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Kungl. ö rlogsmannasällskapets tävlingsämnen för år 1931.
l.

2.
3.
4.

5.
{).
7.

8.

9.
l O.
Il.

Flottans uppgifter efter genom förd beslutad minskning
av landets försvarskrafte r till lands.
Riktlinjer {ör övervattenstor pedfartygs taktiska uppträdande ii samverkan med artillerifarty.g.
Riktl injer fö>r undervattens.b åtars taktiska uppträdande.
Riktlinj er för flygplanens strategiska och .t aktiska uppt r ädande i samverkan med övriga sjöstridskrafte r.
Rik tlinjer för an ordnandet och organiserande t av eldledningen för luftvärns.artiH eriet å fartyg och sjöstyrkor.
Mi vapn et.s tak ti ska a n vän dning.
VHka syn:punlkter böra a niäggas med avs·e·ende å skydd
mot nutida anfallsmedel vid konstruerande t av våra fartyg (med fritt val av •en eller nera av d e olika fartyJgstyperna) ?
IDe i'Iue förbindelserna s ordnande å våra 'blivande krig·s1fartyg (m ed fritt val a v en eller flera av de olika faTtygstyperna).
Fyl landel .a'V marinens brän sJ.ebe'hov under krig.
Flottans b ehov av operationsbase r.
Är en omorganisatio n inom k u s.tartilleriet av behovet påkallad med hä'nsyn till de senare å·rens •C'rfar.enh eter rörande minvapnets användande ?
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12.

Biktlinjer .för luftvärnets organisatio n inom en kustfästning.
13. Har den tekniska utvecklinge n ökat eller minskat en
{lottas u t sikter att framgångsr iad genom.fö,r a ett anfall
mot :w modern::t s·lridsm•ecle l skyeldad ö rl ogsbas?
14. Industl'i-ens utnyltjancle för tillgodoseen de av ma.r inens
behov uneler krig .
15. Fritt val av ämne inom området för örlogsmann asällskapets verksamhet .
Tävlingssk rift bör, åtföljd av fö•rseglad s•edel upptag.a,ncle
föJ·fatlarens namn och adress eller ock ett valspråk, vara ingiven till Kungl. örlogsmann asällskapet s sckretera·r e, Km·lskrona, senast den l nästkomma nde september.
Finner Sällskapet inlämnad tävlingsskri ft förtjänt av pris,
ti1ldelas -författaren SåHskapels medalj i silver. Skulle inlämnad S'krift anses vara •av synnerlig·en utmärkt fört j än st, kan
Säll&kapel besluta att tillcl•ela författaren samma medalj i guld.
Täv.Jingssk rift, som icke lmn belönas med pris men hkväl anses förtjänt av Sällskapets .e rkännande, erhåller på högtidsdagen, hedrande ornnämnan de.
.Skulle den förseglade sedeln, vilken åtföljer skrift, som
blivit prisb~lönt elLer erhållit hedrande omnämnand e, enelast
innehålla valspråk, tillkännagiv es detta under första hälften
av novemb er månad i »Pos t- och inrikes Tidninga•r» med anhåUan att .författaren ville tiJ.l Sällskapet uppgiva namn och
adress.
Såvida författaren av inl•ä mnad tävlingsskri ·ft j,c k•e bl]lkännagiver motsatt önskan, förbehMler sig Kungl. örlogsmann asälls,kape't Tättighet att i sin tidskrift o(Tentliggör a skriften.
Karlskrona i decemb er 1930.

sekreterare n.

Årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria 1930.
.\.,·gi,·c' n a\' JpclamotPn O. 1Valtlström.

Året 1930, sett från marin horisont, domin eras hel t av
Lonelonkon ferensen för sj ö rus lll1·i nga rna s begränsning . Detta
må utgöra anledning hl! alt denna årsberättels e helt ägnas åt
våra dagars strävanelen till marin! a··ustningsbe gränsning, och
särs·l<'iH då åt Londonkon ferensen. Hårvid komm er att !behandlas: I. Londonkon ferensens förhistoria (åtgärder för marin nts tning&begrä nsning före lwnfeJ·ens en) . II. Londonkon ferensens problem. III. Londonkon ferensens resultat. IV.
Londonkon ferensens efterhistori a (åtgärder för marin I' ustningsbegrän sning efter konfer.e nsen).

L

Londonkon ferense.ns förhistoria .

Vägen till Lonelon J.- a n ans·e's haYa börjat i \Vashing:t•o n ·washingtonår 1921. Den närmast e anlcdntingen t'iH \Vashi:ngton konfe- klo~1f:~f;;~ ·
l'ensens IS:l'lnmanka llande var Förenta staternas yå[clsall11J111a
flott-expansioTL mot slut et •a v ·och de närmaste åren cfte:r
världs•k rigel. Denna exp~nsion ya,r ·e tt .Jed i en kapprus.tnin g
på två :fTont•e r : mot Japnn ·och mot Eng1land - den s1etnJarr e
uppkomme n p~t grund a\' menings·ski lja.M ighet i fråga om
>>hav ens frihet ». Engkmd - med för'Störda fin::ms,c r - insåg
omöjlighde n a tt kunna fi>lj.a med i Förenta Slaternas nybygg-
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nadls,taikt ~och tog dänföT :ir.ri tira hvet hlil konferensen, ehuru 111bjudan rs edan kom hån Förenta St~aterna.
Anledningen till sammankallandet var sålunda a·v ekonomisk art. Ekonomiska ·synpunkter 'k ommo också aH domlinera förhan(lllingarna. Givetvis tänkte imrgen rsrt at på aH avstå
något av sin ma:M. Det gällde att f6rsä~kra sin dittil<!svarande
nwlktställlning - ~och ihels,t därt1iU utöka den - tiH bi'llig.arr e
prr~s rärn .f,örut.
nett~a var de oriika makter:na'S :huvuciproibJ:ern
i vVashington; ro ch prrecis rdrebs~~mma var det ro ckså i London.
"VV·a·S~lington-'konferensen resu'ltrerade SrO'm bekant huvudsakli,gen i TestrikEoner i :fråga orm ~silag.skepp och hangarfartyg, får vilka fartygsl"ategorier 'bestämdes de kända kV'ottalen
100: 100: 60: 35: 35.
Två makter utgingo från konf:erensen :mycket helåtna,
FöNmta Staterna och Italien, två mycket missbelåtna, Frank~rrilke och J~apan. Eng!land hrade gJort en dyg,d av nödvändig~
beten och accepterat det amerikanska paritet'Skravet. Givetvis skedde det utan entusiarsm; man torde kunllm til!lägga, att
det också skedde ut~an tanke på · att s:Ö'ka omsätta paritetsprincipen i prra~ktisk verkli,g[Tet. Berl yrs ande är Llro yd Georg· e'~
telreg:r ·a'fi>ska insh·uktri on till den engelsl<Ja huvuddelegaten I
W.ashing1ton, BaUour, vilken instruktion kom tiilrl offentrli.g:heten genom Churchiltl:s mycket 'klandrade indiskretiorn i underhusret i börjarn av innevarande år:
»Vi måste trir!l varje pris påyrk~a fullständig fT,iihet bC'träJffap,de rarrt och anta1 :av ifar.tyg under, försrlagsvis, 10,000 rton.
Ä'l"ern orm ~det ~ sku'l!lre gälla krOI1!ferren,sens sprängning, så äro vi
f.örvi:srsadle, att Ni icke Jwmmer atri ingå på några ~nsrlu·änk
n:inga,r i detta avseende uban att förut !hava inhämtat regeringens mrening. »
Det vaT icke endast England, ~som vägTade aH gå med på
en kvotövereHsk!ommetl se, sträcl<.ande sig över alla far.tygsklasser. Det .gäH'de om •samtliga de makter, rs om kände sig
misrs.gynnadc i rfrågan •Om »ca pliJarl rs hips»; de voro angelägna
att lämna någon öppning i rkonferen'Sbestämme[·sei'nra, ·s om
gav dem möjlighet att taga skadan igen på annat ihå'll.

KryssaTe, jagar'e rocl1 u-båtrar hJ,e vo såilunda utan res:trri'l<.tioner; rustrning:stävHngen öveTif'rJytbvdes därmed axiomat1s[<t
till deras onwården. Oc'h det v.arr rdenna rustningrs,tävlrun i fråg1a
om 1ätta fartygsldassre r, som Londonkonferenrsern hade trill
fr,ä msta uppgift al::t' rs öka s,t ävja.

1

Men dren hade ~också en annan 'h e:tydelsrerf:ul[ uppgift, som
framgår av följranrde:
Där fanns i W ra shingrtontraktatren ·e n h estämmel,se att en
ny konfer·ens skulle ·sanunanilräda 8 år efter trruldratens ikTaJfitträdande (sålurll'da enligt breräkning 19,3 0). Anledningen härtill vaT 'högst trängande: e nligt Washingrtontraldtaten srkurme
uppehål1et i 'Siagskeppsrbygge utgå med ovan nämndra årr . Och
wtt det icke rörde sig om smårsmulor f'l"amgår av n edanstående t.ab el'l, vilken upptag er anil:a1ret srl agrfarty,g, smn renrlrigt förclrag,et skulle :få rst.apelsättas under de närmaslte år•e n:
England
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Frankri·ke och Harlien hade därrurt över rätt aU stapelsäbba
ett slagtiartyg vartdera av åren 1'927 och 1929. Som denna
bygrg nadsräH sparat·s, hade vardera av dre.srs a makter ['rått aH
bygga 5 slagJra rtyg under treårsperioclen 1931- 33.
~är man så vet att rert t silagsrkepp av Wa·sh'ingt·o ntyp nru
är uppe i c:a 130 mill. kronor (.kostnaden för »Ne!:sorn ») så
inses, att år 1931 skulrle J1li ett kriti1skt år; och att dert (<oibe-
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roende av \Vas·hingtonförclragets bestämmelse härom ) fann s
starka skäl att få tiH stånd en kongress just år 1930.
R om-

Nästa 11ni lslolpe på 1den maritima n :edrusl.ninge ns väg vaT

konferensen
Romkonf,c rcnscn 1924, sammankall lad 'a v NF och orm fattande
1924.

pr.aktis'kt taget världens s·amtliga sjöma'l{,ter. Den wtr ett koroi.J-a rium bilil \V a.s'hinglonkonferen scn, i det alt elen hade tin
närmaste upp gif.t alt sö ka förläna \ V•as.hingtonheg.ränsningens
pri,ncip cr Cs•om ju d illlil l·s e nclas.t gäHde ,fem maJdcr) universell giHighct. K·on.lf.erens·c n ,e rbj öd en ,g'od i!,lustr-ation t il·l att
s. k. nedrus•tnings·k onferc nscr h ava en 'i nneboende benägenhet
aLL gå i upprustning·ens leckcn. D c flesta makterna krävde
ölming i 'sitt pa n sTadc lon·nagc. Ett för oss intr·es.san•Lexemp el
härpå erbjöd Rys•sla.nd , som ,fordnde 490,000 ton. Det ger
ln <ol·si fl' ra n 82 i Jöt'hålla:nclc till den stm·kast.e sjömakten, vilkd ~ir att jä·m.föra med t. 'ex. Japans 1k vo lsi fl'r a 60.
Konfer-ens,en Jedck ej till någ.on överenskomme lse.
CellidgeNäs.la nedTutningslwnfere ns var den s. k. Coo-l idgeko-nfekonferensen r·en·sen 'i Genev.e 19127. Inbju dn~ n g.cn g.ä.Hde \ Vas hin gt-ou1kon] 927
-l1
t
f
Jcrc n scns s1gnwtanna JZ!lcr; cl c Yaxail1(
o

e rus ·nmngarna 1 Taga_
om l ätta fa:r.tygsklasser börjad e att göra sig ·ekonomi!Skt kännba.ra - det gäl'lde att h egräns.a · de,ssa.
F.rankri'ke 'nekad e alt ko nuna; Y-arnal av er:far.en'hetcrna
fr~~n V\T1a·shington, där lw ·otsiffr<
o rna bestämdes e fter flottornas
dåv.araJn.dc fak ti ska s tyrkor, ville det ~avvakta mer pMag<l'iga
r-esulbat .av si n a pågå,end e ,[ilottru s:tni:ng·a r, in1111an det åler begarv
sig ti!ll konlferensbOl"<d:Cit. Fran>krilws exempel följdes av Ha.l,i·cn, s<om , i Frank rik es frånva r·o, ej had e större prakti·s-kt in1Pcsse av konferensen.
,]{•ol1Jferens·e n domin erades ra y den kända engelsk-amc1·ikam1ska motsä.ttll1'ingen i kryssarfrågan: mot England s krav p å
mång:a, små lnys-sar e s,t·o:d Förent-a s~ta1t.erna,s på ett färre anbal enheter, m ·e n större.
,lV[.ots,alserna visade srig som bekant ,oförenhga och även
denn'a ·l<-o1nfer-ens u pp löstes ulan res:nlta1l.
'

--

o

o

o

Den för icke så 1!ängc -sedan till ofJ.entligheten 'k omna hcm·ligheten, att den am•crikanska skepP'sbyggnadS'~ndustrien · unde r konf.crenscn höll en lejd , professionell »,p ropagandisb> i
Gene ve, med u ppgift allt u t så missämja m enan dc båda anglosachsisJ{a partenm•s dclcg·e mde, g'cr ett bevis på vil·ka dm1kla
kr a f'ter. som kunna 1!i.gga hakiO'm en mi'S'S'lyckad fT eds'konlf.cre n,s.
Mannen i fråga, ·e n Mr S·h enr.c r, ·s,tod, förubmn Jned den
a m er ikanska delegati·onen, 1 ·inli11n förbinde·ls·c med den ame1',ikans'k·a pr·c ss·e n. Och det t'Ol·de vara ett 1faktum , att det var
J u st .den amerika,nska pr e,sscn s·o m stj-älpte konfeTcnscn.
Ungdär samtidigt med d e händc:l<s·er, som här senast Kellogpaks]{li'ldr-at's, 'h ad e F-mnln+ke - i känslan av det genom V·cTs,a il- ten 1928.
lie sfrcden <skapade jäm"Viktslägets .o:beständig'het - iförsökt ett
n ytt närmande till s in <f. d. alll'icr,a<de., Förenta St,abeJ·na. Efter
pr eludier den 6 april, l 0-åi'sdagen av Amerirlm·s 1nt~·ädc i kriget., föreslog i juni 1927 den J1ra n·ska r 'eg,cringen den amerikarn ska e tt fördr~g »av eV'ig väns!kap, in:ncs[utande absolut ruvsägande av krig » mellan de båda fördm.gs:slutandc makterna.
Sex månader gingo - int·et ·sv,a r. Då tycktes det Frankr ikes <a1111 has sadö.r i vVas·h ington •a tt den 6 :februari 1928, årsdag,en av Frm1·k rik•es första fördrag med För enta Staterna
1778, skurUle vara en synnerligen lämp11g dag f.ör det nya fördna.gets und·ertecl'-n a nd e. <Den GJ11eri.k an·sl"a utTikesm:ini,stern,
Mr. K~e Uog, fann iden vara god, men syntes det honom att i
•stäHet för ett »tvåsidigl» ·fördrag borde de båda regeringarnJa
söka ernå ·ett »mera :påtaglig.t ibidrag tiH världsfreden» genom
aU erbjlllda äv·en övriga sbater anslutning till en förkliaring att
avstå fr•å;n 'krig ·s·o m ins:lrmncn t för ·S'in p'o.Jitik.
F.ran'ln·:ike sökte bärga åtmin1stone något ·av sitt ursprungligen avsedda r es·u Ha t i hamn genom förslaget att Frankrike
och rF örent•a St·ater.n,a först ·s ku'lle underteckna och därefter
er'bjruda övrig·a ana,l der aH anshlta ·sig.
FÖ'r-gävers ; den ·amerikanska liinj.en scgmde. Från filera
h åill medeldades dock hctänklig'hel.er. Det ,frainhöU.s att fle'l"t,a,let stal·er genom sit~ ~ medlemskap i Nationer.na1s Förbund
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utfäst sig att :un der -vis·sa omständigheter gripa tiH -vapen mot
en fridsstörare, 1iksro m alt också LocarnoP'a1den innebarr motS'Wtrande förpl~ktelser fö·r dess und!m·teCJlmal"e. Från amerikan:sl;:_,a •senatens sid'a pekades på MronToe.doktrirn en, frå!n Englands sida på dess motsYlarandre skyldigheter mot britti:ska
skydd.sst·ater. För alt ej rför:svaret rrn:ot .en fi.entlig invrasion
s·k uUe kun.rua. borrims som ·ett brott IIlloOt »the ont•I awry ·Oif' waT »
föreslog .Brirand den oneklirg en smidiga formulering·en »krig
·s om redskarp .fö'l: nationeN polri.tik ». Det var det enda ändri:ngsförsrJ.ag sroon .godtogs av Mr. Kellog.
Pakbens syfte i dess urspTUilgliga, franska form vaT ~dl!art ,
prägl•a t av l~allt, :fr.ansJd förstånd. I amerikansk form !blev
den förv:a'll!skad. F·Öl'historien utgör i sin mån en förr idaring
till det d!unMa ·l 'esu'ltatet.
Som hek.runt rs·aknade K·eHorgpakten stadganden om s.anktironer v:~d brott anot :bestämmE!rJ.ser:nra, vilket gi-v•i t professror
Unelen an!Iedni·ng ra tt träJI.ande •påpel~a, det paktens ·t ext mer
påminner •om •en tms:bekäm:n else än ett ·strafllagsbud. EmelJ.ertid vågade ingen regering, ra'V hänsyn så-väl tiH den natito nel<la •s om den internationella ropinionen, uneledåta att av.giva
dre nna tro:s:be:k ännelsre . Stra terna täv·1ade o<m1 att komma föTSt
när det g.äUde ratt föddam sin anSilutning,.
l{oeUoig pa'kten haT, ·och .säkeriligen med Tätta, •b etecknats
s•om »en f·r edsdemo.nstration av oklar linnebörd •och ett begi,äns•at m;orali•sild värde ». Om 'b egränsningen i des·s värde
vitturar måhända •starka•st abt dern ickre s1om omedelbar IwrLS•ekveills d'l1og med •sig nredrustni•n gsåtgäl'der . - Den ihågl{)oms
•emeHertid •s•om ·e n .ofiicicJ.l anledning tm Londonkonferensens
sanl;mrmkoaalande.
EngelskR·e dan i slutet av år 1925 hade Nationernas Förhund tillfran,;ka
sra tt •en »!Förberedande kommitte » rför att utföra förarbete fö,r
fl attkompromissen 1928. den allmänna avrustningsko.nf·errens - :behandlande •samt:Iiga

fö·r s.v arsgrenar - s:om man hoppades i'n1om en nära framtid
kunna san1•m rankaUa.
Vid rlwmm~ssi'onens fcmt·e möte i Geneve våren 1928 in1
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J-eclde de cn ge1slm :och .f:mnska rdrelre gerade ·b akom de övrig,a
deilegateDnas rygg underhandlinga:r, ·s·o m ef•t er harnd r·es:ulterade
i ·ett föl'sla.g till engelsk-1f.ra.nsk .H oUkompTomjss. Det rörr.,de
sig - Jrå:n marrin rsynpunkt sett - om <ett enge'l sld föTSök att
med fransk hjäil p .få <bukt med det amerirk an1sk•a motståndet.
l])et -var en typisk .k ohancle•l : Etng.land köpte sirg fransrid
erkännande av sin kryssarståndpunkt till priset av att Fr·arnkrike slmHe få hå•l la utbildade armereserveT i ohcgränsad utsträckning.
Fördragstext•c•n kom i ,förtid ut genom en indiskrehon
av Hearstpressen. En.g lands konserv.a,tiv.a IJ:eg.e ring föH och
eftei'träddes av den nuvarande aThelm·eregeringen och dänned
Yar traktaten ur 1'äkn:ingen.
Som vi .finrna har Londonkonf·erens.ens förhistoria- rhittitlls
icke varrit vra re srig •sål"ski.Jt uppby,ggli;g eller säl"skilt lovande
för ,f,orts:ättnirngen av nedr,us·tn'ings-vrerket. M·en nu börjar det
att ajusna.
V~ äro framkomna i ticlen ·ti];J våren 1929, då »föTbeDeNedrustclande Iwmmis·sionen» i Geneve sammaniTätt till •si.U 6. mö•te. ni?g~kom 
mlSSlonens
Nä•r kommissi-onen .sammanträdde •s yntes utsikterna tö.J1l 6. möte.
resultats emåencle mycket .JnÖ<I'ka. Anledning·en till s•aiillmrankaUandet .ansågs närmast vara dC!ll aiHmänna o.pin:iro nens tryck;
det gällde aU visra att nedrustningstankens specielll•a orgm1
]e,nde.
Ma•n hade •sedan 1927 vi•Ian.de ett utkast till avrustnil1igsfördrag, men späck·at med reSPJrvat>i,one.r i de 'Vild:ig1a•ste pu:nkt.erna. Förhandlingarna befunna si.g nu i en återvändsgränd,
blockerade av ti!J,J :synes oöverstigliga meningsmotsät·tningm.
iOå, mitt i re tt ta1 av TyS!ldands deleg;at, reste si1g Fönmta
staternas ombud, Hoover·s specielle förkogne, Gibson, och b.eg.ärde ·att .få övertag;a .ordet fö·r ·ett vliktigt meddel<a·nde, S·Om
ha·n trodde 'kunna inverka på fortsättningen av den tys l{·e talarens anförande.
Meddelandet - en påmin1~eJ.se om att Förent·a Stoaternra
fått en ny, praktisk och handlingskraftig pTes1iden.t - t,i;l[-
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kännagay Förenta Statemas heredviHighet til'l efter.g ifter fr ån
sin fö,r ut i~nt,agna ståndpunkt för att :s årnedelst giv·a makterna
ett exempel, 'SOm på det ömsetSid!iga trillmöt esgåendets väg 'k unde leda dem ut ur återvändsgr ä nden .
EftergiHerna gä:Jtlde :
På sjörustningarnas område principiellt antagande av
F<rankrikes· S't åndpunkt b eträff<a·nde principerna för tonrnag ebeg:ränsningen (begränsning av rflloUornas total'tonnage, publiciltet heträffande planerad fördelning av detta totaltonnag e
m relltan oEka fartygs'kat egonier samt hclräfiand·e öve'l'f,lyttning
av t·unmage unellan kategorie,rna).
På landrustningarnas ,o,mråde anlagande av den transka
ståndpunkten i fråga om de utbildade res·erverna.
n e amerikanska e ftergifter:n a bragte onddigen nedrustnin:gStförhandllingarna över en död punkt, men föranledde d et
oa:Jdat f.ör·h andlinga,rnas av·bTytan.de. Det fordrades nämligen ,
inför den nya .sittuationen, .samråd med :resp. rege ringar och
nya :i nstruktioner. Mötet .förkilarades i bör}an av maj månad
t. v. aj>o:un1er<at.
'i \bn s.kii,deis under intrycket av elen hittills i ett mycket
avlägset fjärran hägrande ~allmänna H~vnrstningskonfer ense n
'k ,ommit ett av,sevärt steg n~irmare. Tyvärr hade, när delegalmma åt:er tTäflades hösten 1930, detta gynnsamma intryck i
hlllvnds,ak för.flyktigats ..
Det är emeHertid att lägga märke till att del Yar ett ameri:k an:skt lättande på neclrustningskravel, .s·om våre n, 1929 Mer
synte s >Sätta nedrustning,sapparaten i gång.
1

