt mot flygangrepp. K var stod encl.a.~t 
Gibraltar i väster och i öslcr den öppna redden vid I-hu fa. 
Alexandria och Cypern, samlliga inom det italienska flygel ~ 
aktionsradie. I kedjan av engelska flottbaser runt det italiensk
abessinska krigsområdet ingingo även bl. a. Akaba-viken och 
Aden samt 1\-lombasa i Kenyakolonien , vilken hamn vid år" 
skiftet börjat utbyggas för ändamålet. Bristen på dockor i östra 
Medelhavet meclrförcle, att de engelska fartygen tid efter ann a n 
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måste sändas Lill Gibr::~llar och hemlandel för nödvän<liga dock
ningar och reparationer - ett både kostsamt och farligt sak
läge. 

H.edan i oktober tillfrågades Frankrike, om de franska Mc
clclhavshamnarna kunde påräknas vara disponibla för engel
ska flottan i händelse av en konflikt i .l\Iedelhavet. Efter myc
ken tvekan erhöll England ett svar, som icke utmärkte sig för 
särskild tydiighet. Det gick ul på att England kunde vänta 
Frankrikes hjälp blott uneler elen förutsällningen , att varje 
engelsk aktion i Medelhavet först blivit ens tämmigt godkänd 
aY folkförbundel. 

England fick sålunda för sin flottkoncentration till :Yle
dclhavel åtnöjas med egna basresurser. 

ltoli cn hade från sina baser i hemlandet, särskilt Taranto, 
l\Icssinasundet och hamnarna på Sicilien samt från TripoJ.is 
och Dodek:mesiska arkipelagen {Hhoclos, Lero-s och Marsana) 
dc bäsla flankställningar mot dc engelska förbindelserna ge
nom :\1eclelhavet. Ä andra sidan vilade på den italienska ma
rint'n icke blol t ansvaret för skyddet av hemlandets kuster och 
farvalten i händelse av krigsutbrott med till NF anslutna Me
clelhavsmaktcr, främst England , ulan även utförandet av trupp
transporterna Lill Eritrea {2,100 min) och Somaliland (3 ,700 
min) samt dessa transporters skyddande, ävensom om.besör
jandel av tillförseln till Ostafrika av förstärkningar och för
nödenheter av alla slag - en uppgift, som med hänsyn till de 
stora avstånden från h emlandet och urskeppningshamnarn as 
primitiva resurser krävde utomordentliga åtgärder. 

De förberedande mobiliseringsåtgärderna hade också efl er 
h and fortskridit i takt med abessinienkonfliktens utveckling, 
så att när kriget förklarades elen italienska flottan och flvg
vapnet praktiskt taget voro fullt mobiliserade och alla erfor
derliga defensiva åtgärder på de italienska kusterna klara. 
Den i lalienska armen var även den r edo och enligt l\Iussoli 
ni s förklaring tillräcklig för såväl Abessinien-kriget som ett 
cmopeiskt krig. om ett sådant skulle bliva nödvändigt. 

För urskeppningen av trupperna i Ostafrika användes 



- 720 -

hamnarna i\Iassaua, Assab, :\Iogadiscio, Bcndcr, Kassin , Alu

la, Dante, Obbia, :Mcrca, Brava och Kisimaio. Elt stort an

tal hand elsfartyg had e måst särskilt iordningställas för ända

m ålet, och alla marinens resurser anlitades för skyddet. 

Möjligheten att trygga de långa och känsliga förbindel

;,cma mellan Italien och Abessinien avhbingdc givetvis i första 

ntmmct av Suezkanalens öppethållande'. Någon juridisk rät t 

för NF att stänga denna kanU'l fanns vissedigen icke, men 

oberoende av dc rätlsrcgler, som ma vara gällande för genom

farten, fanns ju alltid möjligheten att spärra tillträdet till ka

nalen. Huruvida militära åtgärder skulle tillgripas mol Ita

li en ell er icke berodde - förutom av spelet i Geneve - p a 

styrkan av de stridskrafter Itwlicn kunde mobilisera i ~1cdel 

havct, d~irvid främst den italienska flottan och flygvapnet fäll 

dc utslaget. 

\'fot elen kraft och målmedvclenhct, son1 Italien utv.eckla

de, förmådde enbart det engelska hotet intet. England m åste 

i medvetandel om sin svaghet vidtaga även andra åtgärder för 

att n{t sitt mål. I första hand utnyttjade England det naturli 

r;a tillfället ait ställa sig som NF-politikens främsta stödjepela

re och målsman. Genom NF kunde England påverka opinio

nen i alla de till NF anslutna staterna och spela på sanktionsin 

strumente t såsom elt sista försök att undvika ett våld , som för 

England kund e betyda en ödesdiger påfrrstning på själva im

periets grundvalar. Det gällde även alt få effektiva bundsför

vanter i Niedel ha vet och t i Il varje pris förhindra samgåendet 

mellan Italien och Frankrike. Hcdan på ett tidigt stadium h a

dc den engebk-grekiska vänskapen befästs genom konung Ge

orgs åtcriDs~iltandc på Gre:klands Lron . Turkiet och Jugosla

Yien voro av naturliga skäl anhängare av NF och England. 

}\fotvi lli gt lockades även Frankrike över på Englands sida ge

nom vädjan till dess trohet mot folkförbundspakten och lan 

dets behov av -engelskt stöd mot hote t från T~rskland , men 

kunde dock icke förmås alt medverka till en skärpning av <lt• 

mot Italien inledda sanktionerna. 
I samband m ed Öv·erläggningarna om verkningarna av 
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skärpla sanktioner upplogs i GeneYe iiYen frågan om införan

de av oljcspärr mot Italien till pröYning. 

En kom mittc, som lillsatts för ändamålet, framlade i feb

ruari en ra p port, som innehöll följande slutsatser: 

l) En oljcspärr skulle, om den alhnänt genomfördes, 

kunna uppna sin fulla verkan efter 3- 3 1/:2 månader. 

2) Om en spärr genomfördes av alla vid sanktionskonfe

rensen repre<.,entcrade stater. skulle den bli effektiv, ifall För

enta Staterna inskränkte sin export till Italien LiH den nor

mala nivån före 1935. 
3) Om en <;ådan spärr skulle tillämpas endast av med

lemmarna i sanktionskonferensen, så skulle dess enda verkan 

bli att försvåra och fördyra den italienska oljeförsörjningen. 

4) \1cd hänsyn till möjligheten att i viss omfattning an

vända surrogat för bensin , blev·e en exportspärr för petroleum 

och petroleumderivat förstärkt, om samtidigt industrialkohol 

och benzol innefatlades däri. 

5) Effektiviteten av en av medlemmarna i sanktionskon

ferensen införd spärr på petro-leumtransporter till Italien är 

underkastad samma inskränkningar. Om endast dessa stater 

förbjöde användandet av tankfartyg för petroleumtransport till 

Italien, så skulle detta land vara i stånd alt täcka sitt behov 

till 50 proc. med anlitande av sin egen tankflotta och tank

farlyg från ickc-sanktionsländer. Oljeförsörjningen skulle 

dock <,tälla sig svårare och dyrar-e för Italien. 

6) Skullc en transportspärr beslutas, så vore det ända

målsenligaste att förbjuda tankfartygen att gå till Italien och 

vidare alt förbjuda försäljning av tankfartyg till stater, som 

icke l illämpa oljespärrcn . 
7) För den händelse en petroleumspärr skulle b eslutas, 

hänvi sar utskottet speciellt till nödvändigheten av åtgärder mot 

omdirigeringshandeln, bl. a. genom användande av frihamnar, 

då ett dylikt kringgående i fr åga om petroleum har alldeles 

särskild betydelse. 
Italiens motatgärder inför hotet om en oljespärr innrfatta

<de icke blolt· fyllande av alia tillgi"ingliga förr [ulsutrymmcn 
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med olja utan även avslutande av ett fördrag med Albanien 
Yåren 1936, genom vilket Italien fick en inteckning i detta lands 
oljefyndigheter ävensom tillgång till en hamn på albanska 
kusten-- av stor betydelse även för det fullständiga behärskan. 
det av Adria. 

När det visade sig, att medverkan från U. S. A. i en olje
spärr mot Italien icke kunde uppnås, och Frankrike av fruk tan 
för e tt inbördeskrig icke kunde förmås ansluta sig till en s:lclan 
:ltgärd , samt då det stod tämligen klart, alt införande av ol je
:-.pärr var liklydigt med ett krig emellan NF-makterna och 
Italien, voro utsikterna att fullfölja aktionen mot Italien pft 
fredlig väg i praktiken ytterst ringa. NF:s prestige var redan 
hårt anfrätt, och Englands ställning efter misslyckandel av 
den Hoare-Lavalska fredsplanen i december 1935 genom dm 
därav följande prestigeförlusten mycket vansklig. 

Då NF icke var benäget för vidtagande av milihi.ra sank
tioner och England icke ensamt ansåg sig kunna påtaga sig 
kostnaderna för ooh risken vid ett Medelhavskrig, inleddes av 
England förhandlingar med samtliga NF -stateT vid ~1cdelha 
vet i avsikt att tillförsäkra England militärt stöd i hiindelsc 
av etl italienskt angrepp mot England. Ett fördrag i demw 
anda undeTtecknades av såväl Frankrike som Jugosl avien. 
Grekland och Turkiet. Spanien, som förstärkt garnisonerna 
vid Gibraltargränsen och på Balearerna, och som genom ctl 
fördrag med Italien av l 926 var föq)liktat till välvillig n eutra
litet, därest den ena makten utan egen förskyllan invecklaeks i 
krig, anslöt sig icke, men förklarade sig vara berett uppfyll:~ 
alla sina genom. NF -pakten å tagna förpliktelser. 

Mot dessa föi'drag med England inlade ILalien protest un· 
der framhållande av, att en medlem av NF enligt förbunds
aklen icke får :\vägahringa militära överenskommelser, riktatle 
mot en annan förbundsmedlem. Italien förklarade sig dess· 
utom komma att göra allt för att förhindra , att Ahessinienkri
get skulle bliva annat än ett kolonialkrig begränsat till Afrika. 
varför de engelska ansträngningarna vore alldeles överflö<1 ig:! . 
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Sedan Italien lyckligt genomfört det abessinska fälttågel 
och de ilalienska trupperna intagut i Addis Abeba, kunde ~Ius 
solini elen 5 maj förklara kriget avslutat och den 9 maj det 
romerska imperiet ateruppståndet. För NF-blockel återstod 
endast aLL acceptera det uppkmnna läget genom upphävande 
av cle mot Italien från 1\F:s sida inledda åtgärderna. 

Italiens målmedvetna och konsekventa politik, stödd p{t 
landets kraftresurser till sjöss, till lands och i luften, samt den 
okuvliga framCttanda och vilja till Sf'ger, som. besjälade ledning 
och folk , visade sig sålunda - trots den b e,tydande kvantita
tiva underlägsenbeten till sjöss i ~ledclhavel - vara tillräck 
liga argument för att förhindra ett krigiskt ingripande från Eng
lands sida och leda till seger för den ilalienska politiken. Den 
engelsk-franska Medelhavspolitiken har , framhålles det i Ita
lien, på oförutsett sätt skapat nya problem för Italien. Ingen 
i ltal i en har någonsin t än k l på aU bestrida Englands vi lala in
tressen i 1\ledelhavet, men det bör stå klart, att dessa intressen 
måste inskrånkas tiH garantier för Englands viktigaste genom
fartsleder till dess utomeuropeiska besittningar och icke taga 
formen av någon överhöghet över Ilalien. 

Enulcmds nya i.lleclellwvspulitil.:. 

De engelska flottkoncentrationerna i l\leclelha ve l hörjade 
avvecklas i juli. Frankrike lät England och Ilalien vela, att 
det för sin del ansåg de avtal , som enligt bisländsförpliktelser
na i folkfiirbundsaktcns art. 16, par. :3 ingingos med England, 
blivit ogiltiga i och med att folkförbundet beslutat häva sank
tionerna m<1l Itali en. Den engelske utrikesministern Eden till
kännagav em eller tid i slutet av juni, att avtalen komme alt 
förbli i kraft, så länge risken för komplikationer i samband 
med sankt ionernas avvecklande förefunnas. Englunds flott
styrka i :\1cdelhavet skulle komm a att reduceras, men den per-
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manenta styrkan dock hållas högre än före det italiensk -ahes
sinska kriget . 

I silt förstärkta skick består den engelska ~1edelhavsflnt 

lan av bl. a. följande fartyg: 
3 slagskepp a\· Queen Elisabeth-typ, 2 slagkryssare, 4 sv[t

ra (20,3 cm. kan .) kryssare, 5 lätta (15 cm. kan.) kryssare, 2 
speciella luflvärnskryssare, l hangarfartyg mod över 50 flyg
plan, :18 jagare, 8 fullt moderna ubåtar, varibland i) ubåtsk ry:-;
sare med 22 knops fart i marsch läge, 10 ubtttsjaktfartyg, 1 \) 
minsvepare och hjälpfartyg av olika slag. 

Denna förs tärkning lär emellertid endast vara en bör jan, 
enär ett stort antal under byggnad varande fartyg skola vara 
~wsedda för ~Iedelhavet. 

Del nu inträdda läget i MedeLhavet framvisar vissa lik 
heter med läget under början av detta sekel , då Frankrike n r 

Englands rival i Medelhavet. Av 23 slagskepp ansåg sig E ng
land då för tiden böra hålla 15 i Medelhavet och endast 8 i 
Kanalen. Av allt att döma har Frankrike un i större eller 
mindre grad uppgivit ?lfedelha vet såsom brygga för tmpp 
transporter från Afrika till hemlandet för a tt i stället utnyttja 
vägen väster om Gibraltar- en naturlig följd av orienteringen 
mot England och de aUt riskahlare förhållandena i Medelh,t
vet. Kommer nu Italien att upptaga Frankrikes forna m an tel 
såsom Englands rival, är det endast en logisk konsekven s aY 
denna utveckling, att England i första hand förelager en tyngd
punktsförskjutning av sjö- och flygstridskrafter till Medelhavet 
och i andra hand hedriver en inringningspolitik mot Italien 
:o-yftande till söndring av alla hand, som kunna tjäna itali en ska 
intressen. I främsta rumm<'t gäHer det aU förhindra en fr ansk
italiensk alli ans , vilket emellertid torde sakna aktualitet ~~~ 
länge det inrepolitiska läget i Frankrike domineras av den s. k. 

folkfronten. 
Aven om nu den italiensk-abessinska konflikten icke läng

re står på dagordningen, kommer konfliktläget mellan Eng
land och Italien att mer eller mindre synligt förefinna s, så 
länge som Italien förmår utgöra ett hot mo t den eugelskfl 
hegemonien i Medelhavet. Italien har segrat i Abssinien , men 
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England har å andra sidan uppnått ett närmande till .ht"O-
t> 

slavien, Grekland och Turkiet, vilket kan vara värdefullt i 
framtiden. Dl'n betydelse, som tillmäles vänskapen med dessa 
tänder har unclerstrukiis genom den semesterresa till just dessa 
trakter , som komtng Edvard VIII av England företagit under 
sensonnnar·cn i ftr. 

Som en följd av erfarenhelerna från den italiensk-ahes
sinska konflikten har England icke blott igångsatt en kraftig 
upprustning u ta n jämväl tagit itu med en konsolidering av sitt 
flott- och flygbassystem i Medelhavet. Scdan Italien nu ut
vidgat sitt välde med Abessinien , har det hasområde, som 
Egypten och Sudan utgör, vuxit i betydelse, icke minst med 
hänsyn till Suezkanalen och dc egyptiska hamnarna Alexan
dria och Port Said. De nationalistiska strävandena i Egypten 
hava vållat England åtskilligt besvär och utgjort en växande 
far a för möjligheten alt utnyttja Suezkanalen och det egyptiska 
basområdet. 

