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Striden om Jellicoes och Beattys taktik i 
Skagerakslaget. 

(Forts. f rån h. 5, sid. 270.) 

Episoden >)ollow m e». 

I<l. 2040 hade I3cattys slagkryssare kommit s~t långt för 
om slagflottan, att de båda styrkorna förlorat varandra ur 
sikte. På grund av den dåliga sikten var distansen m ellan 
Lion och slagflottans tät dock endast 5- G sjömil. I<l. 2050 
signalerade Beatty: >> Föreslår att slagskeppens tät följer slag· 
kryssarna. Vi kunna då avskära fiendens hela flotta >>. Så 
snart Jellico<' mottagit denna signal, beordrade han slagflot · 
t an s tätfartyg att följa slagkryssarna, vilken order emellertid 
icke .kunde utföras , enär slagkryssarna voro utom synhåll. 
Beattys nu omnämnda signal har varit föremål för mycken 
uppm ärksamhet, särskilt i pressen, och utnyttjades på vissa 
h åll för att söka framhå lla Beattys offensivanda i motsats till 
J elli coes försiktighet. Amiral Harper anmärker emellertid, 
att slagflottans läge, kurs och fart vid detta tillfälle icke kun
de ha varit bättre avpassade för att avskära fienden samt att 
slagflottan t. o. m. befann sig n ågot närmare fienden än slag
kryssarna . Beattys signalledes gjorda förslag var därför, sä
ger Harper, helt och hålle t onödigt och endast ägnat att miss
leda högste befälhavaren 

Nattstriderna. 

Amiral Scheer formerade sin flotta för natten i den gam
la str idsformeringen , enkel kolonn, och utsände sina jagar-

Tids krift i Sjöväsendet. 22 
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flolliljcr för alt uvpsöka och anfalla fienden med torped. 
rak motsats till dessa offensiva åtgärder formerade Jcllicot· 
som till varje pris ville undvika nattstrid, sina slagskepp i 1r l' 
eskaderkolonner brt•dvid varandra med l sjömils avstan <l 
mellan kolonnerna (som en fjärde kolonn tillkom 5. slag
skeppseskadern) . Genom denna föga utrymme tagande for
mering hoppades han att för dc fientliga jagarna försvåra upp
sökandet av sin flotta , att förekomma förv~i.xl ingar mellan rg
na och fientliga fartyg sam t alt unelerlätta sammanhållning<>n 
under natten. Givet var emellertid, att denna formering pa 
intet vis var lämplig för strid. Men icke ens jagarflotliljer ll'l 
ville Jellicoe använda offensivt, i det att dessa placerades s;t
som akterbevakning 5 sjötnil akter om. slagflottan, varigenom 
dels hans formering förlängdes, därigenom försvårande ett 
fientligt genombrott, dels vådatorpedanfall från egna jagar·e 1 

möjligaste mån förhindrades. 
Då mörkret inbröt, hade de båda flottorna befunnit sig 

på med varandra konvergerande kurser (ungefär SSO), vilka 
så småningom måste skära varandra. Skärningspunl<tcn k om 
emellertid att falla akter om den engelska slagflottan och p;i 
så sätt, att tvska flottan bröt rakt igenom den av de cugelsk :t 
jagarflottilje~·na bildade aktcrbcvakningen. Därvid gingo ck 
enoelska iaoarna enercriskt till anfall, men avvisades på e1t o ... b b 

synnerligen effektivt sätt av det tyska medelsvåra artilleriet. 
Genom strålkastarskenen, flammen från kanonerna samt lys
projektilerna kunde de engelska slagskeppen iakttaga des~a 
strider, utan att dock göra klart för sig, vad desamma i verk 
lighetcn inneburo. Vid l-tiden på natten befann sig M w /