-
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vidto.g~o

engelsk-amerikanska seprrraluniderhandlinga'r :i Lon don. Re:dan på eU tidi.g t stadium var m.an öv.e rcns om a t t
börja nwd flottrustningarna ; .föl"st öv er en lyckad nottn edru stnings'konDer,e ns kunde n1an ·bänka :si:g tfod,sl"l"ida mot d e t
än'l1U 'S Vårare - den Sl·ora, aa1lmänna nedru.stningskonferens en.
Så k:om Mc Donalds amerikansim r·e s·a. Den 8 oldab er
- m edan :Mc Donalltel alltjämt befann si·g i För.enta Staterna
- utfä:r dad e den e ngelska reg,eringen ·OH':~ci ,eH in.b judan, .samtid,i gt pu:blicer:acl i England och För·enta Staterna, tilll övriga
vVashingtonma,lder att deJtaga i den beramade f1lotitloonJerenrsen.
Tnbj'Udan 1me!ddeladc att ll'l1de·r de fö.rberedand e förhancl.J,ingarna en '' ]JI'Ovisorisk över enskominelse » uppnåtts mdla n
England o.c h FöPenta Statern:a ' i fölij ande punkter:
l) Ke1Jllogpakten betraktas. 'S·O'm llllgång's punkt för överens}{Jonvmels,e n. Sedan man avstått från kniget, krävde ikonsekvens·en n.edrush1ing.
2) Man antm· principen om pani.tet för a l1la fm·t~gs,ldas
ser, uppnådd tiH 31 december 1936. För den cnge:I.sk.a beräkningen av pariteten medtagas ocl{iså dominions f,artygs·en'h eter .
3) Det år ön,s kvär,t att minslka \Vash'ungtonlmn:ferensen s
er.sättningsbyg,g:n:aidsprogram i f:råg:a om »capita! :ships,».
4) England ·o ch USA v,i dhålla sin ståndpunkt att ubåtsvapnet bör avskafl'as.
För att behandl'a dessa och dänned sa1mmanhängande
fråg·or - b!l. a. römnde d e fartyg, för v;il<ka b egränsning ej
fanns' upptagen i· Washingto:nf.ör:dragd - erfordraide s en konf~erens.
Den eftel"sträv:a de f lott-nedrustning.skonve ntionen
slmHe vara ägnad aU » undei~läUa foNdörbundet s förb er edande
avrustning·skomm'issions arbete och inkaHandet av en väl'ldsavmrsth li n g~skonferen:s ».
1

Mae DoEn framstående , i eur·opeis,k a förhånanden väl b evandrad,
nalds
-1 pr·e si·el·en t· smn b a.
.. r ar e .a v cl en amen·' l\.ans·]\.a 1·el e' en
k anskaamerires a mnen'. 1<'ans'1929 och in- om 'Världsfrälsm·,eskap . En e ngelsk 'HTbelatrereg-ering, buren
J'udLnindgen ic'k'e ~endast av idee11Jt freds·r )atos , :utan också av tSb·ävan att
t 111 on onkonferen sen . \'lisa att .cJ,en kunde l ycl\.las, där d ess kons·ervativa föret,r ädare

?

n11i,s s'l yckats. Man 'l\.'an syål'lligen tänka si,g e n gynnsa mmaQ·e
kon:st ell ation för aH fT ä mj a .Lonclon konfer en:sen's ti.Hkom's t!
Omedelbart efter d e delegerades åt erkom st frå:n Gen eve

Londonkonfer·e nsens planläggn:i'ng skil'jde sig väsenUi1gt Lo n donkonfr å n \Vashingtunlwnfer ensens. 'I:f.råg,a om Washingtonlwn f e- ferensens
planläggr~ens en vor e ·aiHa förhandsunderhandhnga'r och förhand·s avt.wl
ning.
·roball :ba,nn~ysta . Stal's·se'lu eterar e Hu,glccs \~ar 'Så Iinkänslig,

-
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att han icke på minsta sätt i Jönrärg inJ.omnerade resp. ~:egc
ringm· rom de ,förslag, som han ämnade fr:amlägg1a.
Helt an:nat var förhåBandet inför Londonkonfe•ren:sre n.
De båda inbjudwremaktern:a,s fö'l'ber.ed.and·e underhandlingar
gav en engelsk tidning anledning •a tt skrri va:
»Femma'k tskon.f·erensen, sm öppnas Ii jan•mn,i, börjaide i
sjä•lv•a veTket redan när Mc Donall'd av}ade rs itt besök il Föl·ent•a
Stal·erna ». -Detta framka:H ade jlliS•t det sarin Hughes på sin ,tid
velat avvärja, 'l1'ämhgen miss,tro f,r ån öv-ri.g,a deltagares sida.
Om Londonkonferensen .sknNe kunna gå i lå-s gä.l.Jde det
först och främst ra tt begränsa derss arbelsuppgrifter. Bl'and
föreslagna m •en arvvjsade fö,r ha·Il'dling•s punkter m.ärktes fö•r st
och .främst de som 'b erörde »'ha•v-ens 1f~rihet». Betän;ksmnm.a
rö,ster saknades dock ~eke mot att utelämna detta, ii ifTåglaVJar·a nde 1samnul'nhang vita1la, äJI111ne. »Dock ä,r det», s,adc t. ex.
Lient.-commander Kenworthy, 1n.eidlem av arbetarepm:tiet i
unld·erhuset, »ii.ll dess denna 'fråga 10rdnats ·e n fara fö,r att a1Na
förhandling,a:r ·om inskränkn,i'lllg av rustningarna, }a till' och
med endas.t .o:m pa.r itet lnel'lan En.g1lanrd •OCh Förenta staterna
i alila farlygsikla'S'ser, komma att ib:liva resuiltatlösra ».
En sak var m ra n en.s e ·o m - att det .slmHe blriva en politisk
Iwruferens, ick·e en sjömilitär sådan. I sin iver att i sig 'Sij.ä:lv
oc'h i and.r,a ingjuta optim,i sm i .frå,ga om Iden s·tunda'ndc konf•e rens,e'l1's ·r esult•a t Vloro inbjuda.r makt:erna angeJä,g na att f,i:nna
det ferl , som vå:JI,at Coohdgekonfer·ens•ens strandande. Det felet
skulle e j få upprepas!
Man foam1 elt så·clant i ·expeTbernas stälinri ng på Coo1liidrg<e·
konferensen; expc'l'lerna blevo syndahockann.a.
»Man kan i c l< e pJ.acera s•akkun ni•g.a och polritilk er så·s om
likaberättigrade vid :konf.erenrs'boa:det, när det giäillerr att söka
lösa .avru.stningsfrårg an », sade amerilwnsl{le ~n'in:iste:rn Ii Vondon, g.enea·a1l Dawes. »EngJ.and ·öch Amerika ha hitti~ls nöjt
sig med ,att ömsesidigt bes·kylt:a Vlarand.m .för a l t ha våJUat
misslyckandet i Geneve (CoolidlgekonfeT·ensen). Nru är.o de
bå!cla natioonerna en.jga om att man v:icl ~rnkarUandet ·a v näm1nda
k1onfer ens ·b e·gick elt svårt fd, viUcet man nu icke Ötl!slmr
uppTepa. »

·F ,ullrständigt smnma tankegång kom tiJl ruttryck från officiellt engelskt håll. »Det duger icke», .s ade Mc Donald, »att
skJiaka ut sjöofricera.re •a tt d iskulera ·r ustningsreduktioner, ty
de•r as uppgift är att betral<ta ·saken ur teknisk synpun.kt och
rersull bate t hlir all man alMig 'kommer tiU någon enighet.
Ä:renclet ti.H'hör herlt och håUet utrikesdepartementet. »
Han selmnderws m r engel1ska tiidnin.ga•r av olika färger.
Den me.st skräm:mranid e h'i,J,den av sjöofficerarnas inHyt'a ncle gay
Daily EX:press s~om sade: »Det Tålder 1e n fast övertygehe att
m:is!Sil y·c kandet av de engelsk-mnenikamiSilw fÖT·handlingm·na i
Geneve 1927 ·vålrl'ades av .exp erLerna. Detta intryck ha·r s.tärkt.s
med tiden, och själva •Ordet expert, som annar.s ravser att inge
en känsiJ.a av trygghet, 'har antagit en olycksdiger kla·ng. »
I fu'lll överensrs tämmels·e 1111e.d dessa till synes gansim enigt
·omfattande synpunJkte'r ~:nnehöll d·en 'engelsk-amerikal1iska
konf·er.ensin'b judan det önisrkemålet, ,att 'officeiJ:are ic·k e måtte
utses LUl delk gmade; de .fi111g'e medföllj.a som sakkunniga råldgivaTie, 1111en rutan såte och stämma i delegationerna. Vissa aY
de ilnb1judna stat·e rna :synte•s emdlerti1d ick·e fuUkomligt hava
delrat inbjudarnas syn på experternas lolycksdi·g,ra inflytande.
Japan och Itali·en sände sina sjöministrar, bägge amiral.er,
Men båda s~ tat·e rna
och Ilalien sände ännu em amiral.
ursåktad-e ·sig med att de sände dessa dcl.egat.er i deras egenskap av pol'itici, ic-ke ·SiOm sdöm:iJi.tärer.
Ja, en ·av Stor-Brit·a nniens egna dmnini,ons, Kanada, sände
en mi litär, men Il.a:n tyngdes icke av komprome tterande mw·rilim sakkunskap; 'h an var nämligen k'l'i·gsminister och överist.e.
I fu:lll överensstämmelse med inbjudanna,l dernas s,tåndpunikt var det också när man 'Vid det l]lö,g tidliga öppnandet
av denna Hot-tkonferens den 21 janua,r i 1930 i den väld~.ga
fö,r s·amling·e n :av delegater, ·expmteT s•a:mt åskådare icke såg en
enda uniform.

II.

Londonkonferensens problem.

Vid en flotlhcgränsnringlsko:nferens ·erbjuda sig mång•ahaUJda pPoblem . . Låt ;oss. skärskåda de viktirgaste av de ·s om
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för Londondekga.t crna uppstäl'lde s•ig tilil lösning: slyrkej'ördelningens och slyrkeberäkningens p·r oblcm samt staternas
och j'artygstypeNws SP'cciella IHiohlem.
Utan att understk atta dc övriga s,vå'l·irg helerna vid en floltStyrkeför·
.
.
delnin a ens
och styrke- nednrstnmg•sko.nferens tord e ma:n do-ck kunna säga a.tt två
b eräk nin- höf'fr tiH de s tö[· sta:
gens pro l. att .besläm:ma hur stor frJ .ottstyrka som hör lillk1cJ.as
blem .

viss t land,
2. att b estämma hurr man skaH beräkna en filottas cllekliYa rS tyrka.
Londlo nmaktern•a vor·o ense •om att •s äkerheten ikan nmn,
gilllom hi1behål landc av relativ slyrrk a , »likväl trygga vid låga
som v.i d höga nivåeT» (Gitbsron i Geneve 1929). Det avgör·anrdre
dock
~ir de rellativa t·a len, de arbs·oiluta spela mi.ndore rolll ovanför
sig
r
e
glivetvis endast .under för.uls·~ittning att man håll·
den nivå, som -i·n nehaves av utanför fördraget stående nm'kter.
När man i Lon1don ·srkuUe b-eräkna r elativ:itelsl·a len , eller
de s. k. kvotsifj'rorna, hade det givetvils varit c:nkil ast att enclas,L taga Washin,g1ronsifTr·orna. England och FörenLa State·r na
s.k wlle i.ntet haft att här emro t erirua, Itrul i·en hade va•r it stOTbelåtet - rmen de båda övriga mrukterna, ·OCh 1s ärs.kil1t Frrank'r~tke ,
sro m ansåg 'Vashington'kvoten .s·om e n nation ell förolämpning,
skuHe hava var it desto mera mi.slsnöjrcla.
En annan metod, den rdärnäs.t re nklarste., had e varr it aU såsom grundva!l t·aga status quo i .f,r åga 'o m i•nnehavd flottstyrka,
som man .gj.orrt ,j vVars·h ington. Icke heliler denna vä,g hoarcle var1l framkom hg: FTan'krike ·och Itahen skulle al:drrig gått in
därpå. Båda staterna ansåga ·si•g {ör tillfäll et vara på e[rter](ä,lk en i fråga ·Om fa'l·tyg.Jsnlstn.ingar, en fö.rsumme,ls·e, som de
\noro i f.ull färd med aH söka I'eparera.
Bäg:ge dessa mdoder vorro föT e nkla; det var besvärlig:a'l·e
än så. F·r anska regeringen s ex·p er.tcr hade rä l<~nat ut en
l<complicerad forrme} för att mäta flottbehovet .Merd tagna fakto~·er vro-ro: ytinnehåll, folkmängd, sjö.f,ö rhi•n de,l.sernras ilängrcl,
utrikeshandelns omfattning, hmnnarnas frekvens·sritrrorr n1. m.
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Med desiSa faktorer tagna i ·b cräknin.g hade man Jwmmi t fram
ti ll fö lj ande kYot·sitrrm: England 100, För enta stater-na -!2,
Fran!krik e 30, Japan 1G ( !), Italien 10 .
ÄYC'n om ing en tog d essa sifl'ror 'P å ful lt a•llva.r, är det
doc"l<. faktis.kt atl det var med sådana angument, som st•o.d·o
bakom •dessa uppgifter, s·orn de olika mUJkterna sökte a tt mo tivera sina kvotkrav.
?vie n det t·illkom en ny svårighet! Ovans tå ende r eson l]e mang rörande de erford erliga skydd•s åtgär.derna basc.ra.Jcle sig
på existerand e fö-rhållanden i frå•g a om ilw1·oniaJoområclcn o. s.
v., således »status cruo i fråga om sl<y,dclsföreanå.i». Men arll a
parter voro ej nöjda med status quo p å el en geografiska besittningsrättens onlTåde. Så säTskilt icke Italien, som ansårg det
vara elt livs,v ill'kor alt få ö:k ade l<aliO'niala ·b esitlmi·ngar, bl. a.
på Frankrikes bel<·ostnad, och S'Oln först v.iMe diskutera den!ll:a
sbora poiliti.s,ka principfrå ga, innan man gick. in på någrra »dcta·lj er» .. När sålunda »status quo» underkändes S·Ol11 gru:n.clval
för kv·otberäkningcn, icke endast ri fråga •0111 skyddsstyrn kor,
utan ocl<så i fråga ·om sl<ycJ.dsför.emål - Yar skulle man då
finna någon fast punkt? - Vi hava här pekat på den huvru dsaldirg a anledningen ti],J ·k onf.erens·ens mirs slyckan.de, d. v. s. att
Frankrike och Itali en stannade utanför de väsentliga besluten.
'Men låt oss antaga alt man ly-ckats konHn.a Ö•v erens i kvotDå hade mött den anrd ra stora svårigheten. HuT
~råga n.
som ju skuHe angiv·a marötimt
skulle dessa l<votsifTr:OT ~;tyr k efö,rhålla.nde - tiHämpas? Det gä1lil de sålunda att frinna
en »mätsticka». srom medgav att jämföra de oiJiJm fartygsrkatre.Men vem kan jämf·ö ra t. ex. en ubåts
~orrierna•s krigsvärde.
krigsv,ärde med ett srl agskepps?
Två principi·ellt skild a metoder .för kvotsifiwrn.as tililämp·anrde .J1ava framlagts, kat egorim etoden och totalmetoden.
Enl1igt !kategorimetoclen upprdelas Hottorrna i kategOirier,
och rl<Yots·i ffror.na tirUämpas på varje så dan kat egori. Erl!l:irgt
tol:almet.oden tillämpas J<votsifir·orrna endast på ma,k ternas totallonnage, ·med frihet för elen enS'kilda stalen a tt inom totaltonnargels :r am själv förd ela sitt tonnage på de olika kate~go
rierna.
1

-

Det är icke tru trul om att ej den fö·r ra metoden, som utgår
från att d·e olika fartygskategoriei~na äro från krigsvärdessynPli n1kt ,jnk<Hnnien·surab'la, är de.n ÖYe-rlä.g.sn:a, ·såso11n n1est llignad att f.ixera de relativa flottstyrko;rn:a. Metoden ut.es'luter
alla .ö ven·a,s kn.ingar. Den makt, som fått sig tillerl<cänd en
hö1gre kvots.i ffra, är överlägsen inom vm·j,e kate-g:o•r i. Den har
fått sin Ö''er:lägs enhet i m:at.e7·ie.l gr.undmurad - n. b. om den
vi:lll ,och kan utnyttj a sin byggnadsrått! -Av ovanstående skäl
omhuldades i L•ondon kategorimeto,den av de makter, som kunde :räkna med att få de hög,s ta 'k vots,iffrorna, näml·igen En,gla·nd och Fö·r enta Staterna.
TotaJmet.oclen är elen s·v agares metod. Den ger spelrum
för anpassnin1gsförmåga och uppfinnings.ri'l<cedom. En sj.ömakt
av andra O·r dningen ka·n ske ej behöve:r va•r a pr•oportionellt Eka
vä l för.eträclcl :i alla kategorier, som en av första ordningen.
Genom att specialis•e ra si.g på viss eller vi,ssa katego•r tiea· kan
den !bliva synnerligen bes•v ärlig även fä:r en stat med 1\~äsent
l·i,gt högt·e ,kvotsiffra. I överelliS·Stämmelse med det ovanståenide ,o.m 'h uldacles totahuetoden, som är av fTa:nskt tmsprung,
särski'lt av FranJui:ke 'Och Hrulien.
Man försökte sig också på Jwmp1~omiss.er mellan de båda
metodeTna. Den, om vilken en~ghet ·oms~der nåddes, gick ut
på följande: Totaltonnag.ct fastställdes, .Ji'kaså de resp. katego:r i tonnagen, men med rätt för vederbörande makter akt, inom
totaHonnagels ram och med vissa begränsningar, gö[·a ö'rerflyttni,ngar mel'lan kategorierna, sedan övriga signatärmakter
viss Ud i fö:rväg (förslagsvis ett år) n.otifkerats om sådant
beslut. Notificeringsproceduren ·slwUe s·ålunda giva de övri,ga ·sjöma.Jde-rna möjlighet att överväga och vi•dta.g a. nl'otåtgärder. - Nä·r det blev klart att P.ran,l uike och Itali.en i hu~udsak IS'kulle hålla sig utanfö;r .traktaten försvann intresset
för dessa .diskussioner. Kvar voro enelast makter,, som anslöto
sig till kategori·principen.
s taternas
speciella
problem.
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Förenta Statema. FöTenta Statern:a gingo otvivelaktigt
till 'kon~eTens.en be sj ä lade av ärlig vi·l}a till rus tningsminsk-

ning.