Dessa förhållanden ha va m cc l vanlig engelsk anpassnings
förmåga numera reglerats på ett för England förmånligt och 
betydelsefullt sätt genom det uänslwpsfördrag, som elen 2\J au
gusti i år avslutits mellan England och Egypten. 

Fördraget, som har en giltighetstid <W 20 år, har avslutits 
mellan de båda länderna såsom likaberättigade, suveräna sta
ter . Den engelska ockupationen av Egypten tu· 1882, som sa
des vara av tillfällig natur, men vidmakthölls ända tills landet 
blev ett engelskt prolektorat 1914, har s~tlunda definitivt upp
hört . 

I händelse det ena landel råkar i krig skall nu det andra 
landet komma till h jälp . Egypten s täller i händelse av krig 
eller krigsfara sina hamnar, flygplatser och samfärdsmedel till 
förfogande. Egypten erkänner, att Suezkanalen, ehuru belä
gen på egyptiskt område, utgör en för det engelska imperiet 
Viktig 'kommunikationsled, som berättigar England att htllla 
l 0,000 man jämte 400 flygare i kanalzonen. England äger 
tätt att utan inskränkning överflyga egyptiskt område. Such:m 



- 726-

förblir som hittills under >>gemensam» överhöghet och llled 
engelsk generalguvernör; d. v. s. den engelska ockupationen 
av detta område äger fortfarande bestånd. 

I gengäld för dessa ingrepp i Egyptens självständighet 
skall Egypten bl. a. erhålla Englands stöd för Egyptens ön. 
skan att inträda i ~F, varjämte de engelska garnisonerna i 
Alexandria och Cairo skola indragas senast efter 8 år. 

Genom detta fördrag har England skapat en tryggad mi. 
litär bas av största betydelse för säkrandet av Suezkanalen och 
Sudnn. Bestäilnmelserna om utrymning av Alexandria med
för emellertid, även om England väl ookså i fortsättningen kau 
utnyttja de egyptiska hamnarna för sina behov, att en ersätt. 
ning för denna örlogsbas måste skapas annorst~ides i ös tra 
:Medelhavet. 

Betydelsen av Cypern, som tillerkändes England på Ber
linkongressen 1878, har därför nu särskilt framträtt, och i den 
engelska pressen hava diskuterats möjligheterna för all fö r
vandla ön till ett Medelhavets Singapore, varifrån östra Medel
havet skulle kunna behärskas. Förste amiralitetslorden, sir Sa
muel Hoare, har också i augusti Hl~Hi besökt Cypern för att 
undersöka dessa möjligheter på ort och ställe. Vid återkom · 
sten från Medelhavsresan yttrade sir Smnuel bl. a.: 

>>Vi komma icke att övergiva Malta. Cyperns militära 
framtid är alltjämt under behandling, men jag är övertygad 
om att Cypern för sin framtida utveckling borde ha en b il ltre 
hamn. Flygproblemet förändrar visserligen läget, men icke 
i den grad, att vår politik därigenom kastas överända. Vi 
höra anpassa oss efter de nya förhållandena». 

Famagusta torde komma att bliva platsen för den myc· 
kel starka bas för sjö-, flyg- och lantstridskrafter, som skulle 
komma att påbörjas inom en snar framtid . 

Maltabasen , som har ett särskilt utsatt läge, har redan 
förstärkts och kommer all ytterligare avsevärt förstärk as, sär· 
skilt med luftvärn, för att göras okänslig för angrepp från de 
närbelägna italienska flygbaserna . Därjämte kommer en flyg· 
bas att anordnas därstädes , ty >> flyg bekämpas med fly g>>. 
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Ön Malla har ä\·en i september i år fått ny förfalln ino 
o./ • - 0 ' 

genom vilken dess självstyrelse fullständigt upphäYes. 
Huruvida ön kommer att återfå sin forna betydelse i full 

utsträckning, sedan dess fortifikatoriska utbyggnad bli,·it ge
nomförd, torde emellertid Yara tvivel underka.slal. 

I händel!;e av ett Medelhavskrig är det sålunda icke ute
slutet, atl England helt kommer alt stänga tillträdet till detta 
hav och sörja för sina egna förbindelser med Indien och 
Fjärran Östern genom att leda dem runt AJrika. En redan 
påbörjad örlogsbas i Simonstown niira Kapstaden håller på att 
ytterligare utbyggas. 

nmdane/lenw och Sy rien. 

Av betydelse för Medelhavssituationen äro förutom det 
engelsk-egyptiska fördraget även dc fördrag som uneler året 
avslutats mellun Tw·kiet och Lcwscmne/örclragets signotärnwl~
ier samt ett fördrag mellan Frankrike och S yrien . 

För att förhindra en sovjetrysk övermakt i Svarta havet 
sökte Turkiet efter Versaillesfreden få till stånd ett fullständi at t> 

avspärrande av Dardanellerna och återvinnande .av full suve-
ränitet över dessa områden. Den konvention, som efter för
handlingar mellan de intr-esserade makterna avslöts i Lausannc 
1923 mellan England, Frankrike, Italien, J apan, Bulgarien. 
Grekland, Rumänien , Ryssland, Jugoslavien och Turkiet bleY 
emellertid icke vad Turkiet åsyftat. 

La usaunefördraget innebar nämligen bl. n. ständig genom
fart!'n·ätt för 3 örlo!:!sfartyg· under l 0,000 ton förbud föro·eumn-

"-' ~ < ' n 
fart av mot Turkiet krigförande makt, lika styrkeförhållanden 
mellan den genomfarande sjöstyrkan och den starkaste i Svarta 
hav.et stationerade flottan, va.rjämte åtgärder, som Turkiet kun 
de vidtaga i krigstid, icke finge innebära upphävande av neu
trala fartygs genomfartsrätt 

Sedan Tyskland i mars 19;)() utnvltjat den europeiska si
tuationen för besättande aY elen demilitariserade Rhenlnnds-
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zonen, ntr tillfället gynnsamt för Turk iet att å terupptaga Ir~'t

gan, vilket tog formen av en not till Lansannefördragets ~ig

natärmakter med hemställan, a tt de militära bcstänunelsPrna 
rörande Dardanellerna snarast på nytt ·måtte upptagas ti ll 
diskussion. 

En konferens sammanträdde i enlighet med Turkiets fiir
slag den 22 juni i 111 ontreux, elit delegationer från samtliga Lau
~anncförclragsmakter med undantag för Italien infunni t sig. 

Uneler konferensen framträdde främst motsättningarna 
mellan de engelska k ra ven på skydd för sina Medelhavsförbin
delser och det Sovjetryska av Frankrike underslödda kraw·t 
på obehindrad genomfartsrätt. England begärde sålunda i 
händelse av krig stängning av Sunelen för alla flottor , under 
det alt Sovjetunionen vidhöll sitt krav på fri genomfart för 
sin Svar thavsflotta med tillägget '' d[t så påfordras för upp
drag för :IF :s räkning eller i anslutning till ett inom :'>IF :s ram 
avslutat regionalt fördrag )), vilket syftade på det fransk-rysk~t 
fördraget. Denna anknytning till NF försvårade för England 
aU genomdriva sin ståndpunkt. \1ed hänsyn jämväl till <len 
nya intressegemenskapen med de östra -;\fcdclhavsslalerna (l'iir
draget om in hördes bistånd i händelse av k rig), som uppkom
mit genom Ahessinienkonflikten, och vikten av att icke stiiro~ 

denna gemcn~kap, m{tste England giva efter. Sovjeirysslan<l 
och Frankrike kunde sålunda genomdriva sina önskemål lilan 

att behöva erhinna molsvarande rättigheter för andra krig
förande , vilket England påyrkat. Eftersom de båda lände rn~l 

~i ro mecllcmar i :IF, sker allt deras handlande inom l\ F :s ram, 
Yilket iir liktydigl med, att de i praktiken hava full rörelsefr ihc'l. 

De vikligasie besl~immelserna i elen nya traktaten, sou t 
undertecknades den 20 juli 193() ,kunna sammanfattas eHl ig l 
följande: 

Turkiska regeringen övertager dardanellerkommissioncn;; 
uppgifter och befogenheter. och kommissionen upplöses. Den 
demilitariserade zonen avskaffas , och Turkiet får r~itt hefäst:J 
Sunden. 

Fri genomfart medgives alla lwnclelsj"artyg såväl i fred 
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som krig_ 1~1ecl dc in~kränkningar, som kunna betingas av krig 
eller ens1d1g neutralitet gentemot Turkiet. 

Beträffande örlogsfartygs genomfart bestämmes bl. a .: 

Under fnd: 

Fri genomfart modgives uneler dager ocl1 efter anmälan 8 
dagar i förväg för lätla övervattensfartyg, mindre örlogsfar
tyg och hjälpfartyg, tillhörande såväl strandägande makter vid 
Svar ta ha vet sorn an dra mak ter. 

Det sammanhgda maximitonnaget av främmande örlogs
fa rtyg, wm vid ett och samma tillfälle får passem Sunden, får 
icke överstiga 15,000 ton och antalet fartyg icke överstiga 9. 

Från denna regel göras följande unelantag: 
a) Slagskepp tillhörande strandägande makt vid Svarta 

havet ma genomfara Sunden , även om varje faTtygs tonnage 
skulle överstiga 15,000 ton, dock att sådana fartyg måste pas
sera ett at gangen och vara eskorterade av högst 2 torpcdjagare. 

b) En sjöstyrka, som på inbjudan av turkiska regering
en avlägger artighetsbesök i Sunden av begränsad varaktighet 
kan hava vilket tonnage och vilken sammansättning som helst. 

Det samm::mlagda tonnage, som en icke strandägande 
makt vid Svarta havet får hava i Svarta havet under fred , får 
icke översti;.;a 30,000 ton. 

Om den vi d a v slutande t a v traktaten starkaste flottan i 
Svarta havet skulle tillföras en ökning överstigande 10,000 ton, 
kan det sammanlagda tillåtna främmande örlogsfartygstunna _ 
get i Svurln havet bliva ökat till maximum 45 ,000 ton. 

Dc fiirdragsslutande maktema skola genom turkiska re
geringen tv[l gilnger om årel informeras om sammansältningen 
av de strandägande makternas vid Svarta havet flottor. 

Varje enskild makt, som icke är strandägare i Svarta h a
vet, får i delta hav icke hava mera iin % av ovan angivet sam
filanlagt tonnage. 

I hum anitärt syfte må icke strandägande makter vid 
Svarta havet i delta hav insända örlogsfartyg till ett samman
lagt tonnage av högst 8,000 ton. 
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Orlogsfartyg tillhörande icke strandägande makt f~t icke 

uppehålla sig i Svarta havet mer än 21 dagar. Slagskepp. 

hangarfartyg och undervattensfartyg få icke inkomma i Svar

La havet. 
Underva l tensfartyg lillhörande strandägande makt Y id 

Svarta havcl, som byggls utanför detta hav, ma inpassera till 

sina baser på tid, som lämpar sig för turkiska regeringen. 

ävenså kunna sådana nnderv::rttensfarlyg få utpassera för uu 

dergående av reparationer o. dyl. utanför Svarta havet, dock 

skall passagen ske i marschläge, p~t dagen och enskilt. 

Passage av militära flygfarkoster är icke tillåten. Om. 

bordbaserade flygplan få uneler inga omständigheter användas. 

Hjälpfartyg tillhörande någon rnarin och konstruerade fiir 

bränsletransport inräknas icke i begränsningsbestämmelserna 

för tonnage, meJL skola passera Sunden enskilt. Sådana far

tyg fä icke föra mer än två kanoner om 10,5 cm. och mer iin 

två 75 mm. lv.-k::moJHT. 

I krigstid - Turkiet icke krigföwnde. 

Örlogsfartyg luva sannna frihet alt passera som under 

fredstid. I~rigförande makts ör1ogsfartyg få dock icke passera 

med mindre följande villkor uppfyllas: 
a) rättigheter och skyldigheter beroende av NF-1wk len 

vad angår Turkiel och de till NF-pakten anslutna maktenu : 

b) i händelse av hjälp till en angripen stat i kraft av aY

Lalet om ömsesidig hjälp (Medclha vs:wtalet), i vilket fall be

gränsningarna avseende fredstid icke gälla. 
Örlogsfartyg tillhörande krigförande stat, strandägare Yid 

Svarta havet eller icke, som skilts från sin bas, tillåtas passe· 

ra Sunelen för alt {ttergå till basen. 
Krigförandes örlogsfartyg få icke visitera, uppbringa eller 

utföra andra fientliga handlingar i Sunden. 

I krigstid - Turl.:iet J..:rigfömnde. 

0 .. rJocrsfartyrrc, j)flssag-e beror helt av turkiska regerm g("fl "' ;::, ~n · u 

hcslul. BesUimmelscrna beträffande fredstid äro icke gäll ande . 
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Overhängonde J..:rigsfam. 

Om Turkiet anser sig hotat av överhängande krigsfar a, är 
örlogsfartygs passage av Sunelen helt bero-ende av turslöska 
regeringens beslut. 

Örlogsfartyg, som skilts från sin has, må återvända till 

denna, dock med unelantag för fartyg tillhörande makt, från 
vilken Turkiet känner sig hotat. 

Om ;\TF:s rfHlmecl % majoritet skulle anse, att de av Tur

kiet vidtagna ä tgärclerna icke äro berättigade, skall turkiska 

regeringen upphäva de Yidtagna åtgärderna mot såväl örlogs
som h:mclelsfartyg. 

Det mest uppseendeväckande i denna traklat är otvivel

aktigt, att England för att behålla den turkiska vänskapen 

uppoffrat hänsynen till säkerheten för sina förbindelser genom 

.Medelhavet. Motivet härtill härleder sig, som ovan antytts, 

från motsatsförhållandet till Italien. När England nu valt 

Turkiet har del ta tungt vägande orsaker, som även ligga utan

för Medelhavet, nämligen de nära förbindelserna mellan Tur

kiet och Irak samt betydelsen för England att undvika ytterli
gare orosanledningar i Orienten . 

Det franska mandatet över Syri en har berett Frankrike 

motsvarande svårigheter som England haft att kämpa med i 

Egypten. Genom ett i september undertecknat >> förbunds- och 

vänskapsfördrag » mellan Frnnkrike och Syrien gällande en 

tid ay 25 år, synas s,·årighcterna nu hava övervunnits. För

draget , som är ni.ira nog Jikal~·dancle med det, som 1930 av

slöts mellan England och Irak, och giver Frankrike motsva

rand e fördelar i Syrien som dem England har i Egypten , skall 

ersäl ta del av Frankrike ulövadc NF-mandatet. Syrien er

kännes såsom ~;jäh·stänclig siat mot att Frankrike tillerkännes 

rältigh et all p:\ Yissa angin1a platser hålla garnisoner och 
flygstridskrafter. 

Tidshitt i Sjöväsenrlet. 51 
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Genom d€tta fördrag har Fra nkrike i Syricn tillförsä kra t 
sig en militär stödjepunkt, vilken bl. a. undel'lätlar övervakan
det :w oljehamnen Tripolis och oljelilloppsledningen dit. 

Dei spanska inbördeskriget. 

Uneler dc senaste månaderna har läget i l\Icdclhavcl al \T 
inträll i ett ovisst skede gcno1n det spansJ..:a inbördeskriget.,· 

utbrott. Dd är svårt att ur dc oftast molsägande lJndcrrät tl' l· 

scrna draga några säkra slullcdningar om vad som verkligen 

före·fallit , eller hur utvecklingen kan komma all gestalta sig 
- en diktatur av fasciswsk eller kommunistisk art? Den span

ska flottan är uppdelad på b~tda de stridande parterna och 
vissa händelser till sjöss hava så när medfört intcrnaliOH\' lla 

komplikationer. Den »röda » (regerings-) flotta n s hand Ii ng.'i
kraft är emellertid i hög g,rad förlamad, enär bes~ittllinga rna 

torde hava fängslat eller dödat många officerare . Till dt• 
»vila » (Pebellerna) h ava anslutit sig slagskeppet Espaiia, J.;:ry'i

sarna Canaris, Alnlirante CcrvE"ra , Repuhlica , jag:ucn Velasc!l, 
torpedbålen T 19 samt kanonbåtarna Alcnar. Can del Casti llo. 