boroLLgl1-divisionen, som sackat efter dc övriga slagskepl~:'k !l
lonnerna, knappa fyra sjömil Syd om den tyska tälcn. Ave., 
de övriga engelska slagskeppen hade vid flera tillfällen !w 
funnit sig så nära platsen för nattstriderna , att exempelvis 
Thunderer flera gånger kunnat ingripa med artillerield. F ar
tygschefen hade dock avstått därifrån , då han icke ville för
råda slagflottans läge. 5. slagskeppseskadern hade vid ett ti lL 
fälle befunnit sig så nära , al.t rikoch«;tterande tyska projektiler 
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slogo ned vid eskadern, och Mnluyu kund e vid ljuset fr·;tn en 
torpedexplosion i a k t taga ett lys k t slagskepp av \V esfl'nlen
klassen , styrande parallelkurs. Muluyu underlät emellertid 
att till Jcllicoe imapportera denna betydelsefulla iakttagelse . 
.Jell icoe förblev alllsa fortfarande i den föreställningen, att 
de jämväl från hans flaggskepp observerade striderna endast 
härrörde fr ån genombrottsförsök av de fientliga jagarflottil
jerna (han hade nämligen av amiralitetet, som dechiffrerad e 
och till honom vidaresände alla tyska radiosignaler , fått veta , 
att tyska jagarflottiljer uisiints för att uppsöka och anfalla dc 
engelska skeppen). Icke ens uppgiften, att även fientliga lätta 
kryssare iakttagits aklerut, kunde bringa Jellicoe på den tanken , 
att dc strider, han iakttagit, inneburo hela den fientliga flot
tans genombrytning akterut på väg till sina baser. Och dock 
hade amiralitetet meddelat Jellicoe elen ytterligt viktiga upp
giften , att den tyska flottan uneler nallen skulle styra kur-; 
SS O %. O med 16 knops fart från ett angivet utgångsläge. 
Riktigheten av denna amiralitetets uppgift drogs dock av Jel
licoe i tvivelsmål , då han dels icke hade fått någon enda rap
port från egna fartyg. som bestyrkte uppgiften, och dels icke 
kunde tänka si; möjligbeten av, att amiral Scheer skulle fort
sätta på denna kurs och fara rätt in i det getingbo av jagar
flottil jer, som Jcllicoe anordnat akterut. Vad Jellicoe hållit 
för omöjligt, hade emellertid över förväntan lyckats för tyskar
na, i det att amiral Schecr utan att förlora ett enda större 
fartyg (två lätta kryssare hade torpederats uneler natten, och 
senare på morgonen efter genombrytningen torpederades och 
sänkles jämväl slagskeppet Pommern) hade banat sig viig 
tvärs igenom de fientliga jagarflottiljerna och nu hmle vägen 
fri till sina baser. 

Det var icke Jcllicoes förtjänst , att de engelska jagarna 
fingo tilliiiile att utföra torpedanfall under natten , ty de voro 
~'~st stationerade såsom akterbevakning och hade ingen möj
Ighet att uppsöka fienden. I stället var det sl umpen, som 

ställ de så till , alt fienden sökte upp dem. 
. l) Amiml Harper s~iger om nattstriderna i stort sett föl-
Jande. 
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Ehuru mörkret inbröt var drabbningen på intet säll ~1\
slutad. TYärt om, den var i sjä lYa verket endast i sin begyn
nelse. :\led icke mera än lre limmars dagsljus sedan flott or
na mö tles skulle det ha krävts mera än ett geni för att un
der rådande siktförh:\llanden kunna astadkomm a en avgil
rande seger mol en fiende, som. hela tiden försökte undYik:l 
strid. Händelserna före mörkningen den 31 maj m ås te ditr
för betraklas blott såsom förberedande skärmytslingar, lll l' ll 

det Yerk liga problem, som Jcllicoc hade alt lösa. var all ~:1 
långt i mänsklig förmåga stod säkerställa, att fienden bh•y 
tvi~gad tili drabbning snarast möjligt efter daggryningen fiil-
jancle morgon. Åtgärderna oeh h ä ndelserna under natten kun
na därför icke anses vara mindre väsentliga än själva huvud

problemet. 

Vorj'ör fiend en kom unclon . 

Amiralitetet hade uppfånga t ett radiomeddeland e fr an 
amiral Scheer, strax efter kl. 2200, i vilket den tyske hög~k 
befälhavaren hegär luftskeppsspaning vid Horns R ef i dag

ningen den l juni. Detta var alltså en direkt indikation a v 
I-fade Jellicoe erh{dlit den na 
för natten hava kunnat lw ll 