Tre motiv samverkade härtiM: besparingsmotiv, partipoliiiska och ideella motiv. - Några ord endast om de sh tnämncla.
Förenta Staterna ha j u efter kriget i 1bästa välmening velat spela T·Ollen av världens - OCh speci•ellt elen »gamll'a» värlcl·ens - beskyddare och ref·o rmator. Den viktigast-e av dc
r efiormer, som Förenta staterna ha på IStitt världs·p olitiska program, är nedTustning. Men den amerikansim nationen vägrar
.att tro på eH-ekti·v iteten i att »fö[I·e.gå med ·eX'empel genom avrus.tni n.g » (Hoover). Den a nse r sig göra världen en bättre
tj·änst gen.om att .und er n cdTustningsve·rkets J.OTtsk!l'iclanclc bell åtl'la s.in makts·bällning, för att elymedelst kunna eftertryckligt lär·a skycldslinga·rna vad de:ms bästa tiHkommer.
IDen japans,ka konkurr ensen ·p å Stilla: Oceanen vart genom
\ Va'shti ll'gbonfårclragct för 1Förenta Staterna reducerad lill ofar]j,ga dimensioner. Nu är Amcri'lm S huvudintresse [·iktat mot
Engilancl. Dess krav på f·lottparitet med Eng.Jand får ej anses
vara .gmmdacl på fruktan föT något engelskt angrepp, utan dess
me:r på farhågan att Stoi'britbnnien 's kall diktera regler för
Fö·renta Staternas alltjämt växande hand el, särsl\Jilt i avseende på vart ·rle s'k·ola få leda sin expmt. ·Förenta Staterl1'a
·vi1lja .under imga omständigheter se s!ina marimader stä ngda ,
dä!l-.för att Engiland event. behagar in,låta sig på en ,k rigisk
l<conflikt.
Den •eng els,l m ar:hetareregcringen var inför Londonkonfer ensen synnerligen tillmöt•cs,g ående mot den ameTi,kanska k·onkurl'enlens maklkrav. För Förenta Staterna var det hetycl elsefuHt att taga va•r a på det öppna ct4bj udandet om fuH paTitet.
Del lbetra:kla:cles - och s<annO'likt med rätta - från ameril<cans'kt håll som ännu eU steg på elen eftergift e rn·as väg, s.om
med det vä!rldspolltisl<a skeend ets naturliga kons•ekv.e ns hör
Iccla [Tam mot det eftersträvade målet »havens frihet » - f.ör
Fö·renta Staternas vidk ommand e!
.S:kychl för handelsfrihet en 1ka·n för Förenta Staterna erfordras• ej enelast gent emot gngtJoancl , utan också mot Nati·onern::>.s ,FöTbund. Förhundsråd et l<a n anbefal-la aH handelsf.ör1

Tid sk rift i Sj öviise nd et .
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bindelserna med ·en angripare avbryta1s. Vi-l ja Förerifa Stater.na, som ej är f.örbiundsm·e dlem, respektera Nahonernas Fö'l·bQlnds :blocJmdu:kas? Det har Ibland annat 'S ammanhang med
frålgan huruvida Förenta staterna vilja @Odtaga ~ÖTbundet•s
domslut rörande vem ~som är angripa•r e; erfar.cnheterna från
väddskrirget ge ju vis·s anll eclning misstänka att ett ISå,dant utsla<g icke på alla hMl 'kommer att ans.es som aukh)'l·itativt. Man rör sig hä'l· med ovissa fakt-orer; och ·e ndas t germm att
förskaffa sig maldställning kan Amerika gaTanlera rsig handlingsfrihet.
Även England, eHer åtminstone den engelska
regeringen, ville för visso ärligt nedrustning. :Men Mc Dona1ld :l mncle j.u icke blunda för floHans betydelse. »Flottan»,
sade han i·nf.ör konferensen, »är för oss ingen Jyxinrättning.
FITottan är vi». Samtidigt påminde han om det faktum, att
OlJ11 tillförsdn över havet stoppas, det brittiska moderlandet
är uthungrat på 7 veck:or.
Man har anrl eclning tro att den f-r·edsvänlige engels,k e prem~rärmini·s te:rn :haft svårt att få ami•ralitetet med ·sirg på sin
rtmclfaHenhetspoilitik. Schismerna torde hava varit aHv.a rliga.
Vid ·ett tillf.ä lle ·t alades om att amiraJ.itetets ledande sjömmtärer övervrägde att begära si:tt avsked s-om protest mot arlbetareregerin,g·ens av~teg från Enrgtlancls mån,gsekelgamla t-radition. M-en den britbiska folkopinionen synes ej hava va-r it nådigt stämd mot sådana planer från ledande sj-ömilitärt håll.
Englands i·ntresse i sjörus.t ningsavseende är givelvis när:mast riktat mot Förenta Staterna. Pariteten har v-äckt J-.ivligt
motstånd, förut·om .f r ån amira:litelet, :särskft:Jt från dominions.
Länge höUl man uneler de fö·r beredande förhandlingaa:na från
dessa håll fast vid den ståndpun~d en, att vid berä:kningen av
pari.t eten ic·k e borde medräknas do:minions kryssare- och jagar-c styrko:r.
När dom·i mions -ännu voro kolonieT, kunde fartygen hembeordras vid behov. Så ick-e nu. Det må erinras om att uneler
Jmiget gäUde den engelska värnpli'ldsrl:agen ej för dominions.
Och utvecklingen har på senare tid alltmer gått i en riktning,
England.
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som rent aY möj:liggör för domini·ons att under ·eH engelskt
kPig iakttaga neutralitet eHer åtminstone passivitet.
Det brittiska knwel på .att paritetsberä'k ningen enda·st
skulle gäl·l a det engelska moderlandet, synes så·lunda 'l·imligt.
?1-I·e n :Vle Donald gav med sig för •a merikanarna i deHa som
i så mycket annat.
Eng·l ands erkänna·n de ::lY »one-power standard» på alla
faTtygsklas-s ers område är förvisso uppse endev•äckande nog.
Men pariteten får ju icke tagas bokstav.Jig. Förenta Staterna
ha ing•en motsvarighet till d et engelska bassystemet eller bil1l
den engelska handelsflottan, som erbj.uder sådana utmno:r dentJ,i ga reserver i fråga om sjömän och matePiel. Kommer därtiill den engelska personalen,s öwrlägsenhet i fråga om övnring,
sjömans·k ap, tradition och andra imponderabilia, så måste
man säga sig alt parilelen nog stannar på papperet.
Det har i detta sammanhang, s•o m en tröst för dem, v[l.k a
tro på •b ritli·ska Hotian som en av hörnpelarna för Europas
fortsatta värld-stäHning, erinrats om det svar som oT-dföranden
i Harvarduniversitetets styrcls·e på sil11 tid gav e n f-rågvis tidningsreda:ktöT från Chi,kag.o på hans tekgrafiska fråga: »Hur
mycket har Ha-rvardsuniversitetet kO'stat ?» Svaret, även d•etrta
telegraf.is,kt, löd: »2 70 års erfarenhet».
Näst cU·cr Amerika var den engeliska uppmärksamheben
riktad mot Frankrike . Från många håll fra:mhö],Js att ·paritetsfrågan med Ameri-ka orättmätigt slukat ant intresse orätlmäti.gt, enär det j u all'l11änt enkänts att ett krig mellan
de båda .a ngilosaehs!iska sjömakterna "''O'l'e en omö}Lighet. Annorlunda låge frågan till i Europa. Alldeles inpå sina egna
lra ndamären hade E·n gland markter, "'':Hkas sjörustningar för
mederlandet innehur-e en uppenbar fara. ·Erfarenheten av vad
några tys.ka ubåtar und er kriget kunde uträtta för att hindra
till lförseln tiH de britti ska öarna läTde vad t. ex. en koali'Lion
Frankrike-Spanien skulle kunna uträtta mot det engC'J.ska
värklsYä•ld et. Den frans.k a u:hå't·sflottarn är redan nu tre gånger
starkare än ya-d Tysklands yar vri d kPigsuthr10'ttet. DärtiH
komm er en YiisentJi.gt gynnsammare ·h asering, såYäl för sjö-
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u p er a l>i.oncr, .som :också för U,nft·o perati·oner. Det är, i.nom par•ente:s 1sagt, som b ekant icke enelast de frans'k a ubMsru stnin,garna, utan ·ookså de franska ·]uf lrustningarn a, s·o.m ingiYit
många enge lsmän ·C'l1 för viss•o ~eke oberättigad oro.
InJö r d en stundande lwnfe r,c ns en vis a de engelska r egeringen s1in goda vilja genom att uppskj u1a eoHer ·in.s lälla i årets
by,g gnadsprogra'!n uppt agna nyby.gg nad er. Följden blev ökad
arbet·sJöshet inom Yan•sindustricn. \'ill•k et gav rcgeri ng s•organet »IDai·l y Herald », som und er valrörels·en ivri.gt }Yredi:lml n edrusl-111ingens ckonomi,s>ka f:ördelar, anledni ng all erkä nna : »Del
kan med Tätla sägas om avrustningen, att d e t som ä'l' n a ti on en s ih r·ö d är ,jndi•v<idcns gift».

Frankrike. D en :mest rea•IisN sk a av makterna i :s1in syn
på nedr:u·stningssträ vandena var F·mnJ] ui,k e. Säl."erhet 'heter
lö s·enor.det i. den franska eftcrkrigspolitiken. Säkerhet mot
ty:S1kt angrepp e: ~tersträvades genom Locarnoav.talel. S·ä kerh e t -för skadeståndet villl c·man uppn å genom Haagav talen 1930.
Str.ävan efter säkerhet för kol:onialvä'ldet var det som framför al1lt d il<.'terad e Frankrikes ståndpunkt ~ London: »As suranspr em ien för dt k oJ.onialväld e heter krigsfartyg ».
D c.L fm·ns.ka 1k olo·niah'äldet är t~H sborleken det andra i
v'äTlden ; dcs.s 100- å rsj.ub~leum., s·om i år m ed stora h ögt·i dl•i:ghelier firats på andra sidan Medelhavet, har bragt i erinran
d e offer, som det ]<•ostat att förvärva.
D et är nabionens Ö•gonsten; på ko l.onia.lvä·l d et skall! FT a nkl'ike·s ny.a storh et uppbyggas , ekonomiskt och m iil.i1tärt. F rån
l{to'loni alvä•ldet hämtade Frankr·i.ke und er värld s.kl"i.gct, förutom fårnöden:helcr av .s·kJi lda slag, ()00,000 färgade so'ldater
och 200,000 lu·opp.sarbetare - .si fl'r,o·r som bala om ko.J·oni ernas •m ilitära värde.
»Frankri•k e har», så beskTiver Göt·ebar,gs Handelstidming
Frankr.i:k es stå1ndpunkt ·i nför Lond·on, »hårdnackat V'i dhållit
sin :upp.fa ltning att frod sarbettet bör hedrivrus i. et•apperna skrilj•edom, s.äk erhet, avrus:ln1ing. D et har hyst mis s tro mot var j c
föTSök a tt 1kasba om ordn ingsföljden, spåTande :bakom dylika
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strävanden d eJ'Ias ränke r, som på gr.und av s·ä rs.kiJ.da omständigheter skulle draga förd el av en avTustning ».
Kolonia lväldet, som det i Lon!d on näTmas t gällde aH
säkra, ·har sin tyngdpunkt i Mcde•l havel. Dc franska .ombud en had e därfö r med sjg fö•rsla.g .om ett Medelha•v s-Locarno;
som undert ecknare h a d e man tänkt •sig Frankrike, Italien,
En,gland - h elst också Förenta Statern a - samt S1)an1i•en.
Tanken visa d e sig omöjlii.g att realis·era. Förenta stat erna vägrade att i det upprustad e Europa ikläda sig n ågra
fö11bind elser, huru ny tti·gt ändamål .dc ä n må tj ä'lla. Ll•oy d
Geror.ge har sölk t ge förklarin gen: »F'•örenta Sta t·e r.n a V·i ll nu
en gång 'ic•k e gara nt era en v.ul1k an s ofarllighet».
Äv en Eng·lai1d , FrankTi·l< cs andra tilltänJi da tru.mfkort mot
Ital·ien, ställde si,g 13.vvisa nd e; den engelska opinionen fann ,
icke utan •s.kä l, det var a nog med e ll L•ocarno, sä r skilt 5 mn
mecUemskap et i Nationernas Förbund också k an bjuda på
ob ehaglig a kompli.k ationcr.
Frankrike är ingen vä n av nedrustningsförhandlingar,
som äga ru•m und er annan signatur ä n Nati·oneTnas Förhun:d:s.
Det vi•sadc Franlk ri'ke Tedan :g enom att vägra deltaga ri Coo·1idge-'konferenSfn. Också ·a nsåg·s d et •o visst, hurnv.ida Frankrike .skulle a ntaga ·i n bjudning en tilll London.
Huru förklara denna av,oghel m ·o t fem.maktskonJerenserna?
Fransmä nnen äro r ädda at1t an:glosachsarna skola »stjä>l•a
förbundsarken från Gcneve ». I G·en cve h ar Frankrike - stötl
av pål.i tliga drabanter - en solid posili·on. V1i·cl femmaktskonferensernas råds•bord har del d·ä rcmot inga vä nner ; där
möter det i ställe t, förutom det öppel fientliga Ital•i en, ett,
å tmi·ns.to.ne g•e ntemol Fra n krilke, enig l engelskt-l:! mcr·iJ<.ans'kt
bl.oc.k,, som det ioke är så lätt för dc .franska dliplomarter na
att ,J<comma till Tätta med.
Men del finn·es änn u ct.t - och f rån vår synpunkt sertl
respektabelt - skäl för Frankrike alt föredTaga Na tuonemas
F·ÖI1hund framför femmaklslwn:fercns cn son1 forum för nedrustningsfrågans dryftning. :\Ta:tionernas F örbun d vill be1
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handla nedrustnings- och .trygghetsfr ågan yemensamt, ja , det
har, tHl d en •k raft och y erkan det h a ,·a .k an , först sökt lösa
den senare. Vi.H<.el, s·mn Yi ovan funnit , femmaktskonferen sen ej är sinnad alt göra!
S·ccld mot här uppdrage n bakgrund förslår man bättre
Fra nkrlik es slåndpunld i en annan., med oYanstående när a
sammanhängande fråga . Frankri:k c betonade i·nför Londonkon,f.crens•c n starkt att sjö- och landavrustn·ingsfrå gorna ej
borde behandlas skilda ; om dock så skulle sk·e, ·b ord e e tt event.
sj•ö nedrustn ing·sbeshi t betra'kt.as endast ·Såsom prelim inäTt,
l·i'Hs dess elen stora, allmä nn a ncdruslnin.g s]()onferenscn sammanträtt j Geneve under Nationern as Förbunds regim. - En
kunde yara bTa •a tt -p e ka -på, om Londonkons.~å·11iclpunkt ·S·om 1
fer ensens r esultat ej sku.Jle m.o tsv.ara d e franska pretention erna!
De franska sjörustningarna ha\·•a tvenn e hm·udför emål,
England och Halien.
I fråga on'l England ä·r det främst ·d ess Medelhavsvälde
smn är Frankrike en nagel •i ögat. Oavsett aH detsamma icke
har s.in :udd riktad mot Fran:kri:ke, utan främst är att betrakta
s•om en dC'l av moder·l and cts befästa föTbind elselcd Ull Indien. - ·ändock, dcss•a britl<iS'ka .lu aftEnjer .l"ors.a dc fransk a
och kunna därför i vis sa situationer bliva farliga .
Det är 1icke e.nclast det engel·ska, i Mcdelha'\·e t särskilt
väl up.prinj eradc .och .utbyggda lbasnät erl, som av Frankrike
ses m ed obli·da ögon; det är ·också dc be lydande brittiska flottslyr:J wr, som., •eft er Tys:ldancl s sammanbrott, ho·p dragi,ts i de
engels:ka Meclclhavsbas·ernla.
Emell er tid, el en kanske säkraste garanti en mot krigis:k a
föT,vcckli.ngar ·dess•a båda stater em ellan, J.i.g ger i bägge partenla's ·b elåtenhet rrncll elen nuvarand e f.ördelni.n gen av kol·oniområdena. En sammanstötnin•g m eJHan dem skull e m edf·ö ra
de allvarloigaste r'iskcr för alt •andra stater, icke l·i ka lyckli gt
lottade i fråga mn kolonier, vi:He yara med om att dela.
Frankri,k cs mot salsförhålilancle lill Italien ligger i mer a
öppen dag. Det 'k omme r atl, i samband med Ita li ens probJ.e.m, i det fö ljand e belysas.
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De franska f.lotlruslrllingarna - och nu rurs tningsanspTåken - hava st.i mulerats av landets ·u ·nder de senare åren stadigt förbättrade ,fiinans er; här må va'l'a tiJ.lräckli.gt att peka
på att den cljup,g åencle ekonomiska <kris, som nu trycker världen, hi l·tiills Hinmat Frankrike gansl<a o:beröTt. ATbetslösheten, som föT Frankrikes båda stora grannar i öster och väster
utgöT en sådan bister realitet, ·exi.st•erar icke f.ör Frankruke .
llal.ien. Tta·li en kan liks·om Engla111d peka på att uppehåHand et av sjoöförbindelserna ·är för !landet ett livsbehov.
98 % av Jm:Jbchovet, 100 % av ol.}ebehovet, 18 % av spannmMsbehovet, c :a 75 % av hela .i mpo'l:ten l"omma över havet.
Ett från världs·h a.v en isoJ.er<at Italien är dömt tiU snar underkast!:e'l s e.
Italien 1skilj es fTån väTidshaven genom tvenne strategåska
f.ö :rträngnin.gar, vid Gibraltar och Suez, vi:lka båda kunna
spärras. Gente mot Italien vä,[bel'ägna baser hota såväl det
Halli enska moderlandet som dess s.jöväg.ar. D et med Frankrik e .aliltieTade Jugosla·v ien har nästan hela den dalnmt,i ska
skärgården i sin hand . Det 1i.ta:Jienska moderland et har öppna
]msteT, med jiirnväg•slinjer och ·vi·Jdiga städer inom S'k •o tthåH
från havet.
Del[ ovanstående motiverar fiuHvä:l behovet av en staTk,
~tratcgis'kt defensiv italiensk flotta. Den står i 'fr·ontstäliln1•Thg
mot såväl Fn:mkrik·e som England.
:VIten icke 'h e'l,feT tank:en på en str.a•tegiskt offensiv marin
-äT våra dag,ars Italien främmande. Italien behöver utlopp
för sitt heifolkningsövcrsko tt ; de·t ·b ehöver också utlopp för
den sjudande Iiv S'kraft , som und er faoS'istisk r·egiiln återup-pväcJkl·s i Romarvä ldets gamla huv·uclland. Därav Italiens aspirali,on er på F·r ankri'kes 'ko'loni,a,Jvå:l d e. Det gäHer TripoiHani en , där Italien kräY er utvidg.a·nde a·v sitt område vid Tsadsjön. Det g~iller det franska Tunits, där på 70,000 fransmän
komma 90,000 •i talienare. .Det gäUer •ookså föTvärvandet av
något .av Na·tionernas Föl4bunds ko.J.on'ial:mandat, och kastar
Itali en tcloärvi.cl i 'först a hand sina blickar på det franska Sy-
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rien. Slutl'i:gen kan nämnas artt aspirat'i,oner på l{>ors~ica icke
heHer äro våra clra,gars Italien hämmande. - Man ha.r från
opartiskt håll jämfört Italiens Hillvarande läge med Tysklands
före 1914 ('i vil>ket läge man ju spårat oden huvudsa!kli,g a orsaken tiH ~vär!ldskriget' s utbrot>t).
I en Mussolini: tillskriven~, uppmärksammad tidningsarhkel 'inför Londonl{'onfePensen fö~ld>arades, att Ilaliens l1äg e
rätteJ,igen fordrade flottparitet med den 1starkaste e urope.i ska
sjömakten, sMunda England. Endast ekonomi:ska skäl hindrade ltal:ien alt göra :a nspråk därpå .
Men ~kr.avot på paritet med Frank:r ike ville Hallien åtminstone ej släppa; redan tidig t framstod , att det här rörde sig
om Londonkonferensens slörsta st.ö teskn.
Frankrike, hänvis•and e framför aHt till sin sjöi~r.ont mot
två hav, sö,k te bl. a. fresta med en !kompromiss, en:J,igt vii1lken
Frankrikes tonna,ge skulle' vara l>ika med Italiens, ökat 1ned
Tys,l dands efter kriget nybyggda tonnage. Vil,k et, inom parentes sag~ t, on ekligen gav ~ en li,t en ~rrblick ,j hur Frankri!ke
tänkte sig framtiden! - Italii,en vägrade s·om 'bekant, säkerLigen icke m:inst av inrepoEtiska pre,shgeskäl, att a.vs,tå från
en p:aritet, som en icke-{ascistisk reg,ering uppnått 1922.

andra mycket långt avlägsna stater, .gälla som måttst·ock på
maritim styrka endast om rle båda pa rterna m·ötas på halv a
vä~.gen, icke vid enelera par•tens Jk ust. Den am.e rikanska överIägs~enhete n är väsenUigl reducerad 'i Ostasiahslm farwalten.
'Vashingtonkonferens ens kvotsiffPor fastställeles pågrundvalen av Stahls quo; Fören·t a staterna höll särskilt str·ä'ngt
på denna pr1incip. Med minnet av W.ashingbonkonferensen
ännu svidande inom sig har Japan sedan dess energiskt arbetat på föniärkand e av sin kryssarefl.otta. stödjande sig
på sta~tus-quo-principen gjorde d et inför London anspråk på
70 i :stället för 60 % flottstyrka i föThå1lande till USA och
särskilt när det :g~iUde att ransonera 10,000-:tons-krys.sanm.
För aU utv er!ka godkännande av detta krav be.g åvo sig
de japanska delegerade tidigt i väg för förlmndsunderhandlingar i vVashington och London.
Pör·enta staterna mottoga de japansk a delegerade utomordentli:gt hjärtligt som statens är•ade gäster. Men det var
ookså aJilt! Amerikanska opinionen höll f·ortfarande på status.-quo-principen - men en annan stalus quo än den av år
1921. Nu var grundvalen de i Washington f,astslällda siffrorna!
Ej heller från engelskt håll visades någm1 större förståelse för dessa japansl<a krav. Diskussionen i fråga om Singapore-bas~ en hade erb}uditt en del ömsesidiga irritationsmoment.
Den japanska delegationen hade onekligen en fast folkmeni,n g 'bal<com sina fordringar. Det gav anledning misstånka,
att man kunde få räkna med japansk :utbrytning ur konferensen. Vad som i början, när Japan had e svårt att göra
si,na krav gällande gent emot det an>g losaohs'iska hlock,e t, verkad e återhåll:and e p å eventuella japanska planer i denna r ,i Jdn~ng, var japanernas kända sinne för realpolitik och däTav
betingade förståelse fö'l· ~ det faktum, alt av två rivaliserande
s t,a ter, är det d en, som är d en ekonomiskt starkare, ' "ilken
kan bärga de största maktpolitiska vinsterna ur sprängning en
av en nedrustn1ngs~konferrens.