Canalejas och Dato. Dc vila havn sålunda inga uh[llar, vilk ,· t 
förklarar , att den röda sidans fartYg kunnat opere·ra sa ost iirt 

som de gjort. Dc röda disponera över slagskeppet .Taimr l 

(skadat av flygbomher den 14 augusti), lätta kryssa ren Lih<'r 
tad , Cervantes, Mendez Nuf\cs. jagarna Churruca, Alm. Ferran 
diz, Alm. Baldes, Sanchez Barcaiztegui , J. L. Dicz, Alm. \I i

randa , Alm. Antequera , L cp an lo , Caliano, Als<>do, Torpedha li' Jl 
T 3, kanonbåten Laya , ubåtarna Cl, C2 , C3 , C4, C5, (;(). B:i. 

B6 (C3 sägs hava blivit sänkt av en >> Vib flygare) . 
HuvuduppgiHen för elen röda flottan är givetvis alt fi ir

hindra trupptransporter från det rebelliska Marocko till de 

vita i Spanien. För detta ändamftl koncentrerades först de 
röda fartygen i Malaga, varjämte inloppen till de vilas haJ n

nar övervakades av en kryssare, några jagare och ubåtar. 
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Den r<ida flottan sökte ~iven basera sig p~l den internalio
nell a hamn en Tanger, men tillträdel till hamnen förbjöds f()r 
båda dc stridande -parterna den 8 augusti. 

Spärrningen av Gibraltar su nd lyckades till en början. In 
till den 5 nugu~ti kunde dc vita överföra :3 a 4,000 man på .t 

iingan• till Algeciras och urskcppa dem i skyeld av flygplan . 

Därefter ll1 f1Stc emellertid överskeppningen inskränkas till vad 

som kunde tagas på fl ygplan, ända tills den vita flottan blivit 
slriclsberedcl och undanjagade dc röda fartygen den 29 sep
tember vid sjöstrider i Gibraltar sund . De röda jagarna Almi

rani e FL•rrandiz uch Gntvina anföl los ay Almirante Cervera och 

Canm·is med resultat. atl GraYina skadades och ingick till Ca
sablanca. 11ndn del att Almirante Ferandiz sänktes. 

De vilas trupptransporter kommo OIJllodPlbart åter igång 
under eskorl aY jagare, lr~"dare och flygplan, och hava intill 
början av oklober manad forlgått obehindrat . 

Beskjutning av kuster och hamnnr har förekommit. Re
dan den 28 juli besköt det röda slagskeppet Jaime l Ccuta i 

Marocko, den 3 augusti upprepaliPs beskjutningen lillsammam 

m €d kryssnn'n Lilwrlacl. ElciPn besvarades fr[m landbattc-ricr
na, men 11tan framgång fran någondera sidan . Den 7 augusti 
hesköls Algeciras av Jainw I, clock rörs! sedan clc vita lrupp<:'r
na hunnit dcbarkPra därstädes. Kanonbåten Dnto skadades 

därvid sY:'\.rt. Den 16 augusti beskölo;; Cap Tarifa nv den röda 
jagaren Almiranlc Baldes. 

Flygnugrepp företogo.'i av de vila mot <t Medelhavslmsten 
befintli ga striclslu::tfter och hamnar, varvid jagaren Lepunto 

"kadades den 5 augusti och måste inlöpa till Gibraltar . Den 
kunde dock strax därefter {!ler gå till sjöss. Den 1:1 ~1ugusti 

träffades slagsk('ppet Jaime I av en flvgbomb på backen. Slag
skeppcl mastc dockas i Cartagcna för a tt reparera skadan. Ehu
ru 4 7 man dödades kan dock träffen icke ha gjort s tön·p ver 
k an, enär skeppet åter var kl art efter () dagar. 

Vid Biscayavikl'n hava cl e vita ·hcrravälcle! till sjöss slöddn. 
på Fcrrol. nen vita kryssaren Almirnn tc CcTvera besköt elen 

29 juli en stacl~del i Gijon med 74 skott, varvi(1 genom misstag 
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4 lyskar sårades, under det att tyska kryssaren Köln h öll pa 
att ombordtaga flyktingar. Beskjutningen upprepades de fiil 
jandc dagarna. Den 13 augusti besköt det vita slagskeppet 
Espaiia Sanlander och radiostationen Cabomajor, samt dclto~ 
jämlc Almirantc Cervera i erövringen av Irun och S. Sehaslian. 

Den 25 augusti uppbringade Almirante Cervera ett l1ll'd 

röda trupper laslat segelskepp. 
I Medelhavet möjliggjorde de rödas h erravälde tili sjii~, 

besättandel av de baleariska öarna Formentara och Ibiza samt 
ett invasionsföretag mot Mallorca, vilket emellertid blev till

bakaslaget. 
Detta röda sjöherravälde synes nu vara brutet, enär Pll

ligt ett meddelande den 7 okloher Almirante Cervera skall ha
Ya bombarderat Barcelona och Valencia efter förul utfän hd 

varning. 
Fler a övergrepp hava begåtts mot utländska fartyg. Den 

28 juli förh indrade ubåten C 2 den tyska ångaren Sebus släck
ningsarbeten å Laraches redd, den 18 augusti blev tyska ånga
ren Sevilla genom flera skarpa skott från kryssaren Miguel de 
Cervantes förhindrad inlöpa till Larache, den 16 augusti hleY 
engelska ångaren Mark Lynn hejdad i öppen sjö av jagaren 
Diez. Den 17 augusti blev tyska ångaren Kam.erun, även den 
i öppen sjö, hejdad medelst skarpa skott från kryssaren Li
bertad, blev undersökt och förbjuden att gå in till Cadiz dö r 

elen skulle hämta tyska flyktingar. 
Den 21 augusti försökte samma kryssare hindra en turk i~k 

ångare (utlöpa från Cadiz, men avvisades av kustbatter ie r

nas eld. 
Såväl England som U . S. A., Frankrike, Tyskland och Ita

lien hava koncentreTat starka sjöstridskrafter till de span sk<1 

farvattnen för att tillvarataga respektive länders intressen i 
Spanien och rädda sina medborgare från landet. Samtliga 
dessa fartyg hava order att med alla medel ingripa mot över

grepp till sjöss. 
Arkebusering av italienska medborgare i Barcelona har 

särskilt upptänt den italienska oprinionen och föranlett siin-
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danclc ay kryssa reförstärkningar till de spanska farv at tnen. 
För att förhindra utbrott av en europeisk konflikt i sam

bsnd med inbördeskriget hava samtliga makter på fransk t ini
tiativ undertecknat ·ett noninerventionsavtal innebärande jäm
yäl, att undentöd i form av krigsmateriel icke får lämnas n å
gondera sid::m. Innan delta avtal undertecknats, torde emeller
tid krigsmateriel hava tillställts de vita från Italien och Tysk
land (särskilt flygplan) och de röda fr ån Frankrike, där re
geringen har svårt att motsätta sig arbetarekravet på interven
tion, ävensom från Sovj·e tunionen, som öppet tagit parti för 
den röda sidan. 

I "The Economist» för elen 21 augusti uttalas oro för den 
kommande utvecklingen och påyrkas nödvändigheten för Eng
land al t stödja elen lagliga regeringen, som är demokratiens re
gering, saml att sälta stopp för Italiens och Tysklands planer 
i :\1edelhavet. Måhända skymlar här oron för att Italien och 
Tyskland mot intervent ion på de »vitas >> sida skulle erhålla 
terri toriella eUer andra fördelar som belöning, samt att elt 
»vitt» Spanien kommer all ansluta sig till de fascistiska länder
n as politik. 

England, Frankrike och Italien. 

I Englund hade man länge haft klart för sig, att hur än 
flot töverenskommelsen utföll, måste en avsevärd upprustning 
komma till stånd, särskilt vad beträffar flottan och flygvapnet. 
Hela vidden av den marinpolitiska försämringen för Englands 
vidkommande seelan världskrige ts slut kom genom hiindelser 
na i Medelhavet i samband med Ahessinienkonflikten alt bliYa 
uppenbar för en var. 

Det engelska försvarsproblemet har under sista halviirct 
J H35 och nyåret 1936 ingående granskats av en inom reger ing
en tillsatt särskild kommission, i vilken även finansiella, in
dustriella och m ili!iira experter deltagit. Kommissionen kmn 



- 736-

lil l det resultatet , att fiollan alltjämt bör vara del engelska fiir
warels grundval och ryggrad, saml alt en omfattande reo q.(a
nisalion av hda försvarsväsendet var nödvändig. Industrien 
borde organiseras för krigsdrift , och den industri ella krigsfiir
hcrcdelsen fortsättas i intimt samarbete med dc olika försvar~ 
grcnarna genom det permunenia försvarsrådet. 

H.eöulh:ltel av kommissionens arbete framlades i år lik som 
Hl35 i cU s. k. nvhilc papen av den :3 mars 19:1G. Det vii
sentliga innch~1ll cl i della clo,kulllent återgives i TiS, hiHi l' 

11 :r :)/J 93() i e:n a rtikel benämnd »Den brittiska upprustningen 
av sign. Crusmlcr, till ,·ilken h~invisas. Innch~dlct i della »Whi
te papeo konuncr därför aU här rndasl delvis beröras. 

Inledningsvis hänvisas till förC'gåcnde [u·s »Whill' paper 
ifraga om det marinpolitiska hige , i vilket England råkat genom 
al l i a vvak tan på stärk la fredsgarantier genomnedrustning sjäh 
gå .i spelsen så~om gol! exem pel. Della exempel har emeller
tid icke haft åsyftad verkuu. Resull a let har i shillet blivit, al l 
Eng lands förhandlingskral't vid nedrustningskonferenserna i 
Geneve minskats. och den a llv ~1 rliga nedsättning, som iigt ru m 
i Englands försvarskr:.~fl , nu närmur sig del stadium , da la11 
del icke längre har nödv~imliga krafter för att försvara si g 
mol en angripare. 

Förhållandena p ii de: i n le ma lioneHn omradet ha va fö r
sämrats. l\feloden »alt laga risker för freden >> har icke und an
röj! krigsfaran. 

Härc•fler skildrns regeringens försiktighetsåtgärder i 1\fc
delhavcl och dess förhållande till den italiensk-abessinska k on · 
fliklcn. Sjöstvrknrna förslärktes och ombasera<les, det fa sl< t 
försvaret ökades. garnisonerna och flygstridskraft erna i Gi
hraltar. ;\falla , Aden och Eg~·pll'n förstärktes. 

>' Ehum regeringen såg sig i stånd att i det läge. som als l
rats i den abessinsk-italienska konflikten vidtaga erforderliga 
algiirdcr, Yar dens:umn r: dock hämmad av den minskade st~rr · · 

kan och den successiva försämringen av stridskrafterna till 
sjöss , till lands och i luften. - Det var möjligt at! siik er~hi11· 1 

lägel i l\[f'clelhavct och Höda hawl f' tHlast genom a lt blottstiill.i 
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a ndra områden i en utsträckning, som skulle kunnat medföra 
a llvarliga risker ». 

:\len ii n nu mera belydelscfullt ä n en begränsad konflik t, 
anses vara återverkningarna pa den engelska försvarsfrågan 
av den amlOrstäcles stigande omfattningen av rustningarua. 
Den kollekliva säkerheten anses i varje fall icke kunna upprätl
b ål las, 01n icke varje medlem av NF är beredd att för det h elas 
stärkande göra en insats, som svarar mot dess möjligheter. lka 
egna svaghclc11 kan icke försvaras genom att peka på grannar
ll:lS s t~Tka . 

Trots dc begr~insningar i den tyska flottupprustningen. 
som ernåtts genom den engelsk- lyska flottöverenskommelsen 
elen l 8 ju n i 19:35, utgör den u ya tyska flottan ett tillskolt i 
världens rustningar , som icke kan lämnas ur räkningen, och 
ulvecklingen i Tyskland lyder p<'t en fortsatt ökning av övriga 
tyska s tridskrafter. 

I Frank r ike, Belgien, Italien. Sovjetunionen, Japan och 
e. S. A. ha försvarsutgifterna ständigt stegrats i raskt tempo. 

:Med hänsyn härtill ser sig engelska regeringen nödsakad 
att öka sina försvarsutgifter, ~iven om den konnner att fort
sätta sina ansträngningar all åvägabringa rustningsbegräns
ningar. 

De ruslningsökningar , som bcslötos 1935, hava igån gsatl<; 
·enligt plan. Ifråga om flygvapnet ha dc genon1förts med störsLl. 
snabbhet. men vad flottan och annen beträffar avsågo dc en
dast all avhjiilpa dc svåraste bristfälligheterna. Den ilaliensk 
abessi nsl<a konflikten har ·emellertid framtvingat ökad snabb
hel med övriga atgärder. för vilkas genomförande en tilliiggs
hudget fr aml ag ts den 17 februari 193(). 

» l~ lottans alll överskuggande betydelse för skyddet av vå
la sjöförbindelser och därigenom för sälu-andet av det behov 
av livsmed el och r{unaterial , varpå vårt lands existens h~inger. 
angays till fullo i föregftende å rs »White paper»; icke mindre 
vikt igt ~ir fJol lans ;msvar fiir säkrande! av transportema mel
lan !mperic!s olika delar av trupper och varor av olika slag, 
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därigenom skapande grunden för hela det imperiella förwar~
sys lemet. 

För att sätta flottan istånd att under alla förhållanden 
fylla dessa uppgifter blir del nödväudigt icke endast all fort. 
sälta med nybyggnader i hastigare tempo än under dc senaste 
<tren utan även att bota bristfälligheter i fråga om förråd av 
ammunition och utrustning av alla slag. 

För 1936 kommer ersättningsbyggnadsprogrammet all 0111 . 

falla 2 slagskepp, som skola stapelsättas omedelbart efter <ll·n 

l januari 1937, 5 kryssare, l mindre hangarfartyg samt ett irkc 
~mgivet antal fartyg av andra typer, vilka komma att bygga, 
v ä tilläggsanslag )) . 

Redan i maj 1936 beviljades för flottans 6ikning en till
läggsbudgel på 10,369,600 pund (omkr. 200 millioner kr.) , nr
av icke mindre än 2,117 ,000 pund fordrades för särskilda :il

gärder under abessinicnkonfliklen. I juli beviljades ytterli
gare tilläggsanslag för flottan med 1,059,000 pund (21 millio
uer kronor). Trots de betydande belopp, tilläggsbudgeten om
fa1t3r , väntar man att utgifterna för rustningarna år 1937 och 
1038 skola bli ännu större. 

l 936- 37 års byggnadsprogram kommer därför att till
sammans omfatta: 

2 slagfartyg, 7 kryssare, därav 2 på 9,000 tons och 5 pf< 
5,000 tons, ~J jagare på 1,850 tons, 9 jagare på J ,350 tons , 2 
hangarfartyg, 8 ubåtar , därav l minläggande, 4 för patrull
tjänst och 3 mindre, 6 molortorpedbåtar och 11 specialfartyg 
av olika slag. 