Schecrs planerade reträttväg. 
uppl~r sning, skulle hans planer 
och hållet ändras, men detta högviktiga meddelande, som 
kunde hava nått Jellocie före kl. 2230, blev icke viclarclw
fordrat, utan amiralitetet nöjde sig med att i stället sän da 
Jcllicoe ett kort meddelande angående allenast fiendens kvrs 
och fart , med uteslutande av df'n betydelsefulla uppgiften , :tl l 
amiral SchePr ämnade å tervända till sina baser virr farvat t

nen vid Hams Ref. 
Två av .Jellicocs slag!>kcpp hacll' under natten gjort vikt i~ a 

iakttagelser rörande fiendens hige. Sålunda hade från slng
skcpp~t Valiunt vid två tillfäll en, kl. 2339 och 0035, obser ve
rats häftig eldgivning, härrörande fr:\n jagaranfall mot >en 
kolonn fientliga skepp », av vilka »två kryssare hade två skor
stenar och en kran midskepps ». . Denna beskrivning passar 
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enelast in p:t tyska slagskepp av Westj'o/en-klassen , Yilkct alla 
borde ha känt till. En rapport fr ån Mnlayu omnämner irrkt
tagand el av e tt jagaranfall kl. 0040 mot »större fientliga far 
tyg », vilkas ledare »hade l\·f1 master. tva skurstenar och en 
i ögonen fa lland e kran » (tydligen !Vcslj'u/en-klass). 

Det är uppenbart , att den tyska slagflottans täl vid ifrå
gavarande tidpunkt blev siktad av dc n~imncla engelska skep 
pen, vilka em ellertid m~irkligt nog und erbto att inr:tpportera 
sina värdefulla iak ttagdser till högste befäl ha varen. »Vi för 
lorade därigenom », säger Har per, »tillfället att s ä kershilla 
de omedelbara frukterna av den seger. för vilken alla hade 
kämpat. H a el l ' hestämda uppgifter om si k landet a v fientliga 
slagskepp blivit insignaleradc fran Mnluyo och Vuliunt , kan 
det knappast ifrågasättas, att icke den tyska flottan skulle 
hava tvingats till drabbning i dagningen ». 

I avsaknad av v:Jrje underrättelse från n ågot av sina ak
terut s tationerade lätta fartyg eller fr å n dc slagskepp, vilka 
befunn o sig ak terut , kunde .JcllicoC' ick e hava vetat eller ens 
misstänkt, att fiendens slagflotta höll på att skiira hans kurs 
akterut. Det måste för honom ha förefallit så gott som otänk
bart, att en sådan manöver kunde ~iga rum utan att någon 
på dc akterut gående fartygen observerade det. Och om s t't
dan iakttagelse gjordes, förv}intade han sig givetvis att blivrr 
meddelad därom. 

Som ett <'Xcmpcl på, huru n~ira det var, all kontakt mel
lan de båda flottorna hade uppstått under natten, må nämnas , 
att omkring lllidnatt elen engelska il/ur/borouylz-divisinnen, 
som sackat eft e r på grund av Mrtrlboroughs genom en torped 
träff n edsatta fart , hade skurit den tyska flottans kurslinje 
endast -± sjömil framför ti=ilfartygct, slagskeppet H'estful en . 
Om den t~'ska flottan icke blivit fördröjd genom dc engelska 
jagaran!'all en, eller , om M(lr{boroughs fart b livit nedsatt litet 
l11era än som var fallet , skulle den tyska flott an och denna 
del av elen engelska flottan haya stöll direkt p ~l var:~ndra om
kring midnatt. 

Annu en n1iijlighet hade funnits för .l r llicoe a tt få vetn 
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d en fientliga flottans läge under natten , i det ull j agar~ n 

Fcwl k n or Y id t v å tillfällen omkring kl. 0200 m ed radio a vg,lV 

r apporter a ngående den tyska slagflottans läge. Dessa rap

porter nadc1c em ellertid aldrig Jellicoes flaggskepp , a nti ngpn 

l)å nrund av h ·skarnas r ad ios törning eller på grund av al t 
n . ._.. 

jagarens radioapparat blivit skadad uneler nattstriclerna. 