Japan. De japanska Londonkravens - liksom de japanska rustningarnas - udd var oneldligen riktad mot Förenta
St>ate!'l1a. Dock m er till försvar, än till anfalL Det fattiga
öria<:et tar ej fl"'iV>ilhgt kr.ig med de>t rika Förenta staterna.
70 % av al:l a dess 'råämnen importeras ~över havet, del mesta
från Förenta Slaterna. Jär,n och ']mil - för Iu,i gförin:g så
väsentli:ga råvaror - -finnes endast i mycke>t otillräckHg :uts~träd{'ning inom landet.
Handelsomsättningen med Förenta
Staterna är större ~än med Brittiska Imperie t, Tyskland och
Frankrike tillsammantagna.
J apan ville befästa sin föns·varsställning mot ett sig alJrtmer utbredande ameril<ans'k t linflytand e i Fjärran östern.
Men man får ju icke underskatta den styrka ~ som denna försvarsställning r edan äger. Kvotsiifr.orma mellan två, från var-
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Vi haYa granskat de olika staternas mesl framträdand e
speciella pr·ablem, låt oss öv.e rgå till att betrakta de olika fartygsly pernas.
Slagsf..:eppen. I samband med vVashington'konfer ensen
skrev <den engelska amiralen Henderson i Times hösten 1921:
»Sla:gskeppet av i dag ' är r edan i döende tillstånd och det är
omöj.Jigrt att antaga, att det skall bliva återuppv·ä ckt efter 10
års st·iHestånd i nybyggnadsverksamJ1·e t». Och som en motiver ing til'l detta påstående fortsatte han: »Det är allmänt erkänt, att det under rådande omständigheter är ·odugligt för
operationer över ha-Y e t; och 35,000 tonsgränsen konuner att
sätta s•topp för ·den fortsatta utyec.klingen ay dess defensiva
egens'kaper ».
Låt ·oss se hur påståendet st·od sig i verklighetens ljus
år 1930!
Englands förslag Hll Londonkonferensen inn·e fattade i
fråga mn sJ.agskeppen: 25,000 tons, 30,5 cm. k. och 25 års
l ivs! ängd.
lVIånga voTo •eme'llertid de engelsmän, som ville gå väsenthgt längre ner i tonnagerecl:uktionen; att det nya tys'ka
pansarskeppsbygget här utövade inlflyta.nde med exemp lets
makt borde ·vara otvivelaktigt. Så g}oTde sig i Times mn~raJ.en
Sir Herbert Richmond till en uppmärksammad förespråkare
för att aHa makter skulle avstå från »capita:! ships ». Stöi·sta
fart)'lgstypen s•kulle bestämmas med hänsyn tiLl att den måste
vara hest·ämt överlägsen dc bestyckade handelsfartygen. Om
dessas maximikalib er fixerades rlill 15 cm., erfordr·a des ett
slörsta krigsfartyg •Om c :a 8,000 ton, ·bestyckat med 20 cm.
kanoner.
Detta och andra engelska förslag till reducering av »th e
capita! ship » torde böra ses mot ba;k,gmmden av att England
b efinneT sig i en undantagsställning bland ma:kterna, som
ägare til:l de •b åda nybyggda 35,0·00-lons-fartygcn »Nelson » och
»Rodney». iOå det g•ivetvis ej •kunde bli tal 0111 någon nedskr.otning av dessa, s'k ulle en minskning av hädanef1er byggda
slagsk epps tonnage vara för England synnerligen välkommen.

Bär se Yi elt skäl till a lt det ej gick att få ned slagskeppston n aget!
Fören ta Staterna gjorde fr.å n sitl håll en frams•töt 0111 att
omedeltbart
,j u t byte mot nedskrotat slagskeppstonnage _
få påbrö'l·ja byggandet av ett »Nels.on»-sk:epp. Om denna plan,
s·orm bl. a. motarbetades av Eng.l and, blivit realis erad, hade
detta s.k.epp, s-om ju blivit färdigt först om några år, i S'in tur
utgjort e tt lika stort 'h inder atrt få n er .s lags'keppsstorleken,
som »Nelson » u tgjord.c i Londo·n. - En påminnelse om att
n edru slnil1!gens väg är stenlagd med idel stötestenar.
Det .}Jia-de på s.ina håll väntats, att Fnnkrike, för att
s tärka ·sin stäJ<lning vid förhand li ngsbor.det, skulle före Lond,onkonferensen hava fattnt hcsl•ut mn hegagnan·d et av s·in sedan 1927 och 1,929 ~ilande rätt till slag,skeppsbygge. iDet
gäUd c närmast åstadkommande av en »Ersatz-PreussenZ.er s lörer», och det förklnrar det mindre vanliga intresse, s·om
sari1lals •omkring dennra väntade nylwnstrilli(Ition. Inom par entes kan 'N llfogas att inlJ·ess et f{)r Ita,z iens teknis•k a ·SVa:r på
den .frans;J<:.::t konstrukti-o nen - om •och när den kon11ner til'l
st ånd - icke är mindre st.ort. - iHithlls hava emellertid de
intresserade fått nö.j a si.g med gissni nga r.
Man får icke låta bedraga sig a•v det åter uppdykande
t alet om slags;lwp.p ens !försvi nn ande. Begreppet »capit•a l ship»
def•i nieras ;icke av n ågra absoluta sriffror, utan av relativ styrka,
off·ens.iv ·och defensiv, i förhållande tilil 1a ndra faTtygstyp·er.
SlagsJ<eppeot har - i kapprustningen de olika staterna emcl}an - på ett par 10-tal år vuxit .från 12,000 till 40,000 bon och
var i dc :konstruktioner, som 1planerades vid rtiden för \'Tashifngtonkonfcren,s en, på vä.g tii.l nära ,60,000 ton . Det har nått en
gräns, där förnuftet bjuder reduktion. Men hur mycket slagskeppet än 'begränsas, så förblir det i aJ,la fall »capital ship»,
d. v. ·S·. ·d et sta1~kas·te krigskeppct. Och det blir aldrig en utpräglad 1luy.ssa·r etyp, t. ex. den nu så ,moderna 10,000-tonnaren, som bHr -u pphöjd till »capitail ship », ty den S'a:l\:nar t.illrädklig defensiv styrl<a. J »Sverigc »-typen ·o ch den nya tyska
pansarskeppstype n se vi däremot sannoNka mod eller till ett
eyeninelit tiJtlhl.ivandc framlida miniatyrslagskepp.
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Flygmoder.j'artyg. Flygmodel"lfarty>gen väntades knappast
e rbjuda några tvistepunkter i London. överhuvudtaget vmo
d e föremål för ringa ll·p pmärksamhet. En allmän strömning
gick ut på att inskrän·k a deras 1tonnage - hell en'k elt därför
alt, som bekant , d e stora t.onnagen visat sig o Lämpliga för
d enna •f artygskategoPi. Såväl Engla nd som Förenta S1taterna
ville bygga lätta hanga rkryss are; ,m en dc fing e ioke hänfän s
till .J uyssarekategorie.n, där varje ton var dyrbart. Dc borde
i stället hänföTas lill h an.garfar·tygsGda·ssen (inom vilken såväl England som För en ta S lat·erna hade outnyttjad nybyg,gnaclsrätt) genom aH vi·clga dennas tonnagegränser lill att omfa lla även farty.g und er 10,000 ton.
J(rys•sar en. Kry ssa r e frågans behandling i London dominerades helt av elen kända mots·ättnin.gen i fr ågan mellan England och Förenta Staterna.
1Motiven för de ·olika ståndpunkter n a äro så vä l' kända
al t .c] e ·här encla<st hehöv a öve1·siktsvis rekapitul er as. England
behöver ll11ånga •k ryssaTe, med hänsyn till d e lå nga komnmnikat.ionslinjerna i ·krig och elen v·ä·rlclsomfattandc polist jäns ten i ,fr·ed. Men det räcker m ·e.d att d e äro små, bl. a. på
grund a\' det utomord e nlli.ga britl·iska basnäbe·t.
Fö·renta Staterna har lå ngt i'från samma beh ov av m ånga
kryssare. Me n deras behöva vara sto ra , m ed hän sy n til'l d c
vä ldi ga di,s{ans crn a i Slilla Havet.
Englm1d viU icke till å ta s törre kanonkalib er på k ryssarna
~i n l 5 cm., framfö•r all t med hänsyn till sin överlägsna handc ls l'l ctta, som, enligt \V as.hingl onibestämmelsc rna, •icke får
,·ara u lru stad för grövre hes·lyckni ng än l 5 cm. kanoner. Och
bl. ::: . m ed tanke p å denna väldi.ga eng e'ls.ka h a nd elsflotta, bestyck ad m ed 15 c.m. k anone r, h å ll er Förenta State•rna s t)~ft
på sin k ryssarbestyckning av 20 cm. kanon er.
Engelska am irali·le lcl fordrade .i n:f ör 19·27 å r s ·k onferens
80 kryssare, men sänkte uneler konferensen sina pretentioner
lill 72. Arbetareregeringen pressade 'inför Londonk·onferensen
n ed fordran till 50 och accepterade paritet med Förenta staterna i fråga om total t l<rytssartonnage.

Frå n engelskt sjömilitärt h å ll kritiserades skarpt r egeringens ställning i IJuyssarcfrågan. Det påmindes om att England år 19·14 hade 114 kryssa·re, •och att de·t .o aktat Emd en
ooh Karlsruh e hunna att s·ä nka 2•50,000 ton hand elsfartyg, innan dc 'blevo ·oskadliggjorda. Hur kunna, frågad es d e l, m ed
sådana erfar enheter nu 50 kryssaT e anses tillfylles l ?
Jaqar c. I fr åga mn j aga r e stod konfer ensen inför d et
gansk a anmärkningsvärda fa!k 1tu.m att Förenta Stal erna , S·Om
med . sin a näTa 300 enheter hesatt d en ojämförligt V·i kl·ig.aste
j agarestyr.k an, icke färdi gstä llt n ågon nybyggnad inom d enna
fart )'!gsklas·s på 10 år. Eng.l and d·äremot, med »endast » 150
j agar·e, h a de ·u ngefär hälften fullt moderna (s amtli>ga ing ående ,j d·en aktiva flottan; öv riga avses för ubåtsjakt och handdssll <ydd). Varav .f.ö ]j er att på d etta område ticlen verkar
fär den paritet mellan ·d e lbåda fl'oUorna , som var nyckelordet
till ·det nya .en,gelsk-amerika·nska samf.ör,stånd et.
U e båda anglosachsiska sjömakterna YOPO ursprun gHgen
mots t>åndare mot en n edsättning av ja;garnas antal. Som moti.v eTi·ng pekades p å ub åtsvapnet, vars avskaffand e omöjliggj orbs av franskt-japanskt mots,tå nd .
I fråga ·om j1a garnas stor l ek tiJl.kom konfer ensen som en
icke ovikti.g uppgift att reglera den på detta områd e rå•dand e
fö,r bi sh·in gen.
Under det att Förenta Staternas stör st e jagare mätte e ndast cirka 1,200 ton, J apans och !Englands 1, 700 1on h a d e It ali en :byggt »jagare » om öve r 2,000 ton ·o ch Fran'kri·k e om 2,80 0
t·on. Här hade uppvuxit ·e n »destroy·e r- destroyer» - del dittill s yttersta st·eg.e t i d en cyk el, som !börjat m ed 'torp edbå ten .
U et är känt aH d e tr e stÖTsta sj.ömakterna m ed oblid'a
ögo n se tt d e franska och i taN·en ska utsvävningarna i d etta aYseende. Vi 1lwn'ferensen ö nskade de - såsom anhän.gare av
kat ego riprincipen -- en fixering av jagarens maximistorlek.
Franl<'rike ·och Italien - såsom anhängare av to,t alprincip en
- motsatte sig detta. Ty i tota•l princi1p en s väsen ligger just
d en ·k apprustning ,j fråga om ·en'het,ernas ,s,tridsvärde, ·S·Om nu
.g jort d en fm·nska jagaren till en I·ätt kryssare .
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Ubata.r. Beträffande ubåtarna , noro korten redan före
konferensen fullständigt upplagda. De olil<a mak{ernas ståndpunkter gingo ut på följande:
England och Förenia staterna öns.k a·de ubåtsvalmels aYs:kafl'ande eller , alt ernativt, kr a'f>tig beskärning ay •såväl enheternas tonnage som tota.Itonnagel.
Frrmk11ikc och Japan motsatte sig denna ståndpunkt, al:Ideles speciellt i fråga om trbåta•rnas avskafl'ande.
Ilalien var i princip en.igt med d·e båda augJoosachsiska
•sjömaklerna, men ha•de behållit sin handlings.fri'het. En ubåtståndpunM kan visa sig vara ett icike föraktligt bytewhijekt
v;i.d en fl.oltnedrustningskonferens.
Lål oss emellertid granska vilka motiv, som lågo rbakom
dessa s tällningstaganden!
Englands ståndpunkt är, med dess e·rfarenheler från
världskrige•t, den självklaraste. År 1917 hade de tyska ubåtarna kommit upp till över loOO,OOO ton av sänkta handelsJaTtyg per vecka. Innebörden av denna siffra tolkade amiral
Sb111s i föJjande m·d: »Förbluffad över JeUicoes sensationella
upplysningar utropade jag: Men vi hålla på att förJ.ora kri,g et!
J•a, eller Mminstone, vi måste finna nya ulvägar för atl hejda
förlusterna». Som ·b ekant fann man ·ocikså sådana, 1nen tillbudet var tillräckligt ~llvarligt för att hava inetsat en intenS·i v ubålsshäck djup t i den engelska .folksjälen.
Det har sagts att E·n gland icke ·skulle hava mycket gagn
av den ·enskilda ubåtens tonnageinskränkning, då Englands
farligaste u'båts'fiende endast 1Egger på 'kanonskotts avs-tånd.
Men - ju mindre ubåtarnas .tonnage, dess mindre deras verksamhets•radie ut till havs ·och dess mindre också det område,
som av den försvarande måst-c •täckas genom bevakning. Det
är för EngJ.and ett önskemål att k:unna så nedpressa ubåt.e ns
storlek, att England kan räkna med att hålla åbnins,tone sina
irländska hamnar öppna.
Om England icke lyckades ernå ubåtsvapnets avskaffand e
sto el ubåtskrigris fortsatta h wnan.isering (:läs: inskränkning
i ubåtens rätt att uppträda som handelsförslörare) som näsla

punkt på Englands program. För att kunna bedöma i vad
mån d essa strävanden rönte framgång på konferensen kan det
vara skäl atl som bakgrund tiH Londonkonferensens bestämmelser i ämnet (avd. IV) ställa ett par artiklar i \Vashing·tontraktaten:
Art. III. »Signatärmakterna, - - - förklara vidare alt
en person i vilken makts tjänst det vara må, som överträder
någon av dessa regler, oberoende av ·om denna person handJar på onler av någon statlig överordnad, skall dömas för att
hava överträtt krigels lagar och skall rannsaa<as ·o ch straffas
som sjörövare samt skall brin,g as inför rätta vid civil eller
militär domstol tillhörig vicr'k en stat det yara m å, inom vars
jurisdie lien han må påträffa·s ».
Art. I\' . »SignatäTmakterna erk~inna elen praktiska omöjhgheten a\· att använda ubåten som handelsförstörare utan
aH överträ·da, som det också skedde :under kriget 1914- 1918,
av civiliserad e nationer allmänt antagna regler fö'l· s·k yddel
av neutrala och nonkombattanter; oclh i ändamål att förbudet
att använda ubåten som handelsförstörare må bliva allmänt
a•ccepteral som internatinell lag antaga de härmed detla förbud såsom hi·ndande för sig själva och inbjuda alla andra
makter att ansluta s·i·g härtill ».
'En jämföreise mellan 1922 och 1930 års bestämme:l ser i
dessa stycken, har givit den bekanta engelska författaren
\Vickh am Stecd anledning att säga: »Konferensen har lyckats
att på papperet åtel'föra reglerna för ubåtskrig et till den
punkt, där de stodo j u Ii 191 -h. Och han fortsätter: »Bleve
det krig skul1 e dessa regler (Londonkonferensens) icke hålla.
Förblir det fred äro de överflödiga ». - I bäg,ge dessa uttaJanden torde man reservationslöst kunna instämma.
Förenta Statenws stäHning till ubåtshotet liknar Eng'lands ; i båda f:1Hen gäller det att skyelda en världsmnfaNande
!handel och en stor hand elsflo tta.
Förenta Slaterna har också en kustfart ay betydande omfattning, som biven ·den måste sky;ddas. En avsevärd del av
Förenta Staternas inrik esha•nclel försiggår per IJ:Jåt via Pana-
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makanal en längs kusten , ·och avståndet Nya England- Alaska
är li'ka med distansen från Elljg:Jand till ~ya Zeeland. För
denna kustfart skulle en reduce ring aY ubåtens storle'l'- innebä'ra ett fullt effektivt skydeL
Frankrike rasad e ·i sin propaganda under Yärldskri,g et mot
u!Jåt·en och ubåtskrig et. Men det hade samtidigt tillfälle alt
på nära hå:ll studera ubåtskri.g ets efiektivitet - ej minst mot
England . Yil'k ct r es ulterat i att Frankrike nu helt och hållet
övertagit Tysklands r.oll som ubåtsmakt.
Med iver för.f äildade man f.ö re Londonkonfer ensen från
franskt håll ubå tsvapnets lega,J.itet, ja, även smn vapen i hanclelskrliget. »Är det mer omänskligt», skrey träffande Le Malins sjömilitära medarbetare, »a tt sänka hand elsfartyg än att
förstöra städer med flygplan eller BcrthoT ? Kan man icke
i morgon bliva {restad att anfaUa post<ångare med stora flygbåtar? Det finns inga illojala vapen, men det finns illojala
förfaringssätt ».
Japans synpunkter i ubåtsfrågan sammanfalla med
Frankr ik es. O.ch det tilltänkta o,perahonsföre målet är här i
första 'h and .d en amerikanska hande>J.sflottan.
Italie n yar ännu på Washingtonko nferensen 1922 - liksom övri.ga sjömaJkler av 2 :a ordningen - en varm för·s varare av ubåtrn., »·den svagares vapen». Vid London'k onferenscn hörde Italien närmast till rubåt ens motst åndare. Huru
förklara omkastningen ? Sedan 1921 har Italien blivit fasc,istiskt och därmed har motsats'för.h ållandet till Frankrike väsent;ligt skärpts. Intet .under då att Frankrikes växande
ubåtstflotta väckt en .efter hand allt starkare betänksamhet
i ett land, så ber·oende av sin sjöhandel som Italien.
Konuna därtill tecken till ett 'b egynnand e franskt-jugoslaviskt samarbete 'i u'båtsfrågan, vi,sande sig bl. a. i :ubåts.l eve r::t~nse·r till Jugoslavien :från franska varv, så tl··or man sig
förstå orsa'kerna till Itali ens ståndpunildsän dring.
Hjälpkryssare . .Tu större inskränkninga r i ft·årga om
krigsfartygen, dess mer tillväxa handelsifartyg en i betyd else
för krigsbruk.