Det har efter undersökningar , som verkställts pCt uppdra~ 
av den nye koordinalionsministern, Sir Thomas Inskip, och 
förste amiraliletslorden, Sir Samuel Hoare, visat sig, aU far
tygsbyggnaderna kunna påskyndas i avsevärd grad. Det iir 
därför icke osannolikt, att en ytterligare tilläggsbudgel är all 
vänta under höstens lopp, vilken i så fall sannolikt kommer 
att omfatta eH eller två slagfartyg utöver dc två, som recl::w 

- 7i:l9-

ingå i årsprogrammet och som -- ehuru de icke fa silllas p~t 
!'>tapeln före den l januari Hl:37 -- dock redan beställts. 

I tilläggsbudgeten ingå ~i.vcn vissa medel för tillverkning 
och uppläggning i reserv av pansar. Krigserfarenheterna vi
sade nämligen svårigheten alt under pågående krig kompietle
ra behovet av sådant. 

Följan dc l abell visar för:suarsutg i ltenw i S torbritannicu 
dc lva scuasle budgetåren. 

l 
1936/37 l 

Försvars- Ur- l. till- 2. till- Samman-
Ökning 

1935/36 i "/o frän gren ~prungl. läggs- lägg~- lagd l \J35j36 
budget budget hudget budget 

l l l 
Flottan .... .. G4,~ G9,9 10,3 J) l 81,3 25 

Arm(m ...... 44,9 49.3 - G,G 55,9 24 

FlygvApnet :.n,G l 39,0 - 11,7 50,7 84 

Den omständigheten, att amiralitetet under loppet av sex. 
månader erhållit två tilläggsbeviHningar, är utan motslyeke 
Englands historia. 

Fmnl>ri].es flolta, som uneler världskriget företedde stora 
och pafallande brister, har under liden efter kriget genom
gäll en storarlad utveckling, vilken möjliggjor'ls huvud
sakligen genom att dugliga marinministrar oberoende av 
de täta regeringsskiftena fåtl kvarstä i sina befattningar till
räckligt länge för att hinna verka och fullfölja en konsekvent 
genomförd plan. Den flottplan, som antogs 1924, synes i stort 
scll hava legat till grund för den följande utbyggnaden av 
franska fJoLlan . Planen innebar, a ll flottan år 19~3 skulle 
haya uppnått en sl~Tka av tio slagskepp, tre hangarfartyg, nio 
tunga och aderton lälla krys!'.arC', trelliotvå floltiljledar·e, sex
tio jagare och nittio undervattensbåtar. Den mäktigaste driv
fjäd ern t i Il denna marina utveckling har - liksom för för
svaret i övrigi - varit den »tyska faran », vilken även åstad
kommiL att Frankrike, fasthållande vicl sin entente med Eng-
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land , verkstäl lt en tyngdpunktsförskjutning av sina sjöstriels
krafter fran ~lr>delhavet ti ll Atlanten och Nordsjön. Bresl h ar 
~Munda blivit huvuclba~:en för såväl sjöstridskrafterna som ch• 
franska marinflygstridskrafterna sedan de marina flygstatio
nerna Yid Lanveoc-Polmiac och Gu ipavas nu tillkommit . Till 
~Jedelhavl'l äro nu förlagda sju 10,000-tons krvssare , tolv fl ot 
tiljlcdare, sjuitem jagare, åtta ubåtar samt skolförbanden. 

Liksom Italien har Frankrike kommit Lill insikt om nöd
,·änc!ighl'len av att SOlll flottalls kiirna hava slagskepp, särski lt 
sedan T~·skland påbörjat hyggande av dylika fnrtyg. 

Enligt uppgifter i pressen li:i rcr en ny flollbas vara under 
anläggning i Mers-l'l-Kchir i nä rheten av Oran, enär Bizer ta 
s kulle ~mses ligga alltför nära dc italienska flygbaserna. 

Hillers kungörande i september av införandel av tvåar ig 
Yärnplikl i Tvskland besvarades av Frankrike med nya vii l
eliga anslag till försvaret utöver den redan antagna hudgeten 
A v d t• anslagna beloppen torde om k ring 100 millioner kom m a 
sjöför:-.var'l'L tillgodo och huvudsakligen avst's för förstärkaiHk 
a v örlogsbasernas skvdd. 

Italiens målmedvetna marina nybyggnads- och nydanings
politik, som bedrivits seclnn elen fascistiska regimen tillt6idd c, 
har under kriget med Abessinien givit önskade resultat. 

Genom stapelsättningen av dc båda 35,000 tons slagskep 
pen har Italien dokumenterat sin ståndpunkt Lill denna fartygs· 
klass oumbärlighel för en sjögående flotta. I moliveringen till 
budgelförslaget i år uttr~rckes delta på följuncle sätt: >> Y::td b c-
1räffar ';lag.skepp m[tste num't' ra ePkännas, at l de stora arlilk 
rifartygen definilivt återtagit sin plats. De iiro den Yäsentliga 
ryggraden i en örlogsflotta och böra formas L i Il nr k liga sl ag
furtyg i s tånd att mPd ~törsta ulsikt till fr::nngång uthärda en 
strid mot vilken son t helst motståndare. Såväl Italien som 
Frankrike hava anslutit sig till denna ståndpunkt». 

Den italienska marinen har - liksom hela del italienska 
folket - unelergå tt en genomgripande såväl materiell som rtnd
lig förnyelseprocess , vilken på del materiella området tag i t 
sig uttryck i anskaffning av fart~·g och materiel av ypperst ~• 
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beskaffenhet. J den sjögående flotta , som 1935 stod redo alt 
m öta alla eventualiteter, ingick intet fartyg äldre än sex år. 
och flera av fartygen kunna räknas Lill väddens snabbaste 
och modernaste. Den mobilisering av marinens och industri
ens resurser, som kriget nödvändiggjorde, har också starkt be
fordrat marinens materiella utveckling. På flera av teknikens 
områden shlr ILalien nu i täten. Härtill kommer, atl omfat
tande rationalisering av marinens organisation och int ensifie
r ing av utbildningen ägt rum. 

Italiemka marinledningen har blicken öppen för betydel
sen av god utbildning och framför allt av god k araktärsda
ning hos personalen. Inga kostnader sparas därför, dft det 
gäll er att genom ~,kapande av goda skolor och god uppfostran 
nå dc11a mal. Vad officl'rsknren beträffar har befordringssy
~Lemet helt omlagts för all åt den sjögående flottan tillförsäkra 
de bästa kraftc•rna på chefsbefattningarna och .sporra perso
nalen till in iensifieral arbete genom möjlighet till snabb h e
fordra n. PN<;onn Istyrka n vid marinen skall uppbringas till 
60,000 man. 

Stöcld p[t en ständigt växande marin och, vid sidan a; 
denna, ett blomstrande flygvapen samt ett för krigel organi· 
~erat land , där inom loppet. av några timmar en arme p:'i. åtta 
millioner man kan bokstavligt talal stampas ur jorden , går 
Ilali en vidare mot målet all göra l\Icdolhavet till ett >> mare 
nostrun1 >>. 

Yfarinbudgeten för år 1 ~);)6-i37 uppgår till 1609,9 millio
ner lire varav 715 millioner lire avses för nybyggnader. 

Östersjön. 

Utvecklingen av eld m a rinpolitiska higet i Osler .~jön un 
der del gångna året m arkeras av den i allt hasliga rP 1t•mpo 
bedrivna upprustningen i Tyskland och Sovjetrysslund. Frank
rikes nu ratificerade allians med Sovjet och närmande till Po
len, flottavtalet England - Sovjet saml eld sn•nska fi ir~Y~lrs
beslulct av 1\:J:36 . 
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o~terSJ.ÖIJäckenelS problem h:lYa Yarit föremftl för liy[jcr~ ,.,. 
ulliiggningar i pressen. I den tyska pressen framh~l.llc s siir. 

skilt faran av dc ryska expansionssträvandena mot norra Skan. 

dinavien , .som komma till synes genom åtgärderna i Ostkare. 

lPn och vid Ishavskusten , ocb vilka kunna giva anledning ti ll 

en konflikt i Östersjön. Dessa strävanelen angivas som <'lt lecl 

i Sovjets plan er på framträngand e till Atlanten. 

~Htnga tecken tyda också på, att den ryska utvecklingen 

även är inriktad mot nord och nordväst. E tt intensiYt ru .... si

fieringsarbele pågår som bäst i Ostkarelen och Ingermanland, 

dän·id det finsk a och karelska folkelementet utflyttas till av. 

lägsna trakter av Ryssland och ersättes av ryssa r. Själve mi

ni sterpresidenten Gylling och med honom elt stort antal kom .. 

munis ttjänslemiin av finsk extraktion hava avlägsnats. 

Den 1,4,50 km. langa Munnanjärnvägen, som byggdes mr 

krigsfångar uneler viirldskri get, är ryggraden i det strategiska 

förberedelsearbete, som pågår. I lysk press förekomma upp

gifter, rr lt stora anläggningar utförts såväl i Munmmsk som i 

den närheHigna k rigshamnen Poljarnoe Alexandrovsk i akt oeh 

mening all här ~kapa en betydande marin- och f lygbas, samt 

att flera nya flygbaser anläggas i Östkarelen. 

A v största betydelse ur m:uin synpunkt är emellertid Vi

taha,·skanalen , som förhinder Leningrad med Soroka vid Vit a 

havet. Det uppgives , atl slussarna skulle hava en dimension 

av 115X15X8 m., vilket medgiver, att lätta kryssare (i varje 

fall flottiljledare J, jngare oeh ubåtar från Östersjön kunna för· 

flyttas lill Vitahavskusten och ulan att behöva passera Öre

~und eller Biilten kunna operera i :\lordsjön och pa svenska 

Yästkuslen. 
l finsk press har påyrkats ett bilaterall försvarsavtal mel

lan Sverige och Finland särskilt med hänsyn till att miij lig

göra försv aret av Ab.nd. Det framhålles, att den ryska sjö

strategiska uppmarschen är på väg a ll nyskapa situationen 

från 1914, och att den blivande ryska högsjöflottans basmn

råcle i konsekvens härmed blir i allt större behov a Y ut vidgning 

för atl dc ry~ka sjöstridskrafterna skola kunna spela den :n-

sedda rollen i storpolitiken. 
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V::1d Sunden beträffar framhalles fran tyskt håll. all Dan

marks gamla roll som \'äktare Yicl porlarna till Östersjön nu. 

mera icke kan uppfyllas av clet svagt rustade landet , och alt 

för övrigt enligt tysk åsikl vägarna till Ös tersjön böra vara 

öppn ~l. 

Fran danskt hall anföres häremot, att om ett krigsfall i 

likh et mecl det mHler Yärlclskrigl't skulle uppkomma pa nytt, 

så skulle den tyska J'Jotlan icke nu ha,-a samma möjlighel som 

JDH alt förhindra in trängande av engelska sjöstriclskraflt'r i 

Östersjön, varför del troligen skulle bliva en kapplöpnin g 

mell an Englrmcl och Tyskland om alt ht'Sätla de danska öarna, 

därvid Danmarks försYarslöshet nu mer än någonsin utsätter 

landet för ri~ken att förvandlas till krigssk<tdeplats. 

Obefintlighelen av en stark svensk flotta gör enwllertid 

jämförelsen mccl läget före världskriget haltande. Denn a om

ständighet ökar i sådan grad den sovje lrvsk a flottans opera

tionsfriheL att en sovjdrysk floltlwgemoni i Östersjön ligger 

inom räckhåll, s:\ snart den tyslw flottan i en storkonflild lik

som under världskrigel bindes i :'\ord sjön. Härtill kommer 

elen polska flottans infly tande, som kommer a lt ökas i samma 

mån som dess utbyggnad fort skrider. 

Tyskland, Sovjetryssland, Polen och Sverige. 

Tyskl(lnc/ har redan nu en flotia aY stormaklsmålt. Den 

18 juni i å r h ade endast ett år förflutit seda n det tysk-t'ngclskn 

avtalet undcrl eekn nclcs. .\'feel en snnbbhct, som i_ir cnn~lftcnde. 

forlg:'ir utbyggnaden av elen !~·slw flottan till dt'll :l5 % -stan 

dard a v elen engelska, som flottavtalet m edg iver. T~·skbnd 

kommer enligt vad som nwcldelas alt inom en niira framtid 

stapelsittia tvii nya slagskep p och clt h angarfartYg. De nya 

slagskeppen skol a bli större iin dc tv:'i 26.000 tonsf~1 rl~'g. som 

nu äro und er byggn ad , och komma att förses med kanoner a,· 

grövre kaliber än 28 em. Hangarfartyget vän tus m ett tO IIIW · 

g,e av min st 20,000 ton . Andra örlogsfart~'g, som skola påbör

jas 1mcler inneva rande år, äro två knssare. ett antal jaga re oc:h 
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en serie större ubåtar. Under de n~irmaste sex månaclern~t 

komma följande tyska krigsfartyg, vilka antagligen stapelsal t Ps 

under Liden sep tember 1934 till våPell 1935, att sjösättas näm

ligen: Lnl slagskepp (var:w det ena . >> Scharnhorst», löpt(• a v 

~!apeln i början av oktober i ar), vartdera om 26,000 ton , tva 

pansarkryssare om 10.000 Lon , l() jagare om 1.625 lon och 1~ 

ubåtar om 250-- 700 ton. 

BremerhaYen kommer all bliva örlogsbas och i första h an d 

avses för basering av torpcclfartyg. 

Alla befiislningar längs ::\ordsjön och Östersjön , vilka en

ligt Versaillestraktaten måste förstörns. hava nu åleruppför h. 

Flotta ns pero,onal , som 1934 utgjorde ] 5,000 m an, har nu sti

git till 3-1.000 och växer alltjämt. 

Om m~m fortsätter med fartygsbyggena i samma tem po 

som hittills. ber~ilmas tyska flottan komma aH nå sin maxim i

siyrka - :s5 proc. av det engelska totaltonnaget enligt d el 

1ysk-engclska avtalet -- år 1941 {'ller senast 1 9±2. 

Sou je! ryss! ands marinpoliii k har i tu k t med SO\·jets växan

de militära mald fått vidgade vyer och mål. Den redan förut 

(lm nämnda a k L i viteten i Vi t aha v som råd e t, spä n niugen nrcd 

.iapan och T~·sklund , alliansen nwd Frankrike och överhuvud

taget det -efter inträdet i NF vidgade politiska inflytandet h ar 

lånmat sp:h- som tyda på, att Yad Östersjön beträffar Finsk~1 

viken börjar bliva för trång. Bl. a . har det sovjetryska han

delstonnaget från 327 ,000 ton år 1928 nu 19:36 uppnått siffran 

1 ,350,000 lon , en god mätare på del ökade intresset för och 

på havel. 

En l igt uppgifter i pressen skulle den ungefärliga fördel

I:ingen av användbara ryska iirlogsfarlyg på dc olika haven 

Yid ;hsskift et 1 9:~5- -:36 hava varit följande. 

Östersjön: 

2 slagskepp. 

1 iildre kryssare. 

8 jagare, äldre. 

:1 av S-klass. 

-lO ubåtar. 

2 minutläggare. 

16 minsvepare. 

60 motortorpedbåtar. 

1Vorra lsh rwct: 

() pg~•n'. iildn·. 

;) ay S-klass. 

SU(ufu lluuet: 

slagskepp. 

± kryssure. 

5 jagare. äldre. 

2 uv S-klass. 

Fjärmn Ostcrn: 

- 745-

(\ ubatar. 

:20 (minst) ubata r. 

1 minutHiggarc. 
minsvepare. 

20 (minst) motortorpedb:ltar. 

::\Jinst JO uha!ar och JO motortorpedbåtar. 

Ctön:r dessa stridsfartyg skulle finnas ett betydande au

ini hjäl pl'a r lvg a,- al lehan da :-.lag. 