Hade Jellicoe erhållit n yssn ämnda rapporter och vicllagit 

dä r av betingade å tgärder , skulle tillräcklig tid ännu ha ater

stå tt för den engelska flo tta n att m ed hög fart upphinn a fi

enden och tvinga honom Lill drabbning, jnnan han uppn adde 

:o ina skydelade farvatten. 
Annu pä morgonen elen l juni var J ellicoe i ovetenhet ntl, 

a tt den tYska flottan hade passerat a kter om Gmnd Fleet un

der natt~n , vilket fra mg~tr av, a lt h an trots U-bå tsfaran l'n r

m erucl e sin flolta i kolonn, »för den händelse den fi en tliga 

slagflottan skulle på träffas -- - - - ». Aven Beatl~· had,, 

i detta avseende samma uppfallning som Jellicoe, i del al t 

han på morgonen el en l juni trodd e den tyska flottan vara 

vä sterut och i ett sådant läge, att den icke kunde undga att 

å terigen komma i strid. 
Den möjlighet till drabbning i cbgningen , vilken J ell ienc' 

h ade hoppats på och för vilken h ans dispositioner under n a ttl'n 

had e bl ivit vid tagna, gick förlorad på grund av två för h onom 

okontrollerbara orsaker, nämligen för det första amiraliletels 

underlåtenhet att m eddela J ellicoe Scheers avsikt a tt ä tenän

da via H orns R el och för det andra underlåtenheten hos de 

akter om huvudstyrkan gående fartygen a tt inrapportera at l 

fienden passerade över flottans ku rslinje ak terut. 

2) B ellairs säger om Jellicoes beslut att undvika natt

strid på grund av tyskarnas bättre utrustnin g för delta sla ~ s 

s trid, att här som vid alla andra tillfällt>n Yar elen morali -,ka 

faktorn icke ruedtagen i beräkningen, utan det var fort ra

rande fråga om materiella hänsyn . Beslutet att uneler alla 

förhålland en unddka n attstrid kunde endast haYa rättfär •li 

ga ls, cHirest Jcliicoe nu·it fast hesluten och vidtagit säkra a t;.(·r

der för att bringa fienden till förnya-d drabbning n~ist:,1 morg(ln . 
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Bellairs fr amhåller, a tt i dagningen den l juni hade Jelli

coes uneler natten skingrade jagarflottiljer ännu icke hunnit 

förena sig m ed huvudstyrkan. J ellicoes bekymm.er med an

ledn ing av jagarnas från varo förmådde honom att icke riske

ra alt gå rakt på Horns R ej' för alt avs kär a fiendPn, som 

passerade detta ställe efter dagningen. Alltså ~'Her igen el en 

gamla respekten för tyska minor och torpeder. 

3) Bacon hetonar n ödvändigheten av, att den skarpaste 

utkik unel er natten hölls från Grand Fleet, en~ir möjligheten 

att förnya drabbningen dagen efter berodde härpå. Men, 

fortsätter Bacon, i detta avseende blev J ellicoe illa betjänad, 

i det att t vå slagskepp, Muluya och Valicmt , 1 lätt kryssare, 

Champion, samt 5 jagar e under natten siktade större fientli2'a 

farl:~> g. Men samtliga utom jagaren Faulknor försummade 

a 1t in ra p portera detta , och F'aulknors radiosignal blev störd 

nv fienden, så att den aldrig kom fram . 

Jellicoe hade, säger Baeon, fullgoda skäl för sitt antagan

de, att den fi entliga flottan icke gärna kunde passera tvärs 

igenom alla såsom akterbevakning stationerade jagarflottiljer 

utan att komma i sikte fr ån dem , och han drog därav den slut

satsen , att om han icke fick höra någontin g om fienden un

der natten , så m ås te anledningen härtill vara den, att den 

tyska fl ottan fortfarande befann sig i västlig riktning. I-Ian. 

fick rätt i, att dc tyska slagskeppen sk ull e komma i sik te, ont 

de försökte bry ta igenom ostvart hän, m en orätt i , att detta 

skulle bliva inrapporterat till h ögste befälhavaren . 

4) Captain Frothinglwm framhåller , att den engelska 

flottan under n atten förflyttades omkring 85 sjömil från plat

sen för slaget. Della m åste i varje avseende betraktas såsom 

ett avbry tande av drabbningen - som avslutning på slaget 

vid Jyllancl -- ty dc lätta engelska stridskrafterna hade order 

att följa de stora fa rtygen, och icke e tt enda fartyg h ade t ill 

Uppgift att spana efter och uppr ä tthå lla känningen med fien 

den. 

Captain Frothinglwm anser vidare, att även om J ellicoe 

ttnder natten hade fått in m'lgon rapport om den tyska flo t-
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tans läge , s:\ hade detta ändå icke ändrat hans dispositioner 
vilka gingo ut på att icke mtder några omstän digheter accep
tera strid under mörker. När det hlev ljust, skulle han börja 
söka efter fienden, men icke förr. 