Handelsfartyg ens antal ·kan ju icke rans·oneras, möjligen
däremot deras lämplighet för krigsändamål.
Följande :faktorer bestämma handelsfacrtyg ets ändamålse n ligh et som hjälpkryssare :
l) Has tighct, 2) Flytbarhet, 3) Bestyckning, 4) Besättn ing.
I fråga om rhastigrheten tiUfr,e dsställa de moderna linjeå n garna ganska högt stäUda anspråik. De kunna vi,sserlig·e n
iclke mäta sig med de nutida kryssaQ·na, men äro väsentl~gt
fartöYerlägsna de lastångar e, som det ·blir deras uppgift att
k onvojera.
Det moderna handelsfartyg ets, och sär,skilt linjeångarens,
.alltj ämt ökade flytbarrhet ökaT givetvis väsentligt dess lämp'ligh et som hjälpkryssare.
Restriktioner i fråga ·om fart och .flytbarhet äro ju ur
r äkningen; återstå bestyC'lming och bemanning.
Enligt \VashingtonföT dragebs .b estämmelser få ~eke hanelelsfartygen utrustas för svårare bestyckning än 15 cm. k.
D et säges s·ålunda ej att sådan icke får användas.
Skeppsbyggna ds·experlisen anser att den största pjäs, som
J'-an uppställas på handelsifarty,g et, med bibehållande av dess
k araktär av handelsfartyg, är 15 cm·. lkano·nen. Redan denna
k räver avsevärda förs tärknings.arbe ten; som vederbörande regeri ng dyrt får betala i form av sulbventioner o. s. v. ·Men en
eventell plan på upps tällning av 21 cm. k. skulle kräva ett
så väsentligt' förändrat byggnadssätt, till stomme, däck och
bordläggning m. m., att fartyget s·kulle bliva ·oändamålsenl igt
som handelsDartyg och skuHe mer e:Jler mindre övergå till
att bliva endast ett mask·er.at krigsfartyg.
Ett handelsfartyg, vars bemarming redan i fredstid uteslutand e eller huvudsa:kJi,gen består ~av personal, tillhörande
öril1ogsfl.ottans reserv, och s·om sål:und:a •r edan vid fientli.ghebernas början är samövad, är tydligtvis i krigsvärde överlägset
dd fartyg, ·S·Olll ej har motsvarande Mrmån.
Båda d essa sistnämnda frågor voro föreslagna till behandling vid konferensen. De lblevo · där undanträngda av vilktiTidskrift i Sjöväsendet.
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gare frågor _ antagligen dock fö'l· all åter dy'ka upp vid nästa
flo t tbe ar än sning.skonf er ens.
n:t var i London framför allt Japan, som visade intresse
för handelsfaTt ygen och atl dc icl"e skuille bortglömm as vid
bC'räkning av den efl' ektiva styrkan. Japans s tåndpunkt var
naturlig och själYklar - ly Förenta staternas handelsflot ta
mäter ju 14 lf:~ mill. Lon och Japans endas l någol över 4 mill.!
(Forts .)

Några av ubåtskrigets problem .
h,•J.,·si;l i kotlt<'rallliral .\. (; nyl'rs arhd(' »lJit· dt•ut~ril c n
l 1 -Boot(' in ihr<'r krir·gfliilrung H)U -1 ~>> .

I januari 1930 utkom fjärde häftet av den Lyskc konl-eramiral en A. Gayers aTbete »Die deutschen U~Boote in ihrer
Kriegfi.ihru ng 191-!- 18 ». Konteramir al Gayer tjänstgjorde
under kriget såsom chef för III. unclervatten sbålf:l.oltiljen, senaTe i ubåtsavdeln ingen i Rcichsmari ncamt, och utgav i januari 1H20 det försla häftet av ·ovannämnd a m·hete omfallande ticl en .från krigsutbrot tet lill februari 1915. Detta häfte
fä<ljdes i maj 1920 av andra hä'ftet omfattande ulbåtsblocU<.aclen
från februari till oktober 1915. I februari 1921 ul1wm det
tredje häflel omfattande vint ern 1915- 16 och liclen fr.am till
anordnande t av det rena unclenatten s'kryssar.kri get, oldobc·r
1915 till slulet av apr•i•l 1916.
NåJgon for tsättn in g på Yerket har seelan dess icke avhörts
1örrän i januari 1930 då ·det fjärde häftet utkom omfattande
tiden för .unclenatten skryssarkri get och använclan·de l av Nordsjöubåtarna mol 'fientliga örlogsfartyg , maj 1916 till februari
1917.
I detta sista häfte fö'l'Cilåclas fortsättning a\' verket med
ett femte häfte omfallandc ticlen fram till krigets slut.
Förfallaren motiyerar ·den långa tid - mer än 8 å r som förflutit seelan det närmast föregående häflclutko. m, med
öns·l mn atl vinna större a\'sLånd ,från 'hände:J serna för att kunna bedöma dem klarar•e. Det vi.Jl också synas som om detta
senare häfle därigenom ~ir siirsl<ill Yiircld ullt för ell studium

-36-

av undervatten skrigets .o lika förhållande n, sä•r skilt vad beträffar ubåtarnas användand e i det rent militära ikriget nåcrot som ·endast •obetydligt faillit inom ramen för de föregåb
ende häftena av a•ribetet.
Genom den tämhg·en ingå ende detaljskildr ing av de enskilda ubåtarnas öden, som förekomme r, ·särskilt i de första
häftena, ·e rbjuder dt studium av det Gayerska arbetet en rik
källa att ösa ur. Sä'l··skilt ubåtsfackm annen har här möjligheter att göra nyttiga jämförelser meUan krigserfare nheten
och den ur de fn~d'li.ga övningarna inom det egna vapnet
hämtade.
Även mu de tre f.ö'l·sta häft·ena aY ·det Gayers·l m arhetet
omspänna en tid, då ent.entens moherkan mot ubåt·s~uiget
visserligen undan för undan hörjat .göra sig gällande, men
äonnu icke verkade med sin fulla kraft, och frånvaron aY det
sista häbet ic:ke medgiver ett ·slutligt bedömande av ubåtskriges a'lla företeelser, synes emellerti•cl den omständigh eten, att
ubåtarnas rent mi'lirtära användande i fjärde häftet är slutbehandlat, tillräckligt motivera, att redan nu en axplockning
ur det Gayers•ka arbetet till belysande av några omstridela
p•roblern framläggas i denna tidskrift.
Särskilt betydelsefu ll för vårt eget ubåtSYapen är frågan
om säUet för ubåtarnas rent militä•ra anYändande , enär härav
he1·or lösningen av typfrågan. Ämnet får anses vara i hög
orad aktuellt J'us·t nu då V!i dels slå inför byggandet av h·enn e
b
•
nya ubåtar av ny typ, dels - och .främst - emedan en ny
fårsvarsutre dning i dagarna bö.r jat .sin verksamhet . Är nämU.g.e n typfrågan en gång avgjord, .så är därmed .ocl"så sättet
för ubåtarnas Tent militära användande tämligen fastlåst.
V·i·sar det sig alltså, att ty.pfrå.gan avg}orts med •f elakhga pr,emiss·er, är ubåt.svapne ts effekti·v ilet i 'f ara.
Ubåtarnas operativa användn·i•ng i de·t rent mil·itära l..:riget.

Vid vär.ldskri•gets utbrott had e cle tyska ubåtsoffi cera rn a
hoppals att ubåtarna snaras t möjligt sk ulle bliva insatta mot
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fiend ens flotta i swnverkcm m ed högsjöstridsJ..:rcrftema. Delll
tyska krigsöYning en i maj 191-! had e visat, att goda möjligheter
till styrkentjäm n in g i förhållande till en överlägsen fiende
er'bjödo sig v•i d sådan samverkan.
Då d el i ·k rigets början visade si.g, att b eva.Jmingen av
tyska bukten med ubåtar icke resulterad e ·i ·s amman träffande
med fienden, eft ersom denne icke visade lust att uppehålla sig
där, frams~indes ubåtarna tiJ,J den första stöten ut i Norclsjö·n
utan samvel"kan med ell er stöd av övervatlens stddskrafte r
(den 6 augusti 1914).
Härmed •i nleddes den p•er i·ocl, då försök gjordes, att med
-ubåtar ut an hjiilp av egna övervattens stridskra'fte r försvag a den
fientliga flottan. Detta slags •a nvändning av ubåtan1a ingav
icke ens på fö·r hand någon optimism 11os uhåtso1Iiceral"na , i
det m ed let att draga ut de fientliga stridskrafte rna till ubåtarnas positioner sa knad·es. 'Den ringa fart de då bida ubåtarna kunde uppnå i såväl ma•r sch- som >Undervatte nsläge syntes göra anfall utsiktslösa, även om .fi.enden kom i sikle.
Dessa framstötar med enbart ubåtar tvingade på grund
av d et ·b egränsade antalet krigsdugli·g a ubåtar till indragn~ng
av ubåts:bevak ningen utanför tyska bukten, vHI~et hämnade
sig den 28 augusti, då omkring ett dussin krigsberedd a ubåtar
låg o i Helgoland, m en ingen kom tilil den när'b elägna pla·t sen
för de engelska slagkryssa·r nas orperati•oner mot den tyska bevalmingens kryssare och jagare.
I samband med beskjutning en av Scarhoroug h och Hartlepool (den ' "/ , 2 l9H) b eklagas, alt u:båla•r icke medve1~kade
i ·operationen. •G ayer påvisar, a tt mniral v. In genohl vid de tta
ti·I lfäll e, om ubåtar rl eltagit i operat•i onen, s.k ull e känt sig stödd
av d essa och därför icke b ehövt vända så tidigt, som nu skedde
- ick e mindre än 120 distansmin uter från d e framskjutn a
kryss arna. Den tyska slagfiollan s!l mlle då haift utsikter att
sammanclra blJr,_ m ·cd engc·lska II. sJ.agsl"eppsesikadcrn, vilken
av d e tyska kryssarn a siklades Yest Dog gerbank
Likal ecles framh ålles huru värdefu[;Jt det skulle varit, att
vid s·l agkryssarsl riden (d en 2 ' / , 1915 ) då »BliicheT» lämna-
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des ål sitl öde, och cngr?ls k n slagkryssaren »Lion », svårl skadad, bogserades hem över hela Nordsjö1n, haYa hal't ubåtarn a
ute i samverkan med slagkryssa•rn.a.
l stäl·let utsändes anväiHllJara u:båtar för handels·krig ,
eil clrop:pvis insättande av uhålar, som förryckte uh å tarnas
militära al1'vändan·cl c samtidigl som det viktiga överraskni•ngsmo.mcnlct i handelskriget gick förlorat, lämnande den för dc
nya stridsmetoderna varnade fiend en tid ·o ch tillfälle all förbereda motåtgärder innan verkan aY handelskriget hunnit 'bli
den avsedda.
I amiral Gayers fjärde häfte får man en förk·laring Lill
del tragiska faktum, att .oark tat krigsledning en på amiral
ShceTs initiativ i slutet aY apri.l 1916 hesl ulit sig för uppgivande av handelskriget och ett rent miolitärt användande av
ubatarna ing.e n framgång finnes aH påvisa .
Till en börj.an framhålles huru det väntande i hamnarna
på !lämpligt väder - speciellt m ed hänsyn till luftskeppsspanin,gen - oför :utförande av Cipcrationer, som nu påtvingades
ubåtarna, verkade särskilt nedtryckande p å de vid rörlighet
vana ubåts.b esättningarna·s humör. De erfarna ubåt,schefe·r na
gjorde sig heller inga förhoppningar mera att utan meduerkan
av den egna slagj',l ottcm komma tiU sl<!ott mot fientliga örlogsfartyg, »di·e Suc'hkurven und Kreise, rin den en die Leilung
si.e nach dem P.e•ind suchen liess machlen noch s·o kunstvo.ll
sein ».
D c disp.o.sitioner av ubåta•rna, vilka sammanhängde m ed
fölJberedelserna till Jutl.andsslagel, mottogas i tyska ubåtskretsar med sta.rk kritik.
Dc tyska ub å tarna skuUe, som ·b ekant, enligt operationspla,neri först avspana farvattnet meLlan England och Norge
och därefter fördelas till .observationshlockad ulanför dc vikbgasle engelska stödjepunkterna, där in- eller utlöpande fientlig.a slri.dskrafter s lm J.l·e angripas oc'h im apporteras.
J samband med, att denna operationsp:Jan delgavs dc tysk a
ubålschcferna, gjordes heträiTancle elensamma ung eni.r följtande utt a lande:
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Ubåtsspa ningen mellan England och Norg e tillmättes särdeles ringa värde då del var känt, .a.tl engelsmännen här höll o
en kryssarbcvakning , som ofta ä.ndracl e plats, och för övrigt
kund e förh å:Jlandena i farvattnet ifråga haYa ändrat si.g flera
gånger om innan 'högsjöst·rid Sikraflcrna•s operationer togo sin
början.
Vad observa tionsbloc·k aden u lanför de hr i Lli ska s löd j epunkterna heträfl'.ade, visste ubåtscheferna gcn.o m tvåårig erfar enhet, att anfallsmöjligheterna utanfö•r örlogshamnarna
voro så •gott s·om -inga, ly .fi enden hade - liksom tyskarna
- lärt sig att vid in- och utlöpandel vidtaga speciellt kraHiga
bevaknings- och andra åtgärder för atl trygga sig mot ubåtsanfall. Skeddc in- •o ch utJ.öpanclet under naUen, vil·k et ofta
va•r fallet, var utsikt en för ubåtarna att l<amma till skott i
cl•et närmaste ingen alls. n cs.s utom var det allmänt känt bland
nlbåtscheferna, att en slön·c operalians .utförand e på grund av
väntan på ,g ynnsam väderlek !kunde komma alt draga ut på
ticlen i v.e ckor, varför ·ubåtarna i väntan utanför de fientliga
hamnarna cfler ha•nd blc·v·o upptäckta och jagad e av den fientlig a bevakning en, vilket icke blott tröttade ubålsbesältningwrna, utan även stegrade fiendens föorsikt i.g hctsmått vid inoch nUöpancJ.et, äve•nsom påvisad·c för den fienlliga Iednin•g en,
att någonting Yar i görningen.
.Samtl'iga tyska ubåtrs·offic.e rarc Yoro ivrigt besjälade av
önskan a.tt vid den förestående sjödraJblbningen bc'foinna sig på
strids,p lats cn med sina ubåtaT, då de ansågo alt goda an.fal'lsmöjli.g heter borde erbjuda sig unel er det fartyg en framgi ngo
utan bevakning och :bundna aY arti-lleristriden, men villkoret
för att ubå tarna verkli gen kunde nå st ridsplat sen i rätt tid
ansågs vara, atl ubåta rna •utsä:nd~es j'örst strax innan hög·sJöstr.idskra.fterna utlöpte.
En .av ubåtscheferna gjord framställning om ändrande av
operationspl a nen i d enna riktning kunde ri cke bifallas, då aH a
elipositioner redan voro träffade i en li ghel med den ursprungliga planen.
Efter .lull and~slagel visa·de del sig, att den kritik , som av
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ubåtscheferna :b eståtts operation sp.l anen, varil fullt berätti~
gael. De utanför de engelska hamnarna :befintliga ubåtarna
·h ade ick e kommit till vel'l<.an trots att en arv dem (U 32) sliktat
2 slagskepp, 2 kryssare samt jagare, vilka jnrapporterats, men
icke 1lmnnat anfallas på .grund av för st.o:rt avstånd, •s amt en
annan (U 66) befunn'it si,g ·i anfallsläge för en cskade•r av 8
slagskepp, vilka - enligt förmodan - dock voro så väl bevakade av kryssare och ja.gare, att anfallet i.cke var möjli.gt
att genomföra. På återgång till has·en siktades det skadade·
slagskeppet »\V~u·spite» av tvenne ubåtar, men på så stort avstånd, att anfallslä·ge icke kunde uppnås. Den övriga delen
av en.g elska flottan inlöpte under natten till ,sina baser vm·igenom de utanför liggande ubåtarna vor·o satta ur spelet.
Endast de fyra ubåtar, som V'id s·l agels början befunnit
sig i Ems och på Borkmns redd, hade u t sikter att komma till
slags mot skadade engelska farty;g, ehuru uhåtmnas låga fart
vm· ·ett ·svårt hind er. Tre •av dessa ubåtar heorch-ades emelle;rtid av amiral Sheer att sö·k a (den redan sjunlme) :k ryssaren Elbing, och voro dänned ur leken. Endast en av ubåtarna (U 46) påträffade sbgskeppet »Marlbo rougll», som
hade blott en jagare som bevakning och gick med enelast 12.
knops fart, emedan den var torpedskadad. Ubåtens anfall
misslyckades genom att uppl<'aslet vid utskjutningen av loirpeclen ·o'b serverades från »lVfarl:bor·olugh», som hann gira undan, då skjutavståndet v.::n· 3000 m .
Riktigheten av elen redan fö·r c JuUandsslaget bland uhåtsofEcerarna förhärskande åsikten, att ubåtarna borde ut·sänts
först så långt i fä<rvä.g, ,att de inträfl'rat å stridsplatsen samtidigt med spaningsstridskrafterna, synes sålunda hava b estyrkts av stridshändelsen1a.
Vid den tyska framstöten den 17 och 18 augusti utlöpte
ubåtarna också först på morgonen den dag, operationen skulle
utföras. En ubåt sänkte engelska kryssaren »Nottingham»,
en skadad·c engelska kryssaren »Falmouth » (viH<.cn sedennera
sänldes) och en (U 53) hade känning med och inrapporterade
engelska huvudstyrkan. Det var endast emedan amiral Shee1·