.\leda n den .~ovjctryska 111arina verksamheten hittills varit 

inriktad huvudsakligen pa å tcmppb)·ggnad av baser och varvs

anhigg ilingar , sku ll e den 1m kunna m ed full kraft inriktas på 

utbyggnad aY flottorna i olika haYsområden till sjögående styr

kor i egentlig men i n ,g och med miijliglwkr till offensiva opera 

tion er av villgående omfattning. 

:vlarskalk Tuchatschcwskis uttal ande vid behandlingen av 

den ryska förwnrsbudgelen i början av ar,et lämnar härom t yd

ligt besked: 

,, Vi h ålla p:l atl skapa Cil mäktig flotta och koncentrera i 

fr~im~l a rummel våra ansträngningar på ubåtsvapnet. t fram

tid en skola vi emellertid vid s iclan av delta även oförtrutet ägna 

oss ål elen övriga flottans stärkande. Ifråga om kustförsvaret 

och mari11flyget, som kvantitativt ökats i olika omgångar, har 

delta komplctlerals mPd flvgplan av olika modeller». 

Omfattningen av dc nu pågacncle nybyggna.dcrna är icke 

m ed säkerhet känd .. I pressen synliga uppgifter giva emeller

tid vid handen, aU flottilj1ledare, jagare och ubåtar n ybyggas 

på varv i hc'llllandet, under det alt bl. a. två större och fyra 

mindre kryssare skulle vara uneler byggnad i utlandet. Stora 

bes tällningar på sjökrigsmateriel skola hava placerats i Eng

land och Italien. 



746-

Basen i Kronstadt har utbyggts och förstärkts . Bl. ::1.. 

skulle underjordisk bas för flygstridskrafter hava inrättats . 
Hela Leningrads militärdistrikt hur förstärkts och dess kom
munikationer med upplandet förbättrats. Utgifterna för be
fästningsanläggningarna l Kronstadt sedan Hl33 lära hava upp
gått till 426 millioner sovjetrubler. Ytterligare arbeten lär,t 
ock vara planerade. 

Dessa åtgärder böra ses i samband med förbättringen ay 

dc inre vattenvägarna, främst Vltahavskanalen. Kunna dä r
jämte vattenvägarna till Svarta havet göras farbara för örlogs
fartyg, kommer flottans operationsfrihet att avsevärt ökas och 
basområdet vid Kronstadt att vinna i betydelse. 

Polrns marinporli tik illustreras genom ett i pressen åter
givet uttalande av general Sozukovsky: '' Vår avsikt är att ska
pa en stark örlogsflotta och en handelsflotta som kan skarffa 
oss marknader. Detta är ingen utopi. Redan ha vi en örlogs
flotta med en bemanning av ;no officerare och 3,700 man, vil
ket icke kan negligeras, om man betänker, att Tyskland ick v 
hade mera 1870-71. Underlåta vi en positiv m arinpolitik 
kommer Polen snart att tjäna utländska i~1tressern. 

I Polen pågår också alltjämt ett mMmedvetet nybyggand,, 
av den unga polska flottan. Budgeten 1936-~17 upptager för 
flottan 4:3,3 millioner zloty. Antalet sjöofficerare skall under 
året ökas till 463 och manskapsstyrkan till 6,091 man . Gdynia 
utbygges med en inre hamn för örlogsflottan, nya stapelbädda1 
och torrdockor samt förses med flytdockor. 

I den polslut pressen påyrkas ett utbyggande av sjöför
svaret till dc 150,000 tons, som angivits som Polens krav vid 
Gcneve-konfcrcnscn. Planerna skulle innebära en flotta be
;;t;tcnde av: 

:1 ~lags1kepp på 25,000 tons, l flygplankryssare på 6,000 
tons , l minkryssare på 4,500 tons , 12 jagare på 600 tons , 1'2 
;;;nabbgående motortorpedbåtar, 6 ubåtskryssare på 1,100 tons 
;) minläggande ubåtar på 1,000 tons, 12 kustubåtar pfl 500 
lons, 1 minläggare på 2,000 tons samt 25 hjälpfartyg av olika 
..,lag och genomföras på lO år. 
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Sveriges riksdag fattade i år beslut i försvarsfr ågan, seelan 
1930 års försvarskommission i augusti 1935 framlagt sitt be
tänkande. Utrymmet medgiver icke att i detta sammanhang 
återgiva den beslutade marinordningen i sin helhet, men an
föras nedan de viktigaste huvudpunkterna. 

Den nya försvarsordningen, som för flottans del skall till
lämpas från den l juli 1937 och för kustartilleriet från den 
1 juli 1936, innebär för marinens del i stora drag fö·ljande : 

En chel för nwrinen skall tillsättas. Chefen för marin
staben skall vara befattningshavare i lönegrad O 7. 

N/arinstaben skall utgöras av, förutom expedition med bi
bliotek, personal-, operations-, kommunikations- och organi
sationsavdclningarna. 

Chefen för Lustortilleriet skall utgöra chefens för marinen 
organ för utövande av chefsskapet över kustartilleriets perso
nal, tillsyn över ulbildning och utrustning ävensom i vissa 
frågor beträffande kustfästningarna. 

Chefen för kustflottan, inspektörema för ubåtsvapnet och 
minsvepningsväsendet, chefema för de civilmilitära kårerna 
(varav marinintendenturkåren bliver militär kår) lyda direkt 
under chefen för marinen. 

Marinlörualiningen handhaver som hittills den centrala 
förvaltningsverksamheten och bibehåller i stort sett .sin nuva
rande organisation. 

Marinundervisningskommissionen upphör. 
Den nuvarande marindistriktsorganisationen fullständigas 

med avseende på uppgifterna i fred. Marindistriktscheferna 
tillsättas redan i fred och föra befäl över flottans organ och 
anstalter inom vederhörliga distrikt och hava vissa befogen
heter även över kustfästningarna. 

Beträffande hzstmtilleriets ställning tiU flottan uttalas, att 
frågan fortfarande bör vara föremi\l för uppmärksamhet, enär 
iiven andra lö:mingar än den nu beslutade kunna ifrågakomrna. 

Därjämte uttalas önskemålet, att frågan om förflyttning 
{/V Stockholms llottstation snarast bringas till sin lösning. 

Vad flotran beträffar milrims följande beslut: 

Tidskrift i 8jöl'äsenrlet. 52 
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Fartygens liusl.ängder bibehållas i avvaktan på r esultatet 
av beslutad utredning beträffande flottans fartygstyper. 

Följande fartyg utrangeras: Psilander, Magne, Aborren, 
Braxen, Lax·en, Tumlaren, Svärdfisken, vedettbåtarna 31, 32, 
34 och 37, övningsbriggen Falken och logementsfartyget Frej ~. 

Övningsskeppet af Chapman utrangeras eller överfö1·es till lo
gementsfartyg enl. Kungl. Maj :ts bestämn1ande. 

Fördelningen av fartyg till kustflotta och lol..:alstyrlw är 

följande: 

Pansarskepp, nyare 
äldre 

Flygplankryssare 
Pansarkryssare . .......... . 
Minkryssare 
Jagare . . ......... . ....... . 
Undervattensbåtar ......... . 
Vedettbåtar, nyare ....... . 

>> äldre ....... . 

Kustflotta. Lokalstyrka 

3 
± 

l 
l 

l 

8 7 

lO 6 
4 

13 

Minsvepare . . . . . . . . . . . . . . 4 2 
Moderfartyg . . . . . . . . . . . . . . 2 
Övriga stridsfartyg förläggas i materielreserv. 

Örlogsstationer och -depåer bibehållas, dock att Göteborg!-. 

örlogsdepå något utökas. 

Fartygen fredsförläggas i stort sett enl. nuvarande pri n 
ciper, dock att från Karlskrona till Göteborg överflytlas t\ .t 
äldre pansarskepp, pansarkryssaren Fylgia, tre äldre jagmT. 

tre ubåtar samt två minsvepare. 

Riksdagen har anslutit sig till Kungl. Maj :ts uttalande alt 

inom en nära framtid en utredning komme till stånd, som i 

hela dess vidd upptoge frågan om artillerifartyg~ns ersäLtande 
till förnyad prövning, varvid jämväl skulle övervägas, huru

vida ett ersättande av de nuvarande Sverigeskeppen med far
tyg av samma typ och storleksordning innebär det ur ekonu · 
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misk synpunkt lämpligaste sättet att bevara kustflottans slug
kraft och taktiska an vändbarhet. :\le d hänsyn till, atl ön.iga 

fart ygs lyper gr uppera s ig kring pansarskeppen, har del ansetts 
lämpligt att utsträcka utredningen a tt omfa tta jämväl övriga 
fa rtygs typcr. (Verkställande! av en sådan utredning uppdrogs 

i s·eptember J !)36 ål den förste L f. chefen för marinen, vice
amiral en Ch arles dc Champs). 

Nybyggnadsperioden avser 10 är, uppdelad i två femårs
perioder. En billigare jagartyp än Ehrcusköld-typcn ifråga
sättes. 

Modernisering av Sverigt>'ikeppen beslu tas. 

Ers(i/iningsbyggnads- oclz moderniseringsprogrammet an
gives enlig t följande: 

2 jagare av Ehren~köldtyp it 6,900,000 kr. 
(:) ubåtar a 4,000,000 ........ . ...... . 

13,800,000 
24,000,000 

hälften av lvå jagare a 5,200,000 . . . . . . 5,200,000 
modernisering av Sverigeskeppen . . . . . . 9,960,000 

Summa kronor 52,960,000 

Denna summ a fördelas på fem~trsperioderna enligt föl 
jande: 

1936/37-1940jlr1: 

För budgeli\rct 19:iG- 37 , påbörjande a v 2 ub{ttar kr. 
påbörjande av 2 jagare av Ehrenskölcltyp . . ... . 
modernisering a v pansarskeppet Gustaf V ... .. . 

1,760,000 
2,500,000 
1,200,000 

Summa kronor 5,460,000 

Härtill konuner för budgetaret 1!)36- 37 kronor 3.84:0.000 
för slutförande av påbörjade nybyggnader. 

Under vardera av budg-etaren 1937/38-1939/40 beräknas 
för samma ändamål åtgå kronor 7 ,600,000. Under budg<.Mtrct 
1940- 4:1 skulle anvisas sammanlagt 5,500,000 kronor för slut
förande av moderniseringsarbeten och påbörjande av två u 
båtar. 
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Fördelningen bliver sålunda : 

Budgetåret 1936-37 . . . ..... ... ... .. . . . .. . kr. 6,460,000 
)) 1937-38 .. .. ................. . 7,600,000 

7,600,000 
7,600,000 
5,500,000 

19~18-3B 

1\:)39-40 
19-10--41 

Summa kl'onor 34,760,000 
1941/42-1945146: 

En summa av sammanlagt 19,200,000 kronor beräknas 
erforderlig under denna period för slutförande av dc under bud 
getåret 1940-41 påbörjade nybyggnaderna, 2 undervattensbå
tar, för byggande av y tterligare två ubåtar samt för pabörjan
de av ytterligare två jagare av billigare typ. Närmare fördel 
ning av medlen är icke nngiven. 

Den ål'liga rustningsplanen omfattar: 

Fartygsslag 

Pansarskepp, nyare .. ... .. .. ................ .. .... . . 
Pansarskepp, äldre .. . ..... . ........ . ..... . ... ..... . 
Flygplankryssare . ......... ....... .. ............. . .. . 
Minkryssare ........... .. .. ...... ... ..... . ....... . 
Jagare, nyare .. . .... . ... .. ....... ... ..... . .. ..... .. ... ' 
Ubåtar ..................... ............................. . 
Vedett b åtar, nyare ........ ... ... . ................. . 

äldre .................................. . 
Tendrrtr ·· ··· ·· ············ ·· ·· ··· ············ ·········· ·· · 
Moderfartyg för ubåtar .... ............. .. 
Torpedkryssare eller moderfartyg för flyg

förband ·········· ··················· ·· ····· ······ ·· ···· 
~ogements fartyg ..... . .................. ... ........ . 
Ovningsskepp , trängfartyg, sjö mätningsfar-

tyg, statens is brytarfartyg ... .............. .. . . 

Antal rustade fartyg 

so1nmar- vinter-
halvår halvår 

2 2 
l 
l l 
l 
4 4 
6 5 
4 
J 
3 :2 
l 

l 

efter behov 

Antalet i rustningsplanen upptagna fartyg k an vari er:1-; 
inom den angivna kostnadssumman och övningsper iodern:l 
förskjutas. 

- 751 --

Vidgud depålärläggning anordnas i Göteborg, där liksom 
i Stockholm och Karlskrona skola finnas depåer för jagare 
och ubåtar, i Kar-lskrona och Göteborg därjämte för min

svepnre. 
rll'SWislng et till krigsberedskap och övningar är 4,-l-!0.000 

kronor. 
Stotionschefema i Stockholm och Karlskrona skola vara 

kommendörer (i Karlskron a i lönegraden O 7), dock alt per
sonalchef för sjöofficer arna å sta tioner och varv är vederbö · 

rande marindislriktsbefälhavare. 

Stockholms örlogsstation omorganiseras först då frågan 

om stationsförflyttningen blivit löst. 

S k eppsgossekclrenw i Karlsinona och Marstrand indraga~. 

Personalstoterna omfatta: 

309 officerare, 594 underofficerare samt 3,194 flaggkorp
ral er och Jnansknp. (Den nuvarande staten omfattar 304 offi
cerare, 528 underofficerare samt 3,239 flaggkorpraler och 

manskap). 

Vad b eträffar kustartilleriet märkes följande: 

T }'red organiseras kustartilleriet på tre truppförband: 
v~~:-;.holms och Karlskrm1a kustartillerir-cge1nenten samt Fårö

sunds kustartillerikår. 

l{ustj'ästningnr m. m. äro: Vaxholms, Karlskrona, Äh-s
borgs och Ilcmsö fästningar saml GotJanels kustartilleriförsvnr. 
Vaxholms och Karlskrona fästningar erhålla vissa förstärk
n ingar, under del all Älvsborgs och Hemsö fä stningar allL.iiimt 
skola vara fi.irlagda i matcrielreserv. Dessutom skola rörliga 
batterier för användning i första hand å fastlandet anskaffas, 
och permanenta kustbefästningar upprättas vid Fårösund . 

Särskihl befattningslwvme avses för kom.mendantsskapcl 
Vaxholm, överste i lönegrad O 7. Kon1.mendant-en är i mili 

tärt hänseende underställd chefen för marinen , i operativt hiiil

seende marindistriktsbefälhavaren i Ostkustens marindistrikt 
saml i lckni8kt-ekonomiskt hänseende marinförvaltningen . 
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]( ustartill er i et s stat upptager föl ja n de personal: 1 H o ffi_ 
cerare, 222 underofficerare samt 937 underbefäl och m eniga, 
vilket i förhållande till nuvarande stater innebär en ölmin•• 

b 
med 48 officerare, 117 underofficerare samt 329 underbefiil 
och meniga. 

Till för marinen gemensam personal hänföras mariningen
jör-, nwrinintenclentur- , marinläkarkårcn, polisk[uen och flo t
tans eklesiaslikstat. 

Sjökarleuerl..:et består som självständig anstalt och kvar
hliver uneler försvarsdepartementet. Chefen frigöres i organi
~aloriskt avseende fr{m flottan och erhåller a v löning å sjökar
teverkets stat. 

Särskilda Lostnoder för matcrielcmskalfning hava icke 
upptagils för flottan men väl för kustartilleriet med 2,3!0,000 
kronor. 

Sammanlagda ärligu kostnaden för marinorganisationen 
uppgår till 40,445.000 kronor, vari dock ingå kostnader fö r 
sjökm·teverkct och för dyrtidsli11ägg. Ätersloden, 38,710,000 
kronor fördelas med 31,464,000 kronor på flottan och 7,2-!6,000 
på kustartilleriet. Molsvarande anslag i årets stalsverkspropo
"ilion uppgå lill .32,900,000 respektive 5,400,000 kronor. 