Slutligen gör Captoin 'Frolhinglwm gällande, alt än'n 
om Jcllicoe hade velat förnya drabbningen i dagningen dt•n 
l juni, så hade detta icke varit honom möj ligt, cni:ir de olika 
förbanden av hans flotta under natten hade blivit sä skilda 
från varandra, all lång tid måste anslås för deras återsamla n
dc till högste befälhavaren. Delta förhållande bestyrkes ocl. 
så av Jcllicocs egna uttalanden . 

Slutomdömen om sluge!. 

l ) Det tys/w murinmkiu-uerl,:ct »Der /(rieq zur Scc ". 
I förordet till Der I<rieg ::ur See, band 5, ullalas, all 

resultatet av elen officiella tyska redogörelsen för slaget är 
att det tyska anspråket på segern i Skagcrakslagct står sig äve11 
inför den strängaste historiska forskning. Delta påståcnd(' 
motiveras huvudsakligen med det faktum, att dc engelsk a 
förlusterna i slaget voi·o ungefär dubbelt s[t stora som d<· 
tyska samt att varken U -båtar, minor eller l uftstridskrafter 
hade n{tgon del i detta resultat. Särskilt framhålles, att hL· 
träffande större fartyg tyskarna under dagstriderna endast 
förlorade lätta kryssaren Wiesbaden, under det att engels
männen förlorade icke mindre än :3 slagkryssar e och ·1 pan · 
sm-kryssare, vartill kom, att dc svåraste tyska förlustcnw 
inträffade först vid den energiska och målmedvetna genom 
brytningen under natten. I proportion till den sammanlagda 
besättningsstyrkan uppgingo de engelska förlusterna till 11 ,5 !1 

% och clc tyska endast till G,82 %, vilket är så mycket märk · 
ligare, som det svåra artilleriets kaliber på engelsk sida gL'
nomgående var betydligt grövre i:in tyskarnas. I tekniskt a,._ 
seende kräva tyskarna en avgjord överlägsenhet pft särski1t 
tre punkter, n~imligcn fartygens motsti\.ndskraft mot fient li 
ga träffar , de svåra projektilernas _verkan samt dc optiska 
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instrumentens kvalitet. l\fen även och framför allt i taUisJ.-i 
avseende ansågo tyskarna sig stå på ett högre pl::ln än sin~t 

motståndare. Den tyska stridsformeringens stora rörlighel 
hade möjliggjort en tre gånger upprepad helomvändning un
der drablmingens hetaste skede genom (; elechtsl.-clzrtwcn
dung. En sådan rörlighet var den engelska flottan icke vuxen 
u1 ecl sitt överdrivna fasth å llande vid den stela och svflnna 
növr erade kolonnen med samtliga eskadrar på samma kur>o
linje. Icke heller förslod n :'lgon enda av dc i täten rller kön 
gående engelska esl<aderehefcrna alt på eget initiativ clrag't 
fördel av överraskande taktisl<a situationer, icke en g~l.ng che
fen för den i och för sig själv>olämliga snabba 5. slagskepps
eskadern . Att detta fel insågs på engelsk sida framg~tr dii.rav , 
att efter slaget dc för Gmncl Fleet utfärdade taktiska före
skrifterna ( »Bott/c Orders ,, ) ändrades därh~in, att undcrlyclan 
de befälhavare erhöllo större frihel iin förut att handla p!. 
ege t initiativ. 

Sist men icke minst anser del tyska officiella verket, att 
det var tungt vägande stmtcgisf..:u skäl, som verkade hämman
de p å Jellicocs taktik och hindrade honom att göra sin slora 
överlägsenhet gällande. H.edan i oktober Hl14 hade han i 
en p romemoria till amiralitetet förklarat , att han icke ville 
utk ämpa en drabbning i andra farvalten än s~1 dana , som 
lågo n ärmare dc egna baserna än den fientliga flottans. Sam 
tidigt hade han gjort gällande, att riskerna för tyska torpe
der , minor eller U -båtar kunde leda till, att en drabbning 
måste undvikas eller avbrytas . Visserligen, säger del tyska 
verket, mo tsvarande ett sådant uppträdande på intet vis tra
ditionerna från N els o n s dagar, men aldrig hade heller de 
samlade hri ttiska sjöstridskrafterna varit så koncentrerade i 
en hand, som i amiral Jcllicoes. Han visste, att Gmncl F/eel 

i det närmaste var allt, som England ägde av sjömakt. Och 
det var därför , som han icke vågade lämna något åt slumpen , 
Oaktat han lyckades gripa tag i den tyska flottan och kunde 
ha gjort sin väldiga övermakt gällande. 