]i ta de mera på rapporter från luftskeppet L 13 ( som vor o·
missvisande) än på rapporterna från U 53 (som voro ex·a kta),
som sammanb·äfi·a nde mellan huvudstyrkorna uteble·v, och
ubåtarna därigenom fingo mindre möjli1gheter tHl verkan.
Fyra ytterligare av de tysilca ubåtarna .siktade den fientlig·a
h1uvudstyrkan •o ch anföllo. Två torpeder fJ·ån U 44 passerade
strax •a kter om s.lag.kryssaren »Inflexihle ».
Hade sammandrabbning uppkommit meUan de båda huvudstyrkorna, finnes sannolil{lhet för, att :ubåtarna vid dett·a
blifälle skulle kunnat göra en !betydande insats .
Det framhålles, a tt denna .sistnämnda operation var den
första under hela krige t, som var ändamålsen.Ji.gl och operativt riktigt upplagd , och påp ekas, att lord J.e llicoe .i sin bok
uttalar förvåning öve.r, att de tyslm ubåtarna icke 'r edan fr ån
början använts på detta .sätt (»submarine trap»). De tys[(a
n ordsjöubåtarnas chef, FregaUenlwpitän Bauer hade dock ehuru f.örgäv.es - tidigare framlagt talrika önskningar och
förs•l ag i denna riktning.
Med utgången av ,p erioden maj - oklober 1916 upphörde
ubåtarnas rent m·ilitära användande i samhand med högsjöflottans operationer. Denna ·opemtiva ide åte~·upptogs icke
fö r-rän i ·o ktober 1918, då reYolt.en på dc tyska övervattensfartygen förhindrad e operationens genomförande.
Som en sammanfattning av det ~·ent militä11·a undervattenskrigets resultat framhålles, att orsakerna till dess misslyckande i stort se tt varit ung·efär följande:
l. Ubåtarnas samverkan med övervaUensstriclskrafLcrna
var för löslig - Yid flera tillfällen hade ubåtsspaningen kunnat helt ersätta l,nftskcppcspaningen, på vilken senare nu i
stället ubåtarna fått vänta hcla veckor ute på sina lägen. Luftskeppsspaningen var· dessutom •o tillfredsstäl.Jaincle enär spaningsrapporterna i en del fall voro så missvisande, att de vållade oklarhet om läget och även orsakade rena miss.g rcpp
ledningen av opcrtioncrna.
2. övningar med ubåtar och öv ervattensstridskrafter i
direkt samYerkan hade u nder fredstid bedrivits efter riktiga
1
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linj er, varför man endast b ehöYt fortsälta på denna väg även
under 'k i·iget för att ubåtarna ·skulle ku n nal spela en helyelande r·oll såväl genom undcrvatlensan,grepp under dager som
genom a nfall ii mars·chläge under mörker.
Vi.sserli.gen var den låga fart, som ubåtarna hade vid tiden
för !krigets utbrott synnerligen hindersam 'för en direkt samverkan med övervattensfartygen, men vid tid e n för .Tutlandsslagct hade man dock till förfogaJade ett antal u1båtar, vilka
- åtminstone tidYis kunde hål.la 15 till 16 knops fart.
Genom att utsända ubåtarna tillsammans med spaningsförbanden sktl'llc det i dc flesta fall visat sig, att ubåtarna ]<,unnat hefinna s•i g på platsen för s.Jagei ungefär samtidigt med
att lnrvudstyr:k an insattes till st.rid. Särskilt gynnsamt för
de tyska ubåtarnas användande på detta sätt var ju också, att
huvudkursen under de flesta sjödrabbningar i Nordsjön. Yar
SO, alltså förande mot dc tyska baserna, varigenom från hörjan efterblivna ubåtar rent automatiskt fördes i anfalls.läge.
3. Ubåtarna borde för ifrågavarande uppträdande ti'll clelats snabbgående j a·gare försedda med undervatten.ssigna·l anläggning och speciell radioutrustning för kommunikation med
ubåtar.
Kont en lan av elen Gaye.rska framställningen av det militära undervattenskriget-kan i korthet sammanfatlas sålunda:
Ubåtarna kunna bringas till verkan mot fiendens ödogsfartyg endast under förutsättn'ing alt de disponeras p å sådant
sätt, att deras operationer ti'll tid och Nim sammanfalla med
den fientliga flottans operationer. De fa.nalten, där dett a
villkor ·k an uppfyllas, äro:
l) området utanför egen bas,
2) ·området utanför fientlig bas,
3) området för sjöslag mellan egen och fiendens flotta .
Ve.rkan av ubåtarna ökas i samma mån som fienden förhindras vidtaga ·e frektiva sl<yddsåigärdcr mot ubåtsanfa.ll.
l området utanför cyen bas förefinnes 'S annolikhet fö r,
att fi.entliga stri·dskrafl er upplräda fö r att utspana eller me d
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överlägsna ·k rafter uppriva bevakningen, utföra min ering ell er
observation (med ubåtar). Egna rubåtar hava här fördele n
av att icke besväras av annan .fientlig ·m otv erkan än minor,
u båtar och luftstridskrafter. Denna motverkan fordrar dock
hos dc egna ubåtarna uthål'lighre t under vattn et, snabbhel i
marschläge och snabhclykningsförmåga, ävensom uthållighet
i tid för att undvika upprepat in- och utlöpande i eget basområd e, vrilkel är ris.J dyllt.
Up.p står strid mellan egna och fiendens övcrvattensstridsk•raflcr i samband med fi endens inbryfande, försYåras i hög
grad fiendens möjlighet till säkringsålgär·der mol ubåtsanfall,
vi·l kct giv er c.gn.a ubåtar ökade mö j lighetcr till a.nfall.
l området utanför fientlig bas kan krafli,g motverkan av
fi.entlig hcvakning av olika slag påräknas . Anfallsmöj·lighcte,r na mot fientliga fartyg äro små, då säkringsåtgärder na vid
in- och ntlöpandet i regel äro s.ä rsk•iH 'k raftiga. Ubåtars verksamhet i sådant område får icke påräknas hava ~ egentlig betydelse annat än f(i.r spaningstjänsten. För fullföljande av
spaningstjänsten fordras, alt ubåtan1a äro ·snabbgående och
11thålliga.
I området för sjösla·g mellan egen och fientlig flotta äro
:utsikterna till kraftig verkan av ubåtsanfallen störr,e än eljest,
·enär fie ndens värdefullar•e enheter då med stor sannolikhet
deltaga. Ubåtarnas anfaHsmöjligheler äro stora om f,i enden
kan bringas att upprepade ,g ånger genomlöpa området där ubåtarna disponerats. Utförandet av ubMsanfallet ställer emellertid störr,e !krav än el j e s t .p å rubåt·sche fernas skicklighet på
grund av svårigJh eten att under sjöslagets rök, dimmor, vattenuppkast och krin,gr usand c fm·tyg framföra uhålen. Någon
planenlig motverkan mot ubåtsanfall tord e icke förekomma .
Möjli·g het alt full:borda ·sänkning av ska:cla,de farty,g föreligger i hö.grc grad än under andra förhållanden.
För att ubåtarna skola kunna bringas till d etta område
i rätt lid erfordras, att ubåt arna utlöpa i samhand med egna
spaningsstrid skrafters utlöpande , att de tilldelas ett förhan d
snabbgående fartyg , samt alt ullåtarna hesilla hög fart.
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Utsikter att effek,t ivt skadra fiendens örlogsflotta g'enom
rarider av ubåtar ntan samhand med övervattensstridskrafter
(lockbete) f'örreligger icke.

tion 'i land eUer å depåfartyg. Det oyan anförda exemplet
synes styrka denna uppfattning.

Ubå:tars {QJ·t.
Ubåtars op eraliva led'nring.
I samband med de opei·ationer,, som ledde till s~laget vid
Horns rev embarkerades ~chefen för IV. ubåtsflottilj en å en
av ubåtarna (U 67) »fö,r den händelse en operation rutförd av
fle ra till sjöss varande ubåtar tillsamma ns s'kuHe b ehöva leelas
enhetligt».
Chefen föl· III. ubåtsf.lottiljen ~embar kerade, omedelbart
seelan rapporten fr ån U ~66 om ,si,l dancl et av 8 fienUiga slagskep p m. m. ingått, å kryssaren »Areona», som fick ankra
på Borkums redd, där särskilt störningsfri radiokontakt kunde
håri las med de utevarande ubåtarna . Ubåtsflottiljche,fen höll
'Sig här beredd att efter anvisningar från »FiihTer der U-Boote»,
som var ~e mbarkerad å kryssaren »Hamburg », kunna sköta ordergivningen till de utevarande ubåtarna.
F lottiljchefen å kryssaren »Arcona », var,s radiostation
uteslutande 'b etjänade ubåtarna, kunde hela ticlen fö,lja händelserna till sj ö ss och radioledes dirigera ubåtarnas rörelser.
Den å U 67 emrb arkerade halvflottiljchefen fick intet tillfäUe att ingripa i ledningen, ty U 67 upptogs under en hel
vecka av skärm ytslingar med e ng elska ubåta'l.· och j agar e i
sin »\Vartcstellung » på TersaheUing Bank. När så uneler Jutlandsslaget areler från »F iihrer der U-Boote» utgavs , att bl. a.
U 67 skulle framstöta nordvart för att fånga engelska skadade
fartyg, kunde denna order icke mottagas å U 67, enär elen b efa nn si~g i ru nclervattens1äg e. Halvflottiljchefen å U 67 hade
alltså ingen möjlighet vare si,g att ÖV'erbliclm rl äget eUer ingripa i ledningen av n ågra operationer.
Sannoli:kheten talar för, att d en operativa ledningen a'v
ubåtar lämpligast utövas radrio,Jedes. av befälhavare, embarkerad å övenattensfarrtyg, med eHer ut an tillhjälp av raclfiosta-

Rörlighet och snabbhet han1 tiderna igenom varit av d en
m est utsrlwgsgivand e b etydels e i aH sorts krigföring. Den,
som i förhållande tiH fi enden varit rörligare och snabbare, har
haH en myoket stor fördel. Har dre ssutom uthåHigheten varit
överl ågsen fiend ens, har ännu en av de viktigare förutsättningarna för framgång vRri t för handen.
Betydels·en av snabbhet ~ hög fart ~ har icke alltid varit
uppmärksammad i den grad d en förtjänar. Särskilt gäller
detta ubåtar, där de tekniska svårigheterna att åstadkomma tillräckliga kraftb elopp inom den med hänsyn till
dyktnings- ~och undervaUensegenskaper starkt begränsade,
ram en äro stora. Måhända är eld av denna anl edning som
man belirlagligtvis i vår flotta synes så gott som hava »rg'ivi t
upp » ri denna fråga.
ri elen Gayerska framställningen av det tyska undervattenskriget finner man emellertid huru ropet efter högr e fart
å ubåtarna vid nerfaleliga tillfällen pr essas fram av k'l·igserfar enhet en icke blott under ubåtarnas r~e nt militära användande, utan äv,en i handelskrig~et ~ och dock voro de tys,k a
ubåtarna, åtminstone i krr igets senare skede, i fart överlägsna
t. rO. m. våra nuvarande nb åta'L
Gayre r skriver t. rex. beträffande de ~båda ubåtarna U 43 och
U 44, som representerr ade en ny typ från Danzigvarvet, stapelsatta redan .u nder fredstiden, att d e had e goda dykegens kaper ,
m en voro bekajade m ed naokdelen att hava endast 1,000 hkr.
m:otorer, så att praktiskt taget enelast 13,5 knop kunde åstadkommas . Maskinerna, ,som v01ro för svaga för tontalet, havererades därför ro fta. Ubåtar av denn a storlek kunde b ekvämt
rymma 1,2,00 hkr. m ·otorer.
Gayer fmtsätter: »Fiir die tapfer·en Kommandanten, die
d'irese und di e falg enden Boote bis U 50 fiihrten, war es sehr
schmerzlich, das sie in folg e der geringeren Masc'hinenkraft
1
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ihrer Boole ofl hinter den Leistungen ihrer Kamcrad en, die
sc'hnellere und betriebssic'herc Bootc bcfehliglen, znri.ickblieben 1nussten».
Beträffande U 63, U G-1- och U 65 säger Gayer, a tl d c voro
s.ärs'k iH bra ~ubåtar, förse.dcla med M. A. N.-molo r cr urspr unglig en ancclda för elen ryska marinen - och a tt d c utan
suar igh et gjorde 16 knop.
l samband med .Jutlanclsslaget uttalar Gayer bctr~iiTande
ubåtarna U 32 (so m på m orgo nen den 31 / 0 1916 fått kontakt
med och inrapportera t 2 slagskepp m. m.) och U 66 ('Som siktat och försökt anfalln 8 slagskepp m. m.) »von \Yelchcr Belleulung es fttr Adm ira l Shecr gc"·csen wärc , \Yenn U 32 und
l' ()r() ve rn1ög c ih re r Gcschw indigkeit in d er La,gc gewcsen
wärcn, den von Ihnen gemcklelen feindlichen Slrcilkräften zu
f o.!gen, llraucht hier ni c h l wciter erörlerl zru wcrden. Die
ganze Enrtwicklnng unserer 'F lot te zur schlacht hätte sich nach
elen a ufklärungsmeld un gen dieser Boole ricl1Len köntwn ».
T sa'l11ma mån som ubåtarnas farl kan uppbringa's åtmins l on e l iIl den för övena l te n's fa r ly gen van Ii g a krigsmarschfarlcn, ök,as oc'kså mölighelerna att effekt ivt utnyltja ubåtar för
spa111ing och för direld samverkan med övcrvattenss lr irlsk r aflerna, viikel är en av v::~pnets v.i ktigare ·uppgifter.
L'b(l/ars arl ri llreriheslyckning.

Frågan om uhålars ortiHeribestyckning är i ubålsfackkrclsar föremå l för divergerande åsikt er. En riktn ing håller
före, all artilleribestyckningen 'bör bestå av såväl kan·o n ( kanoner) som av lätta•re snabbeldsYapen, en 1annan riktning anser rkanonbestycknig hell överflöd ig, och låt,er sig nöja m ed
endas t lätta snabbeldspjäser (kulsprutor).
Den för's tnämnda ståndpunklen motiveras ay sina föTespråk:are med alt följande uppgifter höra kunna fyllas av ubåt:
1. Förande av h a nd elskrig enligt internationelll sjörättsliga bcstämnwlser.
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2. Fiirstöring ay milil~ira sj ötransport er.
3. Förslöring eller skadegörelse å fyrar, s.ignalslalioncr,
]Jamnanlä.g gnin gar och anlöggningar i land invid ku s te n.
-1-. F'Öl"slörin g av smät·re, svagt hestyckad-c bevakningsfartyg ( bogseriJåtar, fisk e fartyg o. dyl. ).
5. Luftvärn.
För fyll ande av uppgifterna 1, 2, 3 och (i de fri esta fall)
4 er fordr as långskjrutancle kanon ·eller kanoner av cfTekliv kaliber, för 5 såväl J{anon (för fjärrförsvarel) som Hitta !k ulsprut or (för närförsvaret).
Den s istnämnda riktningen hävdar, atl uppgifterna 1 och
3 icke komma att föreläggas våra ubå tar under krig, att uppgiJlen 2 bör fyl las genom användande av torped, att uppgiftNna -1- (i elen mån (len kan ifråga komma) och 5 fullt liUfreds slä ll ande kunna fyllas m ed användande av enbart lälta
snarbbeldsvapen, saml att sålunda p å grund härav kanon är
överflödig. I lätta snabbeldsvapen innefallas av många även
automatkanoner av -!0 mm. k a liber - huruvida sådana vapen
på grund av sin invecklade och kbins.J.iga mekanism utan vielaTe
kunn a fö,r as å ubåt torde kunna ifrågasättas.
Ur det Gaycrska arbcl,et kan man hämta en del material
för frågans belysning. \'isserligen ligger nu kriget tämligen
långt tillbak1a i liden, och förcl·cs under ovanligt stora förhålland en, men lorde dock del i vcrldigl krig inträiTadc lämna en
. fast are rg rundval för frågans bedömande än blotta hypoteser.
Del tir j u giYet , a lt elen doinincrancle bakgrunden för dc
tyska u bålarnas heslyckande med artilleri, var förand et av hanclelslo·igct. Detta framtvingade i den mån dc anfallna handels- och be!Y:lkningsfartygen bestyckades, och pjäskalibern å
denn a bestycl'ning ökades, en .g radvis ökning av dc tyska
u båtarnas pjäskal,ibcr från 37 till 50 till 88 till 105 och upp
till 1;)0 mm., varjämte omfallande åtgård er Yicltogos för att
:utöka ubåtarnas ammunitionsl'ötT~t(i.
Även om vi nu antag,a, all handelskr1g i någon form icke
komm e r all föras av ubåtar i ell kommande krig, så tm·de
dock förslöring av fientliga trupptransportångare meclclsl ar-

-

48 --

-49-

tilleT.i, och beskjutni ng m· .fö,remål i la nd, icke li.g.ga utom m öjli gh etor nas gräns. Ä ven a rtilleristri d er med bevakning sfartyg
t·orde kunna ifrågakom ma, särskilt om de ä ro föga värd'i,g a
mål fö r ·en d yrbar torped, ·och o fta dessuto1n hava så rin.g a
djupgåen de, att e lt toTp edskott icke a·llbid kan hava utsikter
.a tt h··äffa. I •G ayers arbet·e återfinnes ett flertal omnämna nden av artillerist rider mellan ub åtar och bevakning sfartyg, där
U'b åt en visst icke a Htid dragit det kortaste strå·et - vilk et
däremot ·säk erligen sk•ulle blivit .fallet om ubåten varit den
underlågs ne i arti!ler istiskt avseend e. Såsom exempel å det
s•enar c •k an anföras, att U 14 den "/o 1915 stoppade e tt fiskefaTtyg m edel·st kanoneld på 1,500 m:s avstånd , vilke t var det
stör sta användba ra m ed U 14: s 37 mm. kanon. FiskefaTt yget ,
som. varr en ubåtsfälla med g.r övre bestyckni ng, öppnade oförn1odat 'e ld m ·o t U 14, ·som icke :kund e besvara elden emedan
fiskefar1y get höll sig p å fö·r stort •a vstånd. U 14 tvingades
dy.k a, rammad es och förstördes . I slutet .av 1916 voro de ty s.k a
ubåtarna förbjudna att slkjnta »sloippsko tt » m ed kanon m ot
ångare på n ärmar e av stånd än 4-,000 m.
Fö<~.· att få ·en ung·efärlig uppfattni ng ·om huru ofta och i
vilke n form heS'kjutni ng av för emål i land ägt Tlll11 med ubåtsp jäs er, h ar h är n ed::lln smn man ställt s en tablå ut·v is ande sådana
tillfällen und er d·en ·p eriod av kr.i.get det Gayerska arbetet hitti lb avhandl·a t, :11Htså fram tilll februari 1917 .
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Anm.

Cap l signalstatio nen förstörd

Två engelska kanonbå-l Kan onb åtarna blevo obruktar i hamnen v id So- bara
l lum
Porto Ferrajo på Elba

Elde n besvar ades från land.
u 39 blev efter beskjutn ingen jagad av Jagare
och belagd med sjunkbomber men kom ej till
skada.

l

l
16 /to

onen vid
l Signalstati
de F er

t UB 39 t Stålve rken i Se aham
t u fl3 t Mangalia

okt.
l

Föremål _för beskjutmngen

l

t 89 skott avlossades .

t
Kustorter vid Svarta ha-l
vet

Fabriks- och järnv ägs - 60 skott avloss a des .
anläggning ar (Marina
di Catanzaro Golfo di
f:lqu illace)

l

Vad 'luftvärne t beträffar ä ro j u av h elt naturliga s k äl erfarenhek rna från kriget icke ·så givande. ·G ayer angiver dock
ett .p ar tillJä.llen då d et •lyckats anfallna ubåtar a tt medelst
b eskjutnin g tvinga n ed flygplan :på vattn e t och taga dem som
p r'is (t . ex. då UC 10 d en 2 7 / 7 19•16 nedtving<ade e tt engelslkt
fl ygp'lan p å vattn·et och inföTde detsamma till Z·e ebriigge, och
då U 33 i sept. 1916 ncdskjöt elt flyg1plan). Huruvid a beskjutning.e n 's kett m ed kanon, kulspruta e.l\ er gevär angives dock
icke.
Del anförda torde emell er tid i till,räcklig gTad påvi,s a, att
ll bå tskanon en h a r uppgi fter .att fyH a - och mycket vikt·i ga
sådana - även då ubåta,rna ick e a nvända·s direkt fö·r handel·sk r.ig. Att förefinl 1lighet en av kanon utgör ett betydande ti.llsk ott i ubåte ns s tridsvä•rde - säTSO<.iH om d.en av en eller anll aJn anl•edning slnllle vara urståncls.a tt ·a tt dyk a tord e ut an
vidare Yara kla•rt. Ur synpunkt- en aH m öj·Ii.ggöra utny ttjandet
Tidslc1-ift i S jöviisendet.
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av aUa tillfäUen att åsamk a fie nden sk ada ä r k anon be:styckning nödvändig.

Då det sista häfte t i den Gayerska serien föreligger, skall
det sann olik t bliva möj<li.g t att få ·en ga:nka ingående uppfattning även om andra av undervatten skrigets prohlem, vilka ir:ke
här berörts, dels emedan materialet i avsakn ad av den felande
delen av arbetet icke är fullständigt , elds emedan de icke äro
så crrundlägga nde för ubåtens huvudegens kaper, som de nu
ber~rda. Särskilt inh··essant vore att få nännare inblick i in·verkan å de tysQw ubåtarnas uppträdrund e av det skä,r;pta
användande t av motmedel i form av nätspärrar, .sjunkbomb er,
ibogs·erminor m. m., samt rikligm·e förekomst av luftfar'lwste r,
ävensom d·e tekniska anordnin~gar, 's om blivit nödvändliga att
införa för att neutralisera verkan av de fientliga motmedlen.
'
Erik Samuelson.

Bör Stockholms station förflyttas till Lidingön
eller någon annan avsides liggande ort?
_\.n riirmHk \' id. J\. ung!. OrlogonHIJllla s>illskapcts

cll'n

:j

~ammnllträtlt•

cl('C. HJ:30.