Utvidgningen av det svenska flygvupnel hur icke förts ~a 
långt , att i detsamma kunnat inrymmas de marina minimi 
kraven på marimamverkande fl~rgstridskrafter. I stället för 
de av marinem myndi gheter påyrkade tvenne flygflotiilj ernct 
om sammanlagt 72 flygplan har endas t en förminskad flott ilj 
om 32 flygplan beslutats. Av denna, Kungl. Roslagens flyg 
flottilj , avses 24 torped- och fjärrspaningsflygplan, uppdelade> 
på två divisioner, vara kustbaserade och 8 spaningsflygplan 
vara fartygsbaserade å flygplankryssaren Gotland. 

Den ihärdiga försvarscleh a lt , som under den l[mga tiden 
för 1930 års försvarskommissions verksamhet pågått i sven~ k 
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press har måhända, trots allt, haft den nyttan med sig, att 
~lora delar av svenska folket börjat intressera sig för flottan 
och till och med på sina h åll börjat förstå betydelsen för lan
det av ett belryggande sjöförsvar. Det åsidosättande av flot
tans behov, som. framträtt i den nya försvarso'l:dningen, torde 
jämväl hava verkat väckande på många, som förut varit lik
giltiga, enär det bildar en bjärt kontrast till utvecklingen i öv 
riga havomflutna länder. 
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Torpedplan och bombplan. 
,\v kommendörkapten K. G. Rucluerg. 

Under det nu pågående inbördeskriget i Spanien har bomb
flygplancl. Yisat sin verkningsförmåga i landkriget 

l sjökriget, där det för båda parleT varit av vital betydelst• 
att utföra eller förhindra truppöverskeppning från Marocko 

till Spanien, ha flygstridskrafterna i viss utsträckning använt., 
som transportmedel, men även såsom direkt stridsmedel mo t 

såväl krigs- som handelsfartyg, detta dock hitintills med be · 
tydligt mindre verkningsgrad än i landkriget. 

T. o. m. november 1936 hava nationalisternas bombflyg 
endast lyckats sänka en u-båt C 3 samt skada slagskeppet Jai 
mc I , ubåten C '.l och fyra han.dc,]sfartyg. 

Detta ur bombflygets synpunkt ganska magra resultat stö
der förespråkarna för torpedflygplanet i deras åsikt, att mot 
rörliga mål till sjöss är bombplanet föga effektivt. tinder 

världskriget gjordes flygets enda fartygssänkningar av torped

plan och dessa hava även vid i stormaktsmarinerna utförda 
övningsfällningar ·efter kriget samt i övrigt vid elt flertal tak 
tiska uppgifters lösande visat sin relativa överlägsenhet över 
hombflygplanen. 

För torpedplanets överlägsenhel i dessa avseenden skall 
här ·endast anföras några mera huvudsakliga skäl nämligen: 

l} Torpedens i vissa fall bomben överlägsna träffsannolikhet 
2} Torpedplanets större möjlighet att anfalla ett fientligt far -

tyg från flera håll. 

3} Torpedplanets slön·e möjlighet att. dölja sig bakom ridå
dimma. 
1. Torpedens i vissa fall större träffmöjligheter i Jam

förelse med homben, grundar sig huvudsakligen på torpedens 

längs en linje bestrykande förmåga i jämförelse med bombens 
punktverlum. 

Utgöres målet av ·exempelvis ell fartyg m·ed 100 m . längd 
och 10 m. medelbredd utgöres schematiskt sett en bomb:; 
träffyla av rektangeln 100X10= 1000 m 2

. 

10 m. 

100m. 1·1 

En rätt riklad torped, som sk jutes tvärs mot fartyget på 
säg 2,000 m. , är däremot bestrykande för alla fartyg, exempel
vis mellan 1,000 till 2,000 m. avstånd och skadar sålunda allt 

inom ytan lOO X l,OOO=lOO,OOO m 2
• 

> 

En torped kan därför i detta schema l i ska fall ersätta 100 
bomber. 

•• Ur anfallssynpunkt sett , kan torpedplanet komma från 
vilken punkt som heL;L runt horisonten , dtt däremot bomb

planet måste komma inom en sektor nära lodlinjen , där lv
nrt!llcricl har lättare att alltid påträffa sin motståndare. 

3. Ur skyddssynpunkt har torpedplanet lättare att an
fall a i skydd av rid:'1dimma, utlagd nära vattenytan, än bomb
flygplanet, -.om för sitt skydel erfordrar utläggande av höjd
dimm a, vilken senare är betydl igt mer komplicerad alt ut
lägga. 

Som en sammanfattning av hur utomlands bomb- och tor

pedflygplans relativa träffmöjligheter mot fartyg samt de olika 
flygplanens relatirJO risker för nedskjutning bedömes, kan an-
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föras följande s iffr or an givna i en uppsats i m aj-häftet Hl:3() 

av J ourn al of Roya l United Ser vice Instituti on . 

.Anfallsmctod. 

Hor iso nt al bom bfällning 
stör tdykbombfällnin g 
Torpedanfall ... . . . .. . .. . 

TräUJlroccnt . 

0,4 
1,6 
2,25 

Procent skadatlc

fl;vgplan per anfal l. 

61 
60 
85 

Ovan nämnda synpun kter ans.es mo tivera att u trusta de 

marina Lunga flygp lanen i såväl England, Frankrike som Japan 

och 1J. S. A. med torpeder i minst samma u tsträckn ing som 

bomber, och hos de små nationerna, som exempelvis i vån1 

grannHinder Danm ark och Norge, finnas nu fullt uppsatla tor

pedflygplansclivisioner, redan innan lunga bombplan där an

skaffats. 
.\Iyckcl synes därför ta1a för al t, då frågan om an

;;,kaffning av bombflygplan hos oso;; nu är aktuell, en kraflan

;;,trängning göres för aU, tidigare än vad synes vara planera t. 

även Ullföra vårt försvar det värdefulla tillskott. , som torpcd

flygplanet utgör för den marina krigföringen. 
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Uppgifter angående främmande mariner 
(U F M n:r 12/36) 

hiimtadc ur fack- och dagspress av l\Iarinstabens p ·l'ssdetalj 
unel er ticlen 17 novt'tnlwr-1'2 dect'mber Hl36. 

Meddelande . 

På förul,umtttcn anleclning fästes uppm~irksamheten därå 
a t t sakinn0hållet i här återgivna uppgifter helt får stå för 

de som källa angivna pressorganens räkning; 
a t t i ett flertal länder censur i olika former eller pressens a v 

allmän politisk oro föranledda, sj~ilvpEttagn a återhållsamhet f. n. ger 
en ofullständig och i vissa fall aYsiktl.igt vanställd bild av dc flesta 
militiira spörsmål. 

Aktuella spörsmål. 

Brittisk syn på ncnskt sjöförsvar. 

I anslutning till clc i hrittisk fackpress allt vanligan' spekula
tionerna ÖVL'r elen ryska sjöntaktPus utveckling jäm[örcl med elen tyska 
flott ans hastiga utbyggnad och dt påpekande av den ytterst snabba 
tilhtixten av tlel ryska ubåtsiwståndet beltandlas i Na.Yat Chronicle 
den 4 (lccemlwr 1!)3(; frågan om ud illerilartyg [ö r den svenska flottan. 
Tidningen gör en teknisk granskning av senaste förslag till t'rsätt
ningshyggnad n v pansn rskepp i Svrrige (Tre kronor) och gör därefter 
följande reflex i o ner: 

»B;, ggt pa LlcL scitt som s1·c·nskarna h~·gga sina fari,l'g kommer 
clet Stikcrt att bli.va ett ytlL'rst kraftigt fartyg och, ehuru det tir svctrt 
att lliinfört!. till nttgon viss fartyg·.,Jdass, att. bliva ett för svensko för-
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hållamlen utomordentligt användbad J"artyg. :Man kan icke anse 

att ett sådant pa11sarskepp annat tin undrr ~ärski l t gynnsamma för

hållanden kan upptaga strid med sl:lgfartyg, men fartygets huvud

bestyckning gör detsamma till en fruktansvärd fiende för va rj e s l ag 

av k ryssare, medan den osedvanligt kraltiga medelsvåra bestyck

ningen blir en s tor fam Jör jagar- och ubåtsanfall mot elen sven>;ka 

kusten. 
Under se na re å r haYa ;:;n'nskarn a ägnat huvuddelen av sin Ul'V 

märksamhet åt ltitta :Ea rtyg - jagare, ubåtar och liknande - men 

det står utom allt tvivel att E'n ryggrad av större fartyg är utomor

dentligt viktig för att erhå ll a halans mt'llau clt' olika .lartygssl agC' ll". 

Brittiske marinministern radiotalar om sjömaktens betydelse. 

I ett radioanföranden 13 november gjorde förste amiralitet.< 

lorden, Si r Samuel Hoar0, en intressant sammanfattning av vis::;a 

aktuella Irågor ang. den brittiska flottan, varur några samman

fattade utdra g nedan göras. 

Efter e tt påpekande att i f r åga om dc pansrade artilleritartygen 

icke endast deras J:örsvarskraft mot anfa ll av alla s lag stadigt växPr 

utan att även deras anfallskraJt gentemot bl. a. flygplan snabbt 

stegr ats Jramhöll han, att det icke tinnes några motsättningar mell an 

flottan och flygvapnet. 

Fl;~·gplan kunna iek<' OJJC'rera på OCl'ane rna 111en däremot både 

vid anfa ll och fö r::;var i kustfarvatten, vid örlogsbaserna och i han 

delsfartygens hamnar gör a en mycket d [e kliv in sa t s. DPt måst!' 

därför utarbetas ett s.vstem för det mest intima samarbete melbn 

flottan och flygvapnet Jör at.t skydda dessa senare, viktiga områden. 

Jhidör prfordras icke endast att flottan insätter de å fart.ygen med

förda flygplanen utan äYen att n_ygvapnet är starkt nog att därvid 

samverka med landbaserade flygt:örband. »Jag vill icke döl j a>>, sade 

Sir Samuel, »att hän·idlag mycket ännu fattfls, men då vår sjömald 

i väsentlig gTaLl iir beroende av att våra örlogsbaser och hammn 

kunna skyeldas måste dessa frågor om samverkan lösas». 

(Daily Telcgraph den 14 november 1936.) 

17 slagske})P under byggnall 1937. 

I början av 1G37 komma l7 slagiar(\·g med ett sammanlagt ton · 

nage •tv 0Ei0,000 tons att befinna sig umln· byggnad eller vara unde r 

färdigställande. 
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AY 1l1 .~sa la lin :; pa Ynmkrike,; del. :2 pi'l Yankra Siorl>riianni,'n . 

Itali('ll O('h U. S . . \. samt 3 pa Yanlna T~· skland och .Japan. 

tKielcr :Ncue~(c .0/:cchrichten d<'ll 1::-, non' mber 19:\(i.) 

l\'anll Cln-onicle den 20 noYember uppgin'r J'rån säk( •r kiilla. att 

Tyskland utöver det 33,000-tons slagskepp, som i novt'mlwr oLticiPllt 

med de l a ts v a ra under b;y ggn ad, planerar ytterligare ett sådan t i ar

tyg uclt förmoda r, att Frankrik (• , nH'd anled1Jing av at t Ital ien ocl1 

Tyskland alli :>ä iu(jm några ih l\oiJinta att erhi'dla ;-addera två ely

lika iart)·g, kommn att vicltngn ~-<oarn i'ttgtirdC'I". Enl. clvgs prPssen 

har också Jranska marinministern den :2 clPcember förklarat att Frank

rike 1943 skall vara i hcs!ttning 8\' :) slagskepp på ;3.3 .000 tons och 10 

kryssare på 10,000 tons, vilkut. alltsi't inaebär, att undl'r de närmaste 

åren skulle karruna att stapd;,;~itias 0 ·bgskepp ncl1 3 kryssare a1- an

given storlek. Se vidare under Frankrike. 

De marina stormakternas >>tuodernitetsgrad,. 

I s in årsrapport t i ll prcsiclr'ntcn l1ar amerikanska marinmi 

nistern Swausnn gjort ncclanshwncle sammanstiill ning a1· dl' tn' största 

sjö111akternas >> moc1Prnitcisgrach den 31 dl'ct>mlwr 193.) med iilhi.mpan

c]p av internationelli vC'dcrtagen livslängd på fartygPn. 

l 

l Befintliga Uneler ålder-s 
U odec· bygg"''l 

l Antal l 'l'o l!nage 

gri:imsen 

Antal l 'l onnnge Antal l Tormae;e 

l l l l ! l 

T J. s. A. . . . . . . . . . . . . . . . 324 1,080,715 G~ 

l 
74~, 1-15 l % 287,915 

Storbritann ien ...... 307 1,:224,310 l fJ7 8~7,2GO 

l 

GG 225,100 
l 

Japan ... ... ... .. ....... 213 772,800 150 l 573,GOO 3,b l 93,!•00 

(l\j pll•r ~('tl!'St(• ckn :o>R nOYI'JJih<'r 19:}6.) 

Brittiska. flyg,·apuet od1 flott:llls flygväseu. 

1\ir C<•lllmodore J. ~\. Cl1 alll i<' l". gem· ra lsPkrl'tnan· i _\i 1· L<'aguv 

of thl' Dritish Empir(' .. ~ OllJ tag- ii. liYli!l· tl1•l i tkn under ,]c. ·'('Jl>tl"L' ;lt"t'll 
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~)åg:åenc~e diskussionen OJU Dottajl och flyget, h ar g jort ett intressant 
m lagg ~ Jr~gan om huruv1 da flot t ans f lygväsen helt skall unelerord
nas anur ahtetet eller om organisationen bör bibeh ållas vid elen 

l . "Il nu-var anc e, 1 Vl 'en flottan t i lldelade flygstrisclkrafter i vissa hänseeu-
elen lyda uneler sjömilj tärt och i andra under flygmilitärt befäl. 

Hans inlägg torde kunna anses representera åsikterna inom :[lyo-. 
ministeriet, som hittills motsatt sig det av vissa marina kretsar Jr~1~ 
för~la kravet på ode~at __ befäl över Jör sjömilitärt bruk edorderliga 
s_tndskrafter. (Det fortJclllar påpekas att förste amiralitetslordon, Sir 
Samuel Hoaro, som t idigare under s ju år varit flygminister, varit 
l·: n av tillsk:mclarna till det självständiga flygvapnet. Pressdot:s anm.) . 

. Han fram håller inleclni ngsvis a t t så l änge flygvapnets personal 
rek~·yterats från flottan och armen dessa båda försvarsgrenar kunnat 
erbJudas ett samarbete, som blir svårare: att etablera, när flygvapnet 
erh ållit, en egen för uteslutande Uygtjänst dirokt rekryterad personal. 

EJ:ter Jramhållancl0 av diverse argument kommor han i clotto 
.spörsmål till följande sl utsatser. 

1. Det finnes J:og att medgiva, att rekrytering, utbildnino· och 
befäl över sjömilitär spanings- och observationspersonal emhark~rade 
å fartyg skall falla under amiralitdots ansvarsområde. 

2. Det är icke obefogat att odelat sjömilitärt sådant ansvar 
utsträckes att omfatta å fartyg embarkerad personal, vars uppgift är 
».tt mgripa i sjöstrider med bomber eller torpeder. 

3. I fråga om förband av stricls(jakt)plan, modförda å farty "' 
för att anvilmlP,s i sjöstrider, synas skiil föreligga att rokrvtcrino· ut~ 
b 

"l l . . J ,, 

l c nmg och mntcrialanskaffning ombesörjes a v flygministeriet, unele r 
det att lltbilclning i flygstridstjänsten till sjöss och befäl över å far 
tyg medförda stridsflygplan överlåtas till amiralitetet. 

4. I~anclbaseradc flygstridskrafter, som edordras för samverkan 
med flottan, vare sig clettn gäller sjöstrid eller sjöfartens skydelande 
mot anfall från l u l" ten eller vattenytan, måste utbildas och stå under 
befäl av rl_y gvapnPt, som för ändamålet på det intimaste samarbeta r 
med vPclcrbön::liClL' sjömilitära befälhavare. 

. G. Uneler inga förhäLlanelen rår det förekomma någon nppdd-
mng ay ansvaret för avvärjande av flyganfall mot våra kuster. Ett 
~~ nda , ia~t ~1opJog:nt or:l1 odelbart f"lygyapen, »lWr mare, per terram" 
ar det v 1ktlgaste hehovct J ör vår säkerhet. 

G. Utprövning oc 11 anskaffning av flygmateril'l för amiralite
tets behov mäsie uneler nuvarande bräclskanclo förbållanden fortfa
randl' vara umlerstäJlt flygministeriet. 

(The N a vy, december 193G.) 
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Brittiska Hottans flygväsen fördubblas. 

Det har officiellt meddelats, att brittiska flottans flygväsen kom
mer att förelubblas samt att denna ökning skall var a färdig, när de 
under byggnad varande hangarfartygen »Ark Royal >>, >>Illustrious>> 
och >>YictoriouS>> om tre år är o Järcli gställcla. 

Flottans flygväsen har f. n . 217 flygplan, a v vilka 160 lin n as på 
hangarfartygen och 32 på de slagfartyg och kryssare, som medföra 
flygplan . Resten äro reservplan i land. 

(Daily Tolcgrapb elen 3 decomber 1936.) 

Brittiska sjöofficerskårens rekrytering. 

Innevarande år hava 133 ynglingar antagits vid sjökrigsskolan 
i Dartmouth, uneler det att 98 inträtt i flottan från läroverk (>>Special 
entry Jrom the public schools>>). Nästa år kommor denna sonare ka
tegOl·i att t<vsevärt ökas för att tillgodose dPt uneler do närmasto åren 
starkt stegrade officersbehovet. Då avses att antagas 17G ynglingar. 

l<'ör flera år Iramåt konaner det sannolikt att bliva nödvändigt 
att antaga huvuddelon av sjökadetterna från >>public schools>>, vilka 
med treårig utbildning efter antagning vid c:a 18 års älcler snabbare 
tillföras flottan än Dartmouth-kacletterna, vilkas utbildning pågår i 
sex år efter antagning vid 13 1/2 år. 

Intagning från »public schools>> har praktiserats uneler en llel år 
och systemet har varit föremål för både ros och ris. 

Det erkännes allmänt, att Dartmouth-utbilclningen skapar goda 
navigatörer och skickliga sjömän, men att det därför icke är säkert 
att dc bliva böLtre oJ:[icorare. Anledningen härtill är i huvudsak elen, 
att deras utbildning J;örjar så tidigt och är så speoialbetonacl, att all
mänbildningen blir eftersatt. Härav följer förutsättningar för en 
viss yrkesmässig trångsynthet. Yid >>Special cntry»-sysh'mct före·· 
ligger däremot icke sannna risk, enär ynglingarna före inträdet i 
flottan fått en 4 år längre, icke specialiserad skolutbildning med 
därav följande större insikt i bl. a. allmänt historiska, sociala och 
ekonomiska frågor m. m. Den inträdessökande har ju också vid 1'i 
års ålder väsentligt större lJiöjlighoter att själv doltaga i val av lev
nalsbana tin vid 13-14 år. 

(Daily Telegraph elen 3 december :1 93G.) 
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Stormakternas n1stningskostnader. 
Nedanstående tablå, i vilken summorna angivits i mililoner 

}HUHJ sterling, visar att ar.'<kostnaderna :för försvarsändamål hos vissa 
stormakter :femdulll>lais från 1914 till 1936. 

Lan d 
stegring l stegring 1914 1931 i 0/o fr. 1936 i 0/o fr. 

1914 1931 
l 

Storbrita n ni en ...... 77 92 19 161 75 
Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . 95 42 - 56 940 2138 
Ryssland ···· ··········· 92 5G - 39 592 

l 

957 
Frankrike ..... . ......... 72 134 86 185 38 
Italien .... ....... ..... .. 37 G9 59 150 154 u. s. A. ............... 50 

l 
140 

l 
180 

l 
202 

l 
44 l 

Japan .................. 19 26 37 60 131 
442 l 549 l 24 2290 317 

(Bultischer Beobachter den l december 193G.) 

(Det betonas att uppgilterna helt stå för tidningens räkning; 
cle budgettekniska sk iljaktigheterna nwllan de olika länderna omöj
liggöra säker lwntrotl. Som en jämförelse må nämnas, att den sven
ska försvarsbudgett-n omfattade: 

1914 milJ. kr. 109,3 inkl. engångskostnader. 
1!.l3G-37 mill. kr. 170,1 inkl. e,ngångskostnader. 

<i. v. s. en stegring fri\n 1914 med 56 %. 
Pressdct:s anm.) 

Storbritauniens krigsbehov av handelsfartyg. 
En fråga till Norge. 

l~ n i ra 1nst~ll'lHlf' s jöfartsman har hinJnat t' n elyster bild av brit
iiskr. hancl('l.stlottans Jörmåga att i krigstid fylla si na uppgifter. 

A1n iralitetl't kommrr vid mobilisering säkerligen att för olika 
i'nrlmnå l krii va flera tust>n man av besättningarna på brittiska hau 
delsfart:·g. Sanningen är emellertid elen, att icke en enda man kan 
nYstih, 0111 IraktJaden till och Jrån clct engelska moclerlnnclct skall 
kun na uprätthållas. 

Til \gå ugen på fn1ktJartyg unelerstiger med 1,000 det antal som 
o: t o d l. i Il förfogand t' 1914, v il ke,t som bok an t ingalunda visade sig 
iin ' rst ign behovet. Dd enski lda fartygets sto rlek har emellertid ,·uxit 
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:sedan dess, varför det nuvarande behovet av ytterligare fartyg upp
skattas till 700, ehuru många anse dubbla detta antal erforderligt. 

Norska politiei och skeppsredare ha tillfrågats, huruvida tle an
se sig kunna garantera, att någon del av det norska tonnaget i hän
delse av krig skulle kunna ställas till Storbritaniens förfogande. 
Svaret härpå har i samtliga fall blivit, att deras land ligger så nära 
ett par av de sannolikt krigförande parterna samt att N or ge är så 
absolut försvarslöst vid anfall från luften, att de icke ansågo sig 
kunna träffa några sådana överenskommelser att träda i kraft, om 
Storbritannion bleve kt'igförande part. 

(Daily Tclegraph den 19 november 1936.) 

Uacliostyrda målfartyg . 

Sedan flera år hava de större sjömakterna förfogat över radio
styrda målfartyg för att göra skjutövningar inom flottan och kustar
tilleriet mera verklighetstrogna. En del äldre slagskepp hava iord
ningställts för detta ändamål. Storbritannien har sålunda pCenturion», 
U. S. A. »Utah» och Tyskland »Zähringen ». I det senarr landet kom
mer nu även >>Hessen>> och i Frankrike de utrangerade> slagslmppen 

>> Diclerot» och Voltaire» att apteras för detta bruk. Aven Japan och 
Italien äro i besittning av elylika målfartyg. 

(Kielcr Nouestc Naohrichten elen 25 november 1936.) 

Spanska inbördeskriget. 
Ut,tönlllwnde redogörelse för sjökrigshändelserna under spanska 

inbördeskriget åtedinnas i de senaste häftena av , J\{arine Runclschau » 
och »No rsk Ticlsk:riH för Sjöviisen». 

Presseld :s R n n l. 

Byggnadsprogram och budge,ter, uppgifter angående 
personal och materiel. 

Storbritannien. 
:Förkortade byggnadstider gcntPmot Yacl som Yarit vanligt un

der närmast J'ört•gåelllle tlr iiro ut111:.irkandc för Lll' st•na.ste å rspro
grrrnlnwn. 

Tidsi,Ti[t 'i Sjöt·äsendet. 53 
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Under 1937 kommer brittisk a flottan att tillföras 5 st. 9,000-touE 
kryssare av Southamptonklass samt >>A urora >> på 5,200 to·ns. 

Av jagare levererades G-klassen tidigt under detta år och före 
årets slut äro H-klassens 9 jagare färdigställda . Våren 1937 följas 
de av I-klassans 9 fartyg, vilka löpt av stapeln inom ett år efter kon
traktens undertecknande el. v. s. lika korta byggnadsticler som uneler 
världskriget, varför flottan inom loppet av 14 månader kommer att 
tillför as 27 nya jagare på 1,375 tons. Uneler 1938 komma de 16 st. 
1,850-tons jagarna av Tribal-klass samt J-klassens 9 jagare att bliva 
färdiga. 

Uneler loppet av 3 1 /t år kom mL'r sålunda flottan att ökas nwd 
52 nya jagare gentemot 27 under samma tidrymd närn1ast :[ör e 1934. 

(Daily Telegraph elen 26 november l 93G.) 

Det hot från luften, som nume ra föreligger mot en del brittiska 
örlogsbaser som t. ex. l'ortsmouth och Chatham har medfört att m &n 
utbygger nya replipunkter för flottan . Sålunda komma )filford Ha
,·en på waleslm kusten, där redan tidigare ett mindre örlogsvarv be
funnit sig, samt Silloth i Nor th Cu.mber lancl att utbyggas i steörre 
skala. Framförallt är meningen att där anlägga unelerjordiska 
bränslecisterner med rörledningar till fartygen s förtöjningsplatser. 

(Ki eler Neueste Nachri chten den :1.7 november 193G.) 

Seclan numer a en brittisk marinattache placerats i l\ioskYa räk
nar man i sjömilitärs kretsar med att elen slöja av hemlighetsfullhet, 
som hittills vilat över de ryska sjörustningarnn, i någon mån skall 
komma att lyftas. 

(Kieler Neuesi.e Nachrichten elen 28 november 1936.) 

Tyskland. 
:2G,OOO-tnns slagskeppet »Gneisena.U>> har elen ti december s.iö·· 

satts i Kiel. 
(Dagspressen elen 9 december 1936.) 

Det nya seglande skolskeppet >>Horst 'Vesseh> har elen 1 decem
ber lämnat Kiel för en övningsfärcl, vars fö rsta mål är Las Palm~s 
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på Kan:1rieöau1 a. Det hn 1 t' 1. 
1. t t t utsträcka 

, ll H! m P icke varit va n 1g a segelskolskeppens f l 1 Js"' . .. arr <'r .Ingrp :n1 till Ost.ersj ön och Norc JOn. 
(hlch'r );,,ll<'sft• :\arliric·hten den 3 december 1936·) 

Sovjetunionen. 
Den ryska llottnns ht'i'iilhnYnrP. nmiral Orloff har i ett t al med-

delat att secl_a'J ~(J:3il har <1lltalct ryska fartyg ökat~ med 
7.1.5 % 1 J raga om ubåtar, 
300 % i fråga om sjögaenclt· iivervath•nsfartyg och 
175 % beträffande kustförsYarslnrtyg. 
(Uppgiften, som icke atJöljC's av nagra absoluta tal är int ressan t 

därigenom att den tydligt marl((·rar de marina sträva~clena mot öp
pet hav. Presscki :s an m.) 

(Ka,'al C'hronirlP clPn -1 clccemher :1936.) 

(Keclanståenck nppf!·iJipr angat'ndc• den n·ska flottan innebära 
visserligen in ga direkta nyheter, lllt'll nigöra. ett från franskt och 
därigenom trov,ircligt håll komnu,ncle bestyrkande av vad som ticfi
ghrc vid olika iii!Jiillcn uwddclats i LJlr~l. 

Pressclet:s anm.) 

\'icl avslutande av årets manövrar har >>l'ra.nla>> återgivit en 
del bctraktc·lser rörande en stor örlogsilottas uppträdande: 

»Sovje tunionen är numera äY<'n c·n sjömilitär faktor att räkna 
med. \'i skapa <'11 111äktig örlogsflotta och vi skola forisätta att yt
terligare utveckla clt·n. Frtm den gamla i.sndlottans tid har kva r
stått en tlel duktiga sjömiin. ~Icu Jrån tsarticlen, som alltid var ef
terbliven i tekniskt ltänsecnclc, il.tcnilå enelast enstaka fartyg. vilka 
icke utmärka sig varken ger1om IJol·äpning dler utrustning i övrigt. 

Vårt land har skapat t~n örlogsilotta eHer teknikons alla forel
ringar och euligt u]'l'gjoru plan, <'n Ilotta, som i första hand utveck
lar sitt ubåtsvapen till hög standard. Landets industrialisering har 
förborett alla mntPriella villkor för att till det yttersta utveckla 
våra sjöstridskrafter. Uneler perioclcrna för elen 1. och 2. femårspla
nen, uneler vilka krigslart.1·gsb~·ggot avsevärt utvecklats, hava vi 
återställt fartygens hela cJfd;:tiYitot, konstruerat n~·a iartygsenheter, 
betydligt stärk t l'årt fastn. kustförsvar, skapat ett marinflygvapen 
samt oavbrutet förbättrat d ra örlogsbaser. 
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För närvarande utbygga vi sålunda en stor Jlotta, varvid h än
syn tages till de skilda s jökrigsskådeplatsernas särdrag. Yi hava 
stä llts inför nödvändigheten att skapa sjöstyrkar, vilka oberoende 
av varandra förläggas i n ord, o.st, syd och väst. 

(La France Militairc den 3 nove mber l93G.) 

Under det att dun Jörsta J:cmårsplanC'n uteslutande avsåg att 
iståndsätta. dc äldre tartygm1, ä avs i.kten mud elen andra femårspla 
nen on helt annan. Den innefattar byggande framför allt av eit 
stort antal ubåtar, S'tora och små, vilka inom kort efterföljas av 
ilottiljlcdare, jagare och motortorpedbå tar samt minläggande fartyg. 
Kryssa re sko la jämväl stapelsättas. 

Flottans karaktär och landets marinpolitik har fö rändrats från 
helt dcfpnsiY till utprägl at offensiv. Ryssland besitter redan en 
ubåt.sflotta, som består av mer än lOO användbara enheter. Av dPssa 
måste J'örutsiittas, att dP större oclt medelstora icke äro byggda för 
försvaret av den mycket begränsade' kuststräckan i Finska vikens 
innersta del. H är äro dock stationerade dc två starkaste si agskcppen , 
Marat och Oktjaberskaja Rcvoljlttsia, dessutom kryssa ren Aurora, ett 
flertal Jlottiljledare, l 2 jagare, fle r a hjälpfartyg samt slutligen 50 
ubåtar av modernaste slag. Dessutom finnas ett stort antal motor
torpedbåtar, min läggare och minsvepare. Här samarbetar ma ri nfl:y
gct helt med flottan. 

Detta år hava övningar ofta ägt rum på stort avstånd från 
Finska viken, ända t ill höjden av tyska kusten. Unelerhandlingarna 
med England visa, att R ysslands utbygger sin flotta ettPr stö rre mått 
än en defensiv k r igföring :fordrar. 

I planen till överenskommelse k räves sålunda: 
l. 7 kryssa re på 8,000 ton med artiller ikaliber l 80 mm., und<'r 

det övriga makter ic kP ifrågasätta grövre kalib rar än j 55 mm. å 
dylika kryssare>. 

2. 2 slagsker•p med kanoner av 400 mm. eHer mindre kalibc·r: 
Ryssland ros<' rvcrar sig i övrigt iör byggande av samma ant.al slag
skepp men med mindre kalibrar. 