Då n u den t iHsatla kommitten för Slockholms stations
förflyttning synes enligt tidn ing,s notie,r vara kla:r med sin utr edning och det likaledes enligt sa·mma källor tyckes som om
k mm i Lten skuHe ·komma att fö r orda föTf,lyttning en, har jag
anlsdt mig böra för K. ö. M. S. framlägga min avvikande s.y n
på sak en. Detta så mycket hellire som jag samtalsvi·s bland
ledande in om ·sjöva1pnet tyc1kt mig förnim'l11a ·e n so.rts resignati on gående ut på, att det 'ej skulle vara värt sätta sig emot
för flyttn ingen, ulan söka göra det bästa av densamma.
Detta är emel.l ertid ej min ålsikt; anse.r man den skadlig,
bör man mota r be ta den samma. Kommer den ändå tilL stånd,
h a·r det som i så många and.r a ·faU skett mol ·sakkunskap ens
klart uttalade åsikt, och man kan ej då åber opa sig på att åtgär den dock ·ej mött motstånd från vederhärlig t håll.
De s·k äl man fT~imst anfört mot stationens bibehåJ.land e
p å 's in nuva:r:mde plats lord·e huvclsa:ldige n vara: l :o) aH
risken fö r luftanfall mot huYndst•a den bleve större om även
en örlo-gssta:tion vore där förlagd och 2: o) eldfaran f ö~· N ord iska museet.
Vad det första av dessa slk äl angå-r, så torde huvu dstaden
m ed dess •admini,strat iva och industrieHa verk, dess eg.enskap
av trafikcentru m m . m. göra hvudstaclen fil! ett lika begärligt
m ål för lu ft angrepp va·r e sig örlogsstatio n där är förlagd eller
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ej. Dessutom tillkommer att såväl huvudstade n som örlogsstationen måtte 'h a ett ,effektivt iför'sva>r }ust mot luftangrepp .
För ~sådant försvaT behöYe1s penningar, 'OCh med kännedom om
d en njugghet, varmed sådana bruka :b eviljas, torde man m ed
visshet kunna säga att ifTågaYarancl.e försvar bliveT effektir svara en plat s än om
var·e, då det kan koncenkera s till att fö>
försv·a ra. Det föga
att
plat·ser
två
försvaret ·s·k aU uppdela·s på
bärande i det föDsta flyttnings,s kåld tOTde hänned va:ra påvisa·t.
Vad det andra skälet, det om Nmdisl<ca museet , nngår,
så fö·r efinnes ju elds·våderistk en, m en' den fanns där redan och
krunsl<ce i ännu högr e grad, när m:nseet byggdes, varför 'togs
det då ej hänsyn till den. De t 'Synes 1som om museets vänn er
ville ·giva det gökungens 'r oll, som träng•er dc mera ber ättigade
ur boet. Vacker är just ·ej den rollen, .och had e H. M. Oscar
II, som gav sitt tiEstånd ti.Jl museets förläggande på dess nuvarande plats, kunnat förut se att de 1skuHe söka spela gökungens roll, mot hans ·älskade flotta, så hade det med sä'kcrhet ej kom mi t di t.
Jag vill nu från rent praktiska ·synpunkter granska, varföT förf.l yttning ·ej bör sk.e. ör1-ogsvarve t är ett Hottans mobiliseringsc entrum. Som sådant har det 2 .uppgifter att fylla.
l :o utrurstning vid O{'r igsutbTottet , 2 :a ~ersättningar!" ( = bl. a.
T'e paTationer) under krigets lopp.
För den första •a v dess~a uppgifter tm·de det vara: likgiltigt
om det ligger på sin ·nuva>rand e plat.s eller t. ex. på Lid'ingön.
Men ej så för den •a1ndra uppgiften. Innan jag går vidare så
några ord om mobHis·e:r ingscentrum . Ordet har kommit från
armeen och är full t adeln·at, bara med den sidlina d, som b eting·as av de olika förhållande na på a1·men och fl.ottan. Man
skuUe i korthet 'kunna 'k araktäriser a denna s.k illnad så, att i
huvnd-sa'k är armen beväpnat man skap cmen Hottan bem•annad
mat•eriel. Ers.ättnings frågoTna för de·ssa bliva sålunda till sin
natur av väsentligt olika slag. ,F ör ·den ena huvuds.akl'igen
1n.ansikap för den andra ·huvudsakli gen materiel. För armen
lJ'e-iy;der •s ålunda dt mobilise·r ingscentrum s föT ]ä.g gning inom
1
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ett avstånd molsvarand e det meUan Skepp·sholm en och Li di ngön intet. Att det däremot kan betyda högst avsevärda
olä.genhet·er föir flottan, är vad .som i det fö·lj ande skaH söka
visas.
Täl1'k er man sig nu att flottan eller del därav efteT elt
utkämpat 'slag kommer in liH sit t mobilise,r ingscentrum , så
måJste där alla krafter anspän•n a1s på att få fartygen åter 1
fullgott, stridsvärdig t skick. ifö,r Stockholms s lation har jag
tän.Jd mig d etta organiserat på fä>ljande sätt:
l :o) Varvets arbetaresta m indelas redan uneler fr·cclstid i
3 större octh l •mindre grupp.
2.:o) Vid samtliga i .Stockholm varande mekani•s ka i.ndusbri er befria·s där anställda värnpiBdig a från intk aHelse vid
mobilis.erin gen.
3 :o) Dessa sålunda frikaHade rullföms särskilt och dessa
rullO'l" delgivas varvsmyn·d igheterna, viika fördela de:ssa eiJ,er
så många ·de anse sig ha användn ing för 'i 3 grupper, och delgiv·a·s dessa så fördelad e, sin •st-ällni·n g antingen skriftligen
ell er 'Ock ,få de personligen någon bes•tämd dag, sedan förs.ta
mobil'iser ingsbrådska n lagt sig, infinna si.g å varvet fö•r personligt delfåend e.
4 :o) Som ·cr.sättning fö,r att industrin sålund a får behålla sina värnplik tiga i arbelc sladga:s, att den vid' behov
'&kall omedelbart med sina kvaTvarand e m·betare utföra hos
dem ·a v varvsmynd igheterna beställt arbete.
När så 'flotlan eller avdelning dä,r av, som förut sagts, 'k om'm er in ti],] stationen, så 'i n'kallas, dessa ·sålunda befriade till
t jänst å varvet och man börjar arbetet på 3 skift mrecl en grupp
av varvels arbetar.e stam ·som förhandsm än inom varje .S·k ift
och arbetar natt och dag, dag och natt. Den fjärde mindre
gruppen av varvets arbetm·esta m fördelas sås·om förhandsmä n
rådgivaPe elle'r vad man nu vill kaUa det på de priv·a ta varv:
i'·espektive venks·tädeT, som eventuellt fått mottaga arbetsorder
från örlogsvarve ts myndighete r på arbeten, som kunna utom
varvet utföras .
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Allt efter som r epa ration erna a·v fa rtygen utföTts å tergår
man till det före r eparationst-id en r å dand e förh å llandet.
Nu k a nske n ågon fråga•r , ya•r för ej d ett a här skissera de
'li!Jlväg agångss ättet skull e kunn a tänik as även om örlogsv- arvet
förlade s tiH Lidingö n •ell er annan liknand e plats. Svar e t bliver
då, alt lT a nsp orterna av ·a rb elaore ·o ch mate•r iel Meve för tidsöda nd e och för arbetarna , ·som ju kon11ne fr å n, aHa håll i stad en, ·skulle för mycken t id gå b ort innan de erhölle vä·lbehö vJig v'i la och föda. Örlogsv ·arvet måste därför, om man vill hava
arbetsi ntensi tet och m öjlig tr·evn ad, ligga så central t som möjligt, d. v. s, just där det nu ligger, och därför böra sjöförsv ar.e ts män, vilka alla k ä nn a h:ur viktigt det är, att ett rep•a rationsaT hete under här angivna förh ållande n tfortast möjlig,t
utföPas , kämpa för örlogss ta tionen s bi'behåU ande på d ess nuvarand e p lats.
Man m å ·själv !ihågko mma och för andra p åpeka att vid
här heha ndJ.ade fa.Jl gäller det 1ej dagar, utan timmar , ja minuter.
J ag vill som avslutn ing och för att e j vålla missför stånd
framhå lla, att ·ehuru jag här endast •vidrört sjöfö,r svar·et s b ehov av indu striell hjäi.p av såväl f·olk som från verkstä der,
}ag där.för ·ej för:hisett, at·t a~rm e n jämväl har behov därav,
men har jag ·ej ansett den sak,en höra hemma i detta sammanh•an g.
'Dessut om vill jag "Också tilJä,gga , om den invändn ingen
skulle göras, aU n u var ande ·station en skuHe sakn a utveckl ingsmöjLigh eter, även detta är en annan fråga, till vars lö•sning
joag :nog skulle båd e kunna ·Och vilja bidraga m ed e tt fö1·s!a:g,
men anser det •ej h eller höra• till i frågava rande sak.
Jag får sålunda med stöd av det ovan a nförda för min
del hesvara den fråga •som i hörjan f-ramstä lldes med Nej.
U . Bromw L

Meddelande från främmande mariner.
Meddela nde från Marinsta bens U trikesa vdelnnig .
(Decemb er 19'30 .)

Amerik as Förent a stater.
Amerika nska Sjöförsv arsdepar temente t skall, enligt vad som med"
för
d elas ur marinkre t sar, komman de år begära 114 millione r dollar
flottan.
nska
amerika
av
nde
utbygga
För 1931 planerar marinmi nisteriet följande byggen : ett hano-ar"
fartyg för omkring 9 mill. dollar ; ett fa rtyg av ny typ, som skall bliva
~n kombinati"Dn av kryssare och hangarf artyg, för 18 mill. dollar; tio
dolJagare på vardera 1,500 tons dep lacemen t för sammanlagt 4Qo mill.
lar. Slutligc n ti r o. 3~ n~ill. dollar upptagn a för moderni sering av slag"
skeppen ldaho, MlSSlSSlppi och Wyomin g.
(Utd1ag ur Kieler Noucsto Nachric hten den 9 dec. 1930.)
Förenta Statcrna s eno rma flotta av jagare är nu praktisk t taget
homogen och består ,ui;{)slutande av den flushdäc kade typ, vilken blev
uml er kriget. Det är många år sedan denna flotta f'l ck
så populär
.
å
n , got tJllskott, mon enligt det nya program met skall en hel flottilj
stapelsä ttas, beståond e av tio jagare på 1,500 ton varel-era och en flot"
tiljlodar e p å 1,850 ton.
(Utdrag ur The Naval Chronicl o, den 19 decembe r 1930.)

England.
Som sYar på en interpell ation i parlame ntet angåend e det nuva"
l'andc slagskep ps" och slagkry,s sa rebestån dct har Mr. Alexand er lämnat
följande meddela nde :
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:Med undantag av Iron Duke, som är rustad med reducerad bes ätt."
ning såsom artilleriskjutövningsfartyg och Ccnturion, som användes
såsom målfarytg, är läget följande:

fäll e, d å det iir lämpligt att am"än<l a gemensam benämn ing för slagskepp och slagkryssare.
(Utdrag ur Tho Morning Post, elen 6 nove mber 1930.)

Slagskepp:
Rustade med full besättning .. ..... . . . ... ...... . ... . . . ... .
Ru stade med r educerad bBs ättning . . ..... ...... . ......... .
U ndergåendB prov, med r educer ad besättning .. . . . ..... . . . .
Unde r reparat ion .... . .... . ..... . . . . . ..... . ..... .. .. .. .. .
Avrustade fö r fö rsäljning .. . .... . .. .... . . . . ... . .. . .. . ... .

10.

L
L
1.

Slagkryssarc:
Rustade med full besättnin g .... .... .. . .. .. . ... ........ .. .
Avr ustade fö r omfatta nde reparation ..... . .... . ...... ... . .

1.

4 slagskepp och 1 slagkryssar e komma att slopas, då Londontrak taten t r äder i kraft nämligen: Iron Duke, Benhow, Emperor of India,
Marlborough och Ti ger. Iron Duke, vilk en enligt trakta,tcn må bibehållas för övningsälJ/damål om den demilit äri.sc r as; Benhow har redan
avmö nstrats och håller på att göras i ordning för försäljning, och orde r har även givits för Emperor of India's avmönstring. Det väntas
att de åte rståe nde två fartygen, MarlborOIL!'gh och Tiger, skola vara
avmönstrade inom "sex månader.
(Utdrag ur The Morning Pos.t , den 27 n ovembe r 1930.)

Personalen tillhörande flottans flygvapen kommer at t utrusta& (
med fa llskärmar såsom resultat av en uppfinning, som möjliggör, att
man hastigt kan frigö ra sig f r ån selen. En beställning av dessa fallskärmar har gjorts hos Ir·vin Company.
Hitintills hava förare och span ar e t illhör ande f lot tans flygvapen.
varit obenägna att bär a fallskärmar, emedan de ansett, att dc, i händelse av nödlandning elle r nedslag i vattnet, skulle hava svårt att bo fria sig från fallskärmsutrustni ngen.
Irvin Company har nu uppJiunnit en sele, från vilken on flygare
kan befria sig med ett enda grepp, vilket sätter honom i stånd att
kasta av sig sele och fallskärm på ett ögonblick.
(Utdrag ur The Morning Pos·t , den 28 november 19·30.)

Amiralitetet t illkännagive r i >>Fleet Orders>>, att det bestämts att
återinföra benämningen >> Capital Ships» att begagnas vid varje till-

Leandcr, den lätt a kryssare, som stap els attes i D cvenport i september, är avsedd huvudsakligen för handelsskydd på öppna havet och_
represente rar en förbättring i kryssarkonstruktione n .
Hon kommer att clcplaccra 6,500 ton och sknll utrustas med turbinmaskine ri, i stånd att giYa henne en fart av 35 knop. De t ta är
två knop mer 8n någon tidigare engelsk kryssa re och, i m otsa.t s. till
vad som praktiseras :utomlands, skall farte n kunna hållas med full
best yckning och fulla förråd ombord.
Till utseendet blir Leande r även en nyhet. Dc nu va rande engelska ].;:ryssarna h ava tre skorst enar, mon å det nya fartyget skall alla
upptag fr ån dc o~j eeld a de pannorna samlas i en enda skorsten placerad
nära fartygets mitt. DenDa anor·clning har de n dubbl a fördelen avförmin s.kad m ålyta och ökad tillgång p å fritt däcksutrymmc. Be·styckningcn å d et nya fartyget k ommer att bestå av ·åtta snabbskjutandc15 cm. kanone r av en ny modell med hög u tgångshastighet, apterade i
dubbe ltorn för - och akterut, A föregående kryssare, även som å de två
slagskeppen av Nelson-typ, hava kan onorna en maximielev ation av 30°,
men Leanclcrs 15 cm. kanone r k·unna avge eld vid vilken clcYation som.
h elst upp till 70°. Denna ano rdning giva kanonorna icke blott en
oerhörd sko ttv ield utan sätter dem även i stånd att kunna begagnas
såväl mot luftm ål som mål på ytan.
:Förutom 15 cm. kano ne rn a kommer I.eander att erhåll a ett batteri luftvärnskanoner samt torpedtuber. H on kommer äYcn at t föra
två f lygplan på katapulter.
I olikhet mot de ganska svaga och mycket sårbara ]; ryssaro, som
nu byggas utomlands, komme r den nya e ngelska kryssarem att erhålla
k r aft igt pansarskydel för sina vitala delar.
(Utdr ag ur The KaYal Chroniclc, de n 19 december 1930.)

F rankri ke.
D c franska krigsfartygsbyggena h ava nu fortskr i{lit så långt, att
franska regeringen kan tilläta si;; att lägga samtliga gamla krigsfartyg,
däri inbegripet undenattensb.Jtar, ,-ilka byggts före 1922', i reserv.
Aven den sista av de förutYamndo tyska kr-'·ssarn8, Mi.ihlhanson , som_
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11itinlills gjort tjänst som flaggskepp. har i denna egenskap ersatts.
R edan under kommande år skal l man börja med att lägga upp de
för·sta gamla fartygen allt <'ftC'r som de blin1 ersatta med nya. Enligt
det för kommrtn{l:J år föreliggande byggnadspro grammet skall första
l'Skaclcrn. som tillhör MedolhaYet, bestå av två 23,000> tons kryssare,
två skolkryssa re. en eskader l ätt a kryssare, en jagarcflottilj , en eskader
undervattens båtar och ett hangarfartyg . Dessutom skall en ·:)Skader
kryssare, som för närvarande befinner sig på utomlandsexp edition vid
åte rkomsten till Medelhavsba sen förenas med första eskadern.
Andra eskadern, som är baserad på Brcst, skall bestå av lätta
enheter, såsom jagare, torpedbåtar och undervattens båtar.
(Utdrag· 111.· E.ieler Ke1ucstc Nachrichi-en, den 5 december 1930,)

Vanet 1 I.oriont har erhå llit uppdrag att bygga de båda jagarna
D a-16 och Da-17 tillhörande 1930 å rs program. De komma att få ett
deplacement på 2.160 ton. rL Y . s. n:lgot större än Milan och Ep ervier,
tillhörande 1927 å rs program.
(Utdrag ur Lo Yacht, don 13 december 1930,)

Marinmini skrn har bestämt, att jagaren Lion. som avslutat sina
prov och kompletterar sin artilleriutru stning i Lorient. skall tillhöra
2 :a l ä t ta eskadc r n.
Lion skall tillsammans med Bison. som för BciälhaYandc konter.a miralen s flagga, bilda 2:a lätta divisionen.
(Utdrag ur Le Yacht, den 6 decomber 1930.)
Genom ett beslut av den 3 december hava de fartyg, som tillhöra
·1929 års program, erhållit sina namn. Ett av dessa fartyg, kryssaren
Dupl cix, har redan döpts.
D e sex jagarna skola heta: Vauquclin, Kcrsaint, Oassard, Tartu,
J)nize och Ohenilier-Pa1ul samt
dc sex undervattens båtarna: Le Glorieux, Le Oenta urc, Le Heros,
Le Oonqueran t och L 'Esp oi r.
De n minläggande underYattcns båtcn skall heta Di amant och de
fyra kustuncle n· attensbil ta rna: Psych6. Sybille, Vosta le och S ul tane.
Slutligc>n skall minkryssaren tillhörande 1930 års program erhålla namnet Emilc-Bertin .
(Utdrag ur Le Yacht. den 13 dc>cember 1930,)
Marinminist ern har fattat beslut om bildandet av en 3 :e lätt
eskader, som skall bestå av 10;000 tons kryssarna Golbe rt och Foch
.samt jagarna Vcrdun, Valmy och Guepard. Denna eskader, som normalt skall tillh0ra M{'clelllaYct. kommer :1 tt under loppet av år 1931
utföra en kryssn ing i Indiska oceanen och möj ligen i Stilla oceanen.
(Utdrag ur J,e Yacht , elen 13 december 1930.)

M a rinbudg8! cn föt· :1.931- 32 uppgår till 2,856,511,533 fr. och är
133,770,144 fr. högre än för.e gåenclc år. Förhöjningen kommer särskilt
löner och nybyggnader av 1111dervattensbåtar och oljetankfarty g till
godo. Samtliga nybyggnader betinga i runt tal l ,1 milliarder fr. Antalet sedan 1922 genom ol ika lagar beviljade fartyg är följande:
27 kustundcrvat tensbåtar,
7 kryssare p å 10,000 ton,
l mi n läggningsfar tyg,
»
» 8,000
»
3
l hangarfarytg ,
l sko lkryssa re,
l flygplankryss arc,
1 minkryssarc>,
und.onrattens båtsmodcrfar tyg,
30· flotti lj ledarc,
<i oljetankfarty g .
26 jagare,
6· kanonbåtar för utomlandstjä nst,
l unuervattons kryssare,
l nätläggnings fartyg,
40> högsjönnderY attensbåtar,
l undcrvattens biitjagarc,
6 minund( nattensbåtar ,
eL v. s. sam manlagt 160 fartyg och däribland 74 undervattens båtar.
(Utdrag ur :Niarina Rundschruu . december :1.930.)

Danmark.
'l'orpedbtt t{'n 1:-aksc n löpte i. dag av stapeln från örlogsvarvet.
D en nya b å ton är systerfartyg till Draken och H valen och tillhör en uy typ, den största i danska flottan.
Lakscn är på 325 ton och 60 m. lång. Dess maskinanläg~ning
består av tvrt turbiner på tillsammans 6,000 hkr. och beräknas giva
en fart av 2R l·:nop. Maskinerna äro byggda i Schweiz.
BostycJ.,ning cn utgöros av två trippeltuber på däck och tvi't tuber
stäven samt två 75 mm. kanoner förutom några kulsprutor.
Proven med don nya båten beräknas va r a avslutade i maj 193:1..
(Utdrag rnr Berlin g ske Tidend o, den 28 november 1930.)

Tyskland.
Dc allierade börja na erfnra, att det är mycket lättare att uppgöra fredstraktats hcgränsn ingar för den tyska flottan än att hålla de-
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samma inom don plan, som aysotts, och på alla håll och kanter ser
man tyd liga bevis })å t yskarnas förberedelser för den dag, då Versailles traktatons villkor beträffande flottan skola lindras. Det sista
meddelandet f r ån Förenta Staterna, vilket tycks vila på en tämlige n
säker grund, är att spanska intressenter i Cadiz hålla på att bygga
en experimentunder vattensbåt av tysk konstruktion , som kommor att
in nefatta många fullständigt nya saker . Det är möjligt att förhindra
tyska skeppsvarv att bygga unde r vattensbåtar , men det finns ingen
möjlighet att hindra att konstntktörer begagna sig av sin skarpsinnighet och erfarenhet ollor att få ett fartyg byggt å neutral a varv.
Hunnvida fartyget kommor att äga alla de underba r a egenskaper,
som t illägges detsamma i ame rikansk a pressen , är e n sak, som ämJU
icke bevisats.
Möjlighete n av ett sådant fartyg är dock tänkbart; de tyska konstruktörerna hava redan framkommit med tillräckliga överraskningar
med sina övervattensfartyg både v ad b eträffar })ansar och aktio n sradie.
(Utdrag ur The Naval Chronicle, don 5 decomber 1930.)