3. Frihet att oberoende av överenskommulsen bygga fart,yg a,-_ 
sedda :för Fjärran östern, samt helt oberoende av om dessa iart~·g 

byggas därstädes, vid Östersjön eller vid Svarta H avet. Detta kan 
betyda skapande av en »svart floUa» i dc europeiska farvattn en, t_,. 
fartygen kunna ju av skilda anledningar kvarhållas där sovjetmyn
digheterna anse, att de bäst bc·hövas. 

östersjöflottan har f. n . sin bas vid ön Kotlin (Kronstadt), so1n 
med a ll a moderna rörsva rsmedel utgör »Östersjöns ·Malta». Ornl:att ;w-
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el<: varv, Y<'rkstäcler och övriga :för en stor flotta nödvändiga da blis
sement finnas clPls uti Kronstadt och dels i Leningrad. 

För aH tillförsäkra sig ope rationsfrihet under alla förhållan
clPn har bcfälha varen för flottan ägna t, uppmärksamhet åt Ishavs
kusten, som tack vare golfström men delvis är isfri året om. Rcdt! n 

under vä rldskriget SJWladc Murmansk-kusten en speciell strategisk 
roll. 

Vtll inseende vikten av goda sjöförbindelser med Isb avct har 
Hyssland icke åtnöjt sig med att bygga en järnväg utan har för av
sikt att bygga en för örlogsfartyg farbar kanal från LeningTad till 
hlunn ansk. 

Byggandet av denna kanal påbörjades år l93l, och vattenvägen 
ifråga är nu färdig. Den tillåter förflyttning av ett ol((lntrollerbart 
antal lätta fartyg, jagare och ubåtar, f rån Östersjön till Isl1avet. För 
närvarande är ett avsevärt antal av dessa slag av örlogsfartyg sta· 
tioner aclc vid Ishavets kust. PoljarnOP-Aleksandrovsk, Muemansk och 
Arkangelsk äro n u förseelda med sådana försvarsmedel, att dc kunna 
tjiina såsom gocla stöcljopunlder Jör <'n flotta, varjämte nödvändiga 
varv oc lt vnJ·kstädPr m. m. clä1· iiro uneler hygg11ad eller redan färdig
st ii Il da. 

CM on iteur dc la Fl ottc den 12 november j 936.) 

Polen. 

Den 29 novemuer löpte i Le Havre det polska minfartyget »Gryf» 
av ~tapeln. Fartyget, som får eti. deplacement av 2,250 tons, heräk
nas göra :w knop och medföra 300 .minor. Det kommer efter färdig
stiil\a])(lct att användas som övningsJartyg :för sjökadetter. 

(Kieler Neue.stc Nacluichton elen 9 december l93G.) 

Dc håcla polska ubåtar lJå 1,100 tons, som beställts i Holland , ha
Ya i\n så länge icke blivit stapclsa tla. 

(The N a v.r, december 1936.) 

Danmark. 

Danska ÖYning·seskadern Ilar dcu 1(1 november sammandeagits 
tmder bd ä l a v kom J 1 tendör Tra p murl kollllllf'ndör \Y o lfhagcn som e \w i' 
för eskadcrstaben. 



- 768 -

Eskadern består a v: 

Artillerifartyget Niels Ju el, :flaggskepp, 
1. ubåtsflottiljen: 8 ubåt ar och verkstadsfartyget »Henrik Gerner», 
1. torpedbåtsflottilj en : 3 torpedbåtar. 

Eskadern avlägger den 2.0~22. november et t besök i Aarhus. 

(Berlingske Tidende den 15 november 1g36.) 

Frankrike. 

Den 12 december löper 26,500-tons slagfartyget »Strassbourg» a v 
stapeln, :fyra dagar eft er det tyska ungefär lika stora >> Gneisenau>>. 

stapelavlöpningen har försenats ung. tre månader på grund av 
strejk. Byggnadsticlen är dock anmärkningsvärt kort, enär fartyget 
påbörjades först i november 1g3i); för kl ar ingen ligger däri att en hel 
del materiel. fö'r >>Strassbourg» beställdes samtidigt som till >> Dunker
qtw» och därigenom. funnits färdigt. Härigenom hava också stora 
besparingar e rnåt ts. 

>>St rassbourg >> är systerfartyg till >>Dunkerque>>, som f. n. håller 
på med sina provturer, får i fullt rustat skick ett deplacement av c:a 
30,000tons och ber ä k n as göra 30 knop. 

(Kieler :t'ieuestc Nacbricl1ten den g december 1g36.) 

Det franska flottprogrammet för 1937 omi'attar: 

1 kryssare på 8,000 tons, 
2 jagare på 1,850 tons, 
4 jagare på 1,000 tons, 
7 ubåtar, varav 3 på 1,500 

18 ubåtsjaga re, 
10 minsvejlare, 

2 motortorped hå ta r , 
2 kolonialavisofartyg, 
4 flygdepåfartyg och 
1 oljetankfart,yg 

tons, ~ på 800 tons och 2 kustubåtar, 

el. v .s. sammanlagt 51 fartyg på 47,000 tons. 

Franske marinministorn har ))etecknat prpgrammet som ett 
första årsprogram och bebådat ökningar, seelan högsta sjökrigsrådet, 
som sammalltditt i början av december, yttrat sig. (Jmfr. anm. un-
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der r u b riken >> 17 slagske,pp uneler byggnach bland >>Aktuella spörs
må h. Presclot :s anm.) 

Boträ:ffancle det ovan angivna programmet är av särskilt in
t resse, att F rankrike synes upphör a att vidare bygga »contre-torpil
leurs», egentligen små kryssare, vilka visat sig mycket dyrbara både 
i anskaffning och drift. Det senaste av dessa fartyg, >>Volta>>, som 
i dagarna löpt av stapeln, bar ett deplacement av 2,g60 standarcltons, 
45 knop, 8 st. 13,8 cm. kanoner och g st. 55 cm. torpedtuber. I stället 
byggas dels jagare på 1,850tons, vilket innebär en fortsatt ökning av 
de tidigare jagarna upp till samma storlek som i Storbritannien, dels 
en ny typ av jagare på 1,000 tons. Det har nämligen visat sig, att 
de större jagarna äro för stora för vissa jagaruppdrag, men at t >>eskor
rörerna>> (ubåtsjagarna) på 600 tons å andra sidan äro för små för 
tjänst till havs. 

De fyra flygclepåfartygen, som antagligen bli på litet tonnage 
och med hög fart, äro betingade av det ökade antalet sjöflygplan. 

Flottans myndighetor hade begärt att i stället 'för nybyggnad 
nv minsvevare få premiera byggandet av trålare, som i krigstid finge 
rekvireras. De begärda 120 mill. frcs. anslogos emellertid i stället 
som subventionsmedel för byggandet av större lastångare. 
{Le Yacht elen 5 december och Kieler Neuesto Nachrichten don g de

cembl'l' 1936.) 

BetyLlelsdulla iörl'l a ringar om Frankrikes flotta och flygvapen 
avgåvos den ~ decem.bor inför kammarens marin- och flygutskott av 
vederbörande ministrar, JIII. Gasnier-Duparc och M. C6t. 

Sjöm.in istern var åtföljd av viceamiral Darlan, som avses att 
inom kort bliva. ehd för marinstaben. I-Ian angav konturerna för 
det nya ilottprogram, som avses att. fullbordas till 1943. 

Det h är 2 vsett a t t motväga. förstärkningarna av tyska och ita
lienska nottoma. 

I-Iuvllclriktlinjerna för det n:va franska byggnadsprogrammet tor
de vara: 

l<em :35,000 tons slagskepp färdiga 1g43. 
Tio 10,000 tons kryssare att successivt bliva färdiga tills det nya 

programmet genomförts. 
Programmet rymmes inom det nästa år utlöpande Washington

fördraget (av 1922). 
M. Ga.snicr-Duparc meddelade marinutskot,tet, att programmet 

också upptar den ökning av personalen, som erfordras för de nya 
fartygen j~imte ökning av arbetsstyrkan vid örlogsvarven samt ök· 
ning av br,insk- och ammuniiionsförråden till att motsvara alla behov. 
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Han behandlade också frågan om programmets finansiering ocL 
redogjorde för franska flottans och det marina flygvapnets samman
sättning. Ministern antydde de arbeten som erfordras för örlogs
varven och kustbefästningarna och slutade med att tillkännagiva, att 
förslag med det snaraste kommer att framläggas i kammaren om 
ökning av officers- och manskapskadrerna. 

Inför flygutskottet uppehöll sig M. Pierre Cot. särskilt vid det 
franska flygvapnets nuvarande tillstånd, vid reorganisatimwn ay 
l'Arme dc l'Air, vid lu[tskycldets orclnanclr, vid nationalisering aY 
1Jvo·industriella företag vid civilflygningen och vid den transatlan
ti~l~a flygtrafiken. I ;istnämncla avseende lär ministorn hava klar 
gjort sitt tilltagande intresse för förberedelser för nordatlantiska fl yg
J'örbinclelser mollan Frankrike ocll U. S. A. 

M. Cot uppträdde också inför kammarens Jinansutskott och be
lyste styrkeförhållnclct mellan franska och utländska flygvapen. E n 
jämförelse i el ag, sade han, är f u Il t tillfredsställande. Ansträngning
arna för tre å r sedan att Jörnya och modernisera det iranska fly g· 
valJnet hade givit lyckliga resultat både i fråga om i tjänst YarandL• 
fl ygmateriel och i[råga om ökning av den franska Il:vgindustri ens 
kapacitet. 

(Dail~r Tclcgraph elen 3 december 1936.) 

Daily Tt>l t> graphs marine nwdarbeiarc kmn1nentcrar ovanståen
de enl igt följande: 

11. Gasnier-Duparcs anförande bebådar en lllyckct, stor expan
sion av :franska flottan. De,ss moderna slagfartyg utgöras nu aY 
Dunkm·que om 26,500 ton, som just inträtt i tjänst, dess systorfartyg 
Strassbourg, som kommer att sjösättas inncvarandr månad, och dc 
två 35,000-tons fartygen Riclwlieu och J0an Bart. 

Rich elieu påbörjades :för 12 månader sedan. och kölen till Jenn 
Bart kommer att sträckas på nyåret. 

Av 10,000-tons kryssare har Frankrike tills dato byggt 7 st. och 
m~1ste alltså hyggu ytterligare tn', om n:wn avser att hava 10 sådana 
fartyg 1943. 

Em0llerticl är byggandet uv 10,000-tons kryssare~ 111ed 20,3 cm. 
kanoner före rl0n l januari 194:3 förbjudet i året ,s Londonförrlrag, till 
vars signatärmakter Frc~nkrike hör. 

Det synes tydligt, att den föreslagna stora ökningen av det 
franska nybyggnadsprogrammet har karaktären av en motåtg>ird mot 
Llet nyligen tillkännagivna tyska programmet, som omfattar min:;t 
ett 3:),000-tons slagsk0p]l och flera 10.000-tons k.\·ssa r<' . 

(Daily Telegraph elen 3 dPccrn ber :1 936). 

.l 
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Mr Hector C. Bywater J.;:ommenterar vidare: 
Jag <'riar, att det är osannolikt, att det nya flottfördraget, som 

elen 25 sist!. mars unclertceknaclcs av Brittiska riket, U. S. A. och 
Frankrik c, kommer att träda i kmft vid aYSe<ld tid - den 1 januari 
1937. Hittills har det ratifierats enelast av U. S. A., ehuru dess rati 
ficering av Ö·vriga signaMrrnaktcr är endast en tidsfråga. 

Italien o e h J apan stå utanJör, s istnämnda makt elefiniti v t , m e11 
man hoppas, att Ttalicn skall framdeles biträda fördraget. Ifråga 
nm signatärmakterna kommer ett dröjsmål med ratificeringen icke 
att hava skadliga Jöljder, då rn särskild klausul föreskriver utbyte 
av underr~itolscr om nya byggHaLlsprogram under mellanticll'n. 

I sjömi litära kretsar i J~ondon eliskitteras giltigheten av det i 
går mcdclclacll' nya fran~ka programlitet i iörbållande till 1936 års 
flottförd r ag. Allmänt b.\ l1as åsikten, att det föreslagna byggandet. 
av ytterligare' tre kryssan' JJl('cl. 20,3 cm. k. skull e innebära en kränk
uing av fö rdraget, såvida Frankrike icke kan åberopa någon >>kaut
.sclmkparagra L> undPr anJörancle av t.vska 11ybyggnadcr SOIII skäl. 

M<'n å andra siclan hävdas på goda skäl, att det tyska program
met båll er sig väl inom dc gränsPr, som J:astslagits i det anglo-tyska 
J'lottiördragrt (l935) och att dot ickl' tinnes minsta lwvis vtl någon 
hemlig h~·ggnaclsverksamhet i Tysk l and. 

Tyskland har hitt ills påbörjat h.Yggancl<'t av ondast tre st. 10,000-
tons kryssare med 20,3 cm. k. men har ri-i.tt ntt b.\'gga :Lem. Vidare 
har Tyskland hittills påbörjat byggandet av ondast 87,000 ton verk
liga slag[arLyg, medan Frankrike påbörjat 123,000 ton. 

Vid försiktig tlppskattning är f ranska flottan i dag två och en 
hal v gång så stark som den tyska, så aH Frankrike har ingen anled
nin g att åberopa >> katschukparagraiem>. 

Tack vare det auglo-tyska fördraget är brittiska regeringen 
bättre underr,ittad iin do Iran~ka myndiglwterna sannolikt äro om dc 
tyska nybyggnadernas fortskridande, och dess senaste underrättelser 
desavouerar Parisunckrrättdser om att T.\·sklancl. i hrmlighrt 1>_\·gger 
en hel ~lel tonnag0. 

(Dail:\· Tclegraph elen 4 december :1986.) 

U. S. A. 
Ti!HiggSJH'ogrammct för 1937 OIII:fa1tar ersättningsbyggnad av l2 

st. jagare och 6 ubåtar. 
Den 1 juli l936 befunna sig Jöljande J'art,yg untler b~·ggnad: 
3 l1 an garfartyg, 
2 kryssare med ~O cm. kanoner, 
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\l kryssare med l5 cm. kanoner, 
ll jagare på l,850 tons, 
40 jagare på l ,500 tons och 
l2 ubåtar. 
Marinministern har för presidenten framhållit den stora roll, 

som ban!lelsflottan spelar i landets försvar och framställt ett yrkan

de, ai.t ett stort antal fartyg chirur vid krig skall ställas till örlogs

flottans förfogande. Då dessa fartyg måste vara av modernaste shg 

och särskiLt snabbgående edordras särskilda åtgärder för ett förnyan

de av den nuvarande amerikanska handelsflottans starkt föråldrade 

materiel. 
(Kicler Nt>ueste NaclJrichten elen 28 november l936.) 

Byggandet av två slagskepp kommer att beordras på nyåret 1937. 

Dessa beräknas draga en kostnad av c:a 50 mill. dollar vardera 

(i runt tal 200 mill. kr.), få 35,000 tons deplacement och göra minst 

25 knop. Bt>st;~,ckningeu kommer att utgöras av 35,6 eller 38 cm. 

kanoner lwroendf' på J apans val av kaliber på sina nya slagskepp. 
(Kieler Nouste Nacltrichten elen 2 december 1036.) 

Rumänien. 

I l-tumänic'n har iur~ittats ett ny tt ministerium för marinen och 
luftfarten. Uneler detsamma kommor att lyda örlogs- och handels

flottorna, all uiliLtir och ciYil luftlart samt den meteorologiska och 
]-,yclrografiska tjänsten. 

Vidare konuner att inrättas ett högsta råd för alla frågor rörande 

luftfarten och marinon snmt ett utskott för samordnande av [örsva

rets olika grenar. 
(KiPIPr Keues te Kacltrieh tC'n elen 18 noYembcr 1936.) 