-61å re n - samt 5 mil l. lire för ku s tförs va re t och hamnarna med deras
anläggni n gar. För sistnämnda ändamål äro till 1936-37 v arje år
ansl agna 28 mi ll. lire, d. v. s. sammanlagt i runt tal 197 mill. lire.
varmed det r edan ofta begärda kustförsvar et så småningom blir förverkligat .
Efter krigstid ens byggnadsprogmm och dess nm'a randc tillstånd
fnungå r a 1· nod anståondo sammanställning.

I. Byggnadsprogram.
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5,300 t ... .
Flottiljledare .. .. .....
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-
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Jagare ... .... ...... .. ...
Undervattens b. .. , ...

20

-

20

l

*- Där till 3 av L eonc-klassen. -
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-
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**) Därtill 8 av Solferino-klassen.

II. Tillstån<l <len 1 juli 1930.
Under byggnad
I tjänst

Fartygstyp

l

Sjösatta

Kryssare, 10,000 t.
5,300 t .

"

'

2

.. . ... 1

··· ···

Flottiljledare .. .. .. .. ... . ...
Dot nuvarande läget i de fransk-italien ska un(lorhandlingarna,
som äro avbrutna, gör att ott helt eller delvis avstående från cLe planerade nybyggnaderna och dä rmed också en minsk ning av budgeten
är mycket litet ~annolik. D en sistnämnda ll!ppgår ti ll 1,471,966,000
mill. lire och är 243,532,370 m il l. lire högre än föregående år. A v
dens amma komma 613 mill. lire (d. v. s. oml;:ring 45 %) på nybyggnaderna, mot 4()17 mill. lire i föregåe nd e budget.
I förhö jningen av budgeten ingå nybyggn aderna med 192,s mill.
lir e - en t ill i.iggssumma, som äYon är upptagen för do tro kommande

Tillägg
1930

l
Kryssare, 10,000 t ....

Italien.
Det va r väntat, att de nya italienska kryssarna av Condottieriklassen skulle bliva snabblöpare och faktiskt koncentreras hela konstruktionen p å hög fart; dera s tillkännagivna beräknade fart Ya r 37
knop mod 95,000 hkr., m en proven mod Albe rico da Barbiano hava
givit uppse endeväckande res ultat.
Under utta timmar och med normalt fulla förråd vid starten
gjorde de n on m edelf ar t av 39,,., knop och under 16 distansminuter
a rb etad e dm1 upp si g till 42,o•s knop med 125,000 hkr.
(Utdrag ur The ~ayaJ Chroni.clc, den 19 decomber 1930.)

Bygg- Komplet- By ggnadspro- terings- nadspro·
gram
program
gram
1923
1927
1929

Fartygstyp

Jagare ... ........... ... .......
Min-u-båtar ··· ··· ··· ······
Torped-u-båtar ...... .. ....
*) Le one-klassen. -

På

12+3*)
16+S·:c·:c)

2
4

-

8

-

l

-

2

l

G
6
12 + 3

-

-

3

Summa

stapeln

2
2

-

lG

l

11

24+8
3
29

**) Solferino-klassen.

(Utdr ag m Marina Rundscha1u, december 1930.)
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japanernas motstånd mot flottbegrän sningen \"ara befogat. »Krig
mellan Sto r- Brittanien och U . S. _"\.. har prok lamrrats såsom
Yaranclc »ot.>inkbarL ». Ingen har n ågonsin anYänt detta extrayaganta orcl på tal om möjlighete rna för krig mellan Ja pan
och U . S . . \. » säger Jörf . hl. a. - Militii r padicts önskemål ha
l'nwller till s.,·nbm·Jige n icke uppJ~·llt s .
lsb1·yt nin g och isbrytare.

Innehåll

åtskilliga maritima och krigsvet enskapliga tidskrifter.

Fördrag mellan främmande nHtkter: Uysslaud- Fi ul an d.
Russland und Finland. Notis. ]\J. R. sept./30 n :r 9, s. 422. :För be.
dämning av sjömaktsfr ågorna i östliga Östersjön och Ishavet
äro några icke allmänt kän da bestämmel ser i "fredsfördr aget a1·
den 14 okt. 1920 av be1yclclsc : I detta fördrag avträdde R yss·
land till F inland det vid Ishavet belägna området av Pctsehenga bukten (iivenså P ctsamobuk ten) som ersättning för en många :lr
tidigare u neler Zarregerin gcn till Ryssland överlämlla t område
vid Finska viken. Emellertid ställeles det fö r behållet, att i det
avträdda. området varken örlogsham nar eller flottbaser skulle anläggas, ej heller fin ge ens i de angränsa nde farvattnen stationernas örlogsfart yg av mer än 400 tons eller ubåtar och bestyckaclo
flygmaskin er . Ett liknande förbehåll gjordes även beträffand e
några öar i Finska viken, eh uru dessa städse räknats till finskt
omr åde. Art. 12 lyLl de som följer: Dc fö rd ragsslutand e makterna biträda principiell t uautra liserandet av :finska viken och hel a
Östersjön och förbinda sig att medverka till förverkliga ndet
härav.
Hustningsb egdiusning : Lomlon trakta te u.

Japan and Disa rmament. Sir H e rbert Russel. N. :M:. R, sept. /30 n:r
36, s. 367. Artikeln behandla r J apan s sblllning till tremaktsavtalet i London i år. :Föd. anser att japanernas nationell':\
känslor på sätt och vis äro star kare än t. ex. engelsmän nens,
och att det i Japan exister ar ett stort militärpart i vilket motsätter sig tremaktsav talets godkännan de. Att J apan önskar på
lämpligt sätt möta Förenia Staternas f lottkoncen tration till
Stilla Hav et, är helt naturligt, anser föd . Därför synes även

I sbrytnings avtal wcd Danmark Notis . Svensk Flagg, sept./30 n:t38 s. G. Det geografisk a området för den i sbrytnings tjänst de
båda Hinderna skola upprätthåll a, skall i allmänhet anses begränsat i norr av den linje. där issyårighet er i Kattegatt och Skagcrack i förekomma nde fall begynna, och i östm·sjön av long.
ost. 16 gr. För vissa fa ll skall isbrytnings tjänsten kunna utvidgas. Densamma skall cwse att, oaYsctt nationalite ten, bispringa
fartyg yars last är destinerad till e ller hämtats från svensk eller
dansk hamn och i övrigt fartyg av svensk eller dansk nationalitet. Såsom genomgåen de princip för tjänsten gäller, att den skall
tillgodose de båda ländernas intressen så vitt möjligt i lika mån.
Intill dess annorlunda bestämmes utföres i förekomma nde
fall isflygspani ngcn genom SYensk försorg i norra Kattegatt och
Skage r ack, räknat fr:ln en linje :Niorup Tånge till Gjerrilds fyr
och i Ostorsjön ost om en linje Trälicborg till Arkona samt genom dansk fö rsorg det mellanligg ande distr iktet. Då isförhållandena göra det önsln·ärt och möjligt att isflygspani ngen inom
det danska distriktet förstärkes . är man från svensk sida beredd
att föranstalta om, att en viss del av de svenska flygförband en
för läggas till Halmstad eller annan Himplig plats inom detta distri kt. Den gemensamm a ledningen för den SYensk-dan ska isbrytningst jänsten skall ha sitt säte i Köp enhamn och den danska
regeringen tillhandahå ller lokaler och erforderli g underordna d biträdesperso nal. Den danska regeringen skall också upprätta särskild telegrafsta tion och radiotelefo n för 'upprätthål lande av trådlös fö rbindelse med isbrytar11a.
Förs"·a.rsbe ,redskap.
Grundlag och k rigsberedsk ap (av kanslersek reteraren Otto Oroneborg.
Särtryck ur statsvetens kaplig tidskrift). Recension av E. af K.
Krigsv. Akad. Handl. och Tidskrift. Juli-Aug./ 30 n:r 6 s. 125.
Denna författaren s studie inom området för l11uruvicla grundlagama äro ltimpacle jämväl för· krigstid, behandlar frågan om försyarsä rendens handläggan de. Författaren uppdelar dessa i kon-
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-64scl,jmål, kommandomål samt Yad han benämner befälsärenden
(ärenden, som Konungen aygör i egenskap av befälhavare för
krigsmakten utan föredragning av 'konstitutionellt ansvarig rådgivare). Avgdinsningen mellan befälsärenden och de båda övriga
slagen ärenden finner författaren vara beklagligt oklar; definition på de förra saknas nämligen i grundlagen.
Vidare e rinra s om att Yid de två försvarsdepartementen s
sammanslagning hänsyn icke tagits till fö rhållandena under krig.
En andra betänkli g brist säges vara, att t. o. m. brådskande
försvarsärenden även under krig måste handläggas efter samma
ord·n ing. som i fred; >>en snabbare och lättrörligare procedur»
knnde i krig i någon mån befordras genom s. k. konstit1utionella
fullmaktslagar >>dock endast inom grundlagens rann>.
I 1927 års förs! ag rörande fö rs va r e t s centrala ledning upptagna »fö rsYars råch finner författaren vara en riktig tanke, vilken emellertid borde utvecklas till organiserandet av en »ve rklig
l:rigskonselj >> . i viss m å n e n ersättning· för det år 1927 avskaffade
krigsrådet. Vidare borde regeringsärenden rörande krigföringen
(undantagandes ut ri kes- eller finansärenden) >>i krigskonseljen
fön)dragas av en enda militär h isittare, tillika närmaste ma n
under Konungen>> såsom H. B. »samt likaledes nä rm ast under
Konlllngcn chef för högkvarte ret 1 dess helhet>>. Som medlemmar
i övrigt tänker sig författaren stats-, utrikes- och finansministrar na.
Genom att fö r sya rsväsendct i sin helhet representerades av
-e n porson skulle )){len omtvistade frågan om den högsta militära
myndighetens ställning till den militära förvaltningen>> lösas av
sig själv. »så vitt angår krigstiden>>.
Författaren tänker sig icke. att alla erfo rderliga lagar m. m.
utfiildas fö rr än vid krigsutbrott, men väl att behövliga förslag
utarbetas. Grundlagen finner han i så fall icke behöva ändras
annorlunda »än att i vederbörande paragrafer av R. F . tillades
en passus av följande typ: »Under krig förhålles härmed enligt
av Konungen och riksdagen gemensamt stiftad lag».

Framtidskrige.t. till sjöss.
America ma y abandon l arge vessels for smaller typ e. Notis. N. M. R.
n:r 32 aug./30 s. 505. Enligt officiellt meddelande från K a vy
department kommer Förenta staterna att frångå byggandet av
:u-båtar av den nuvarande V-klassens storlek, vilka cleplacera mellan 2,500 och 3,002 ton, äro bestyckade med 5-tums kanoner och
vilka k unna göra dubbla resan över Atlanten utan komplettering
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av oljcförrftclct. I s tället konuner man att övergå till by ggande t
av mindre u-båtar, huvudsakligen lämpade för kustförsvar. Ett
a v de svåraste problemen för marinkommissionen (the General
Board of the U. S. N a vy) är f. n. hur de 52,700 ton av u-båtar,
till:'\tna en ligt Londontraktaten, bäst skola utnyttjas. D en allmänna åsikten i marinkretsar torde vara, trots det erkända behovet av större sjögåe nde ~1-båtar i stånd att följa flottans operation0r till sjöss, att det vore oklokt att utnyttja hela det tilll åtna u-båtstonnaget på denna typ och anses allmänt, att beho·.ret av mindre u-båtar till kustförsvaret är större.

Sjökrige,t i allntiinhet.
Combincxl Operations. Sir Herbert Russel. N. M. R. scpt./30 n:r 38
s. 595. Med utgångspunkt från en kombinerad krigsövning, som
nylige n utförts i England omnämnd i N. M. R. häfte n :r 37 sid.
586 och vari ett par slagskepp förutom lätta fartyg m . fl. deltagit,
framhåller förf. att den praktiska nyttan av dylika övningar är
sto r. ÖYningeu synes huvudsakligen ha gått 1nt på att med hjälp
av flottan l amisätta trupper å fientlig kust, varvid stora svårigheter mötte att med fartygsartilleri understödja egna trupper
utan att riskera att samtidigt vådabcskjuta dem.
Förf. relaterar mot slutet av artikeln några episoder från
tidigare dylika övningar samt från operationerna vid Gallipoli,
vilka äro a v ott visst in tresso.
Str ategische Thoo rien, II. Kapitän zur See Groos. Marine Rundsch au
sept./30 n: r 9 s. 385- 394. Recension av de tro sista kapitlen i
den fransl,a amiralen Oastcx's bok med ovannämnda titel behandlande sjö.s trategiska allmänna frågor.
'
Ifrågavarande tro sista kapitel, som av recensenten anges
hava det största intresset, behandlar 1u•båts- ocn flygvapnets strategiska problem.
Herraväldets till sjöss relativa betydelse. H. F . D. K orsk Tidskrift
i Sj0vesen sopt./30 s. 316-323. Utdrag ur elen franske amiralen
Oastcx's J929 utkomna bok >>Thcories strategiques>>.
J3lockad- och »fleet in being>>-principerna under gångna tider och i
framtida krig. Oapitano di Frcgata G. Fioravanzo. Riv. Mar.
febr./30 s. 125. Förf. lämnar on kortfattad redogörelse för ovannämnda principers tillämpning under gångna tider och unde r
världskriget. :framhållande sina synpunkter betdiffando desammas
ändamålsenlighet för uppnåendet av krigets mål. Skärskådar
därefter möjlighete rna att unchil.;:a desammas tillämpande vid en
framtida konflikt i ski lda geografisk-strategiska situationer.

Tidskrift i Sjöväsendet.
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}'ly g l e'<lningen.

Betrakklsc r ÖYer manihorn Yid torpedanfall med lätta fartyg. Capitana di Fregata A. Voli. lUY. :X[ar. okt./2\l s. 76. Efter en kortfattad rc:logörelsc beträffande va let av den lämpligaste anfallskursen, vrlken utgör en kompromiss av nöd vändigheten att å ena
sidan undandraga sig fiendens eldverkan och å den andra erhålla
ett gynnsamt skjutl äge, utvecklar förf. s ina åsikter rörande problemet, belysande desamma med exempel och ~mde r hänsyn tagande till fiendens sannolika undanmanön ar.

:French Savy Xotes . Gautrcau. S. J\II. R scpt./30 s. 583. Förf. gör
följande uttaland e bett·. det franska flygyapnets organisation:
»Politiker böra icke ha n ågot att säga till om betr. konstnuerandct aY flygma skin er och dera s motorer. Den flygpersonal, som
skall sl:öta maskinerna uppe i luften, böra själva få välja den
materie l, som synes dem bäst. F lygingenjöre r borde regelbundet
få flyga dc maskiner, som dc konstruerat eller reparerat och
skrivborclsfol k, som icke äro aktiYa flygare, borde avlägsnas från
f lygvap ne t s styrelse·».
lJri n ci pen torde med fördel kul1118 t ill fimpas även inom
andra områden, än det förf. avser.

Sjötaktiken i allmänhet.
llelativ rörelse i am·änd to rpedtaktik Kaptein T. Briseid. Norsk Tidskrift i. Sjovcscn sept./30 s. 302-315. Artikeln behandlar taktiken
för ubåtar och torpedflygpla n med be räkningsgrun der och exempel.
The cxercise of Command afloat. Captain C. S. Frceman, U. S. Navy.
Proc. sept./30 n :r 331 s. 779-791. Behandlar utövandet av högre
befäl till sjöss och omfattar följande huvudaYdeln ing8r:
Käll or och fundamental a begrep]J ,
Högre befäl i teori och praktik,
H ögre befäl till sjöss.
Varj e st ab t .i ll sjöss skall hvnna lösa följ a nde frågor:
1. Underhåll av materiel och personal.
2. I nformation.
3. Planer.
4. Ope rationer.
5. Förbindelsetj änst.
6. sekretariat. 1) är det primär a och elementär a.
Läsvä rd artikel.
Flagships - Past and Present. Sir Herbert Russel. N. M. R. n:r
37/30 s. 379. Med ut g< ngspunkt från e n uppgift att USA:s HBK
nyligen skiftat sin fla gg från ctl av flottans starkaste slagskepp
till e n 10.000 tons kryssare d iskuterar förf. Yalet av flaggskepp i
allm::inhd . Yi]l«'t han flnser böra stå emellan
ett slagskepp,
en snabbgåend e kryssare och
en luftfarkost.
Med hänsyn till vikten av att ledaren är väl skyddad, anser
förf. obetingat att sla gskeppet bör välj as.

Artillerit.jiins ten och bes,tycknings spö,rsmål i allmä tthet.
Dberblick uber die Entwicklung des Schiessen auf Sec. Red. M. R.
n :r 1 juli/30 s. 305. Utdrag ur amiral Ernesto Simions i tidskriften »Ri vista Maritti.ma» (XII, 1926) införda artikel ÖYCr art illeriskjutnin gens utvecklande i Italien.
Pansar och öyrig·a. sky dd sme.Iel mot artillerield.
Betra~tclscr

ö1·er horisontalsky ddet å större fartyg. Colonello Genie
:Navale N. I~ . lfca. Riv. Mar. febr. /30 s. 165. Innan förf. ingår
på sm a cgn11. betraktelser ÖYer problemet, lämnas e tt flertal uppgifter angående r esultatet av i skilda mariner verkställd a försök
med artilleriskjut ning och bombkastnin g mot större fartyg samt
en redogörelse över hunu, horisontalsky ddet är ordnat i storm aktsmarinerna.
Ho risontalskydd ets im·erkan på fartygets vikt, stabilitet och
hft llfnstlH't behandlas även .

Eldle<lning·.
Admiral Sir Percy Scott and gunncry of the British Navy. H . A. dc
W erd. Proc. sept./30 n:r 331 s. 815- 19·. Redogör för Scotts insatts för anYändning av central siktet in om engelska marinen.
Centralsiktet s införande rönte motstånd. Som exempel anföres
att på »Good Hope» hade Scott låtit införa ccntralsiktet, men
detta tog-s bort av hans efter t rädare år 1913, vilket sannoli kt inve rkade p å utgången av slaget vid Coronel. Emellertid bröts
motståndet och vid t idpunkten för Skager acksl ag-et vo ro nästan
alla fartyg i Gr and Fleet förs-eelda med centralsikte för huvuclbrstyckningr n .
Årsberättelse av fö redraganden i a rtill e risetenskap . ÖYerste H. G.
.Yialmb ~rg.
K. A. H . T. juni./30 n:r fj s. 127. Huvuddragen av
:ltvecklmgen av det svenska ktu .stadilleriets skjutmetoder samt
mstrumcnter ing härför i Yad 11.\"Ser JlCclslagsclcl mrd sjöfrontpjäse r
mot mål i rörelse.

-70Torpeder.
:Mockrna to rpNlcr. A. del. Uorn6. Ri.1·. Mar. okt ./29 s. 36. P å g ru nd
n,· ck· s tora skiljaldig hc tc ma i d·t' olika organens f unktione rande
torped,
,· je] hö g och låg f a rt och omöjlighetc-n att e rh ålla en
m.
1!5,000
dels
mgå
a
fr
kan
sätt
c
ncl
a
äll
tillfrcdsst
ullt
f
ett
l)å
som
mccl lägre fart och dels ko r tarC' elistans med 45 knops fart anser
fiirf. nöcll"ii ndigt. att kon st ru er a he nne skild a typer,
den e na m ed 26-30' knops fart och 10- 15,000 m: s distans,
den a ndra med hö g far t (intill 43 knop) och 4-6,000 m: s
tli sta ns fö r torp ed fart yg samt 2,000 n1 :s el istans för motortorp edh u ta r och torpedf lyg-p l an.
~Ii nor.

ktucli:c r ö1·cr min ans och ankare t s rörelser hos mintJ·pcn »Zct a». Olika
system för tändning. Capitano di Vascello L Ua re tti. }{iv. Mar.
okt./29 s. 39. Föd. J ä 11illa r först e n m ed ett fl e rtal siffer upp gifter
belyst dctaljr<Xlogörelse för ifrågan r a nde mintyps f unktione rande
sa mt för ,·e r k ni ngssättct hos e n regist rcri ngsapp a rat (konstrue r ad
av co mmandan te Elia) för kontro llprov med minmate ri eL - Däre fter lämn as vissa uppgifter angåe nd e de ol ika systeme n för minors tändning.
Ankaren och &yste m för föra n kring a v minor å sto ra djmp . Capitano
di Vaset•llo L. Caretti. Ri v. Mar. sept./29 s. 184. Föd. lämnar
e n d etalj e rad och lllcd ett flertal sifferupp g ifte r be lyst r edogörelse ö1·er minankar nas konstruk t ion samt förankrin gssystem en.
då det gälkr utför a nd e av min e ringar å stor a djt1p, äve n f r ån
und orv a ttcnsb å ta r.
Bland do minmode ller, som be handlas, ä r »Italia tipo A»;
anka rtrosse ns löng-d iir 4.000 m.

(Forts.)