Det tyska verket framhåller till sist, ott skulden för o/hr 
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missluckrmden icl-.:e så myc!.-et trälfar Lorcl Jellico e personfi

acn, llton j'usl me m del brittiska wniralitetets hela grundås l.ru f . 

n in g und er u ä r l d 5k rigel, varigen om j' l ottans till bak u lull! u n .[ e 

hade UfJphöJls till ingenting mindre än system. 

2) Det ..;nadska oJ)"iciella verket , Corb eti, l\'uual OtnTrt

li ons, säger bl. a. 

Högste befälhavaren hade på morgonen den 1 juni ic ke 

samma fC.rhoppning som Beatty, vi lken då signalerade till ~ i

na farlyg: >· Gårdagens förluster vor o stora p å båda sido r, 

men i dag hoppas vi kunna avskära och tillintetgöra fiendt· n. 

Varje man m åste göra sitt yttersta >> . Jellicoe insåg all tför 

klart den billra sanningen, att det nu icke längre fanns na 

"On nlÖJ.Iiuhct att ~ltervinna det förlorade tillfället från gar-
~ t..l 

dagen, då han ofö rvarandes överraskade sin skicklige llln l-

slåndare, m en denne m ed dimmans hjälp lyckades Ull .J 

komma. 
Beträffande am iral Scbeer säger COl·bett: >> Att han t.!' tt> r 

att hava b li,·it överraskad av den koncentrerade Grand 1·/ec/ 

så skickligt och med så stor framgång hade dragit sig ur 

klänunan var nog för att inskriva hans namn högt upp!' p:'1 

listan över alla tiders befälhavare till sjöss >>. 

3) A.;niml Harpers slutomdömen äro i stort sett följ ande: 

Unclervatlensvupnen , torpeder fdm stora fartyg , toqwder 

från jagare och lätta kryssare, torpeder från U -båtar san d 

minor hade infört ett jämförelsevis nytt element i en sjödra bb

ning, ett clc·mcnl , som 111 åste få ett betydelsefullt inflytan de 

på taktiken . Sålunda m ås te den i artilleri överlägsna en gd

~ka flottan s trä va efter at t göra denna ö\·erlägscnhct gälla n de 

utanför torpedporte från f ienden. Därest fienden angrep med 

torped och torpederna en g~\ng voro avskjulna, m åste en mol

manöver ()'öras ocb d enna molmanöver utfördes av både de 

engelska ~ch d'e tyska a miralerna alltid på det sätt , som bli 

vit fastslaget såsom lämpligast, nämligen att gira ifrån LOJ pc

derna. Vad U-båtar hctriiffar , så had e den engelska flo L•a n, 

som mötte fi enden lång!: från cg11a , men nära fiendens h~;~ c r. 
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a ll anledning att förmoda, att U-b<'i tar skulle på den fientliga 

sidan deltaga i drabbningen. Och denna förmodan stärktes 

unel er slridcn genom att .J cllicoc oupphörligt mottog k a le

goriska rapporter om siktade U -b[ltar. Under slaget den :11 maj 

rapporterades siklandet av U- båtar icke mindre än t r c l t i o 

gånger av engelska fartyg , och Beatty säger i sin stridsrap 

port, a t t det omkring kl. 1700 förefö ll , som om hans flotta 

passerade genom en hel linje av fientliga U-b:'i.tar. 

i\löjligheten att under jakt på en fientlig flotta und er 

reträtt stöta på av denna flotta utlagda 111inor hade varit fö

remål för allvarliga överväganden såväl av högste befälhava

ren som av amiralitetet. Denna fara, tillika med en jagad 

flottas gynnsamma läge för torpedskjutning mot en förföljan

de motslåndare, ansagas vara av så allvarlig nalur , att direkt 

jakt på fienden sft vitt möjligt borde undvikas. 

Vad beträffar slagkryssarstridcn , vilken hade karaklären 

av en s~irskild och fristående lräffning, så måslc man erkänna, 

att tyskarnas anspråk på segern äro väl försvarade. Vilka 

äro fakta? 
Beatty hade under sitt omedelbara befäl en flotta av be

tydlig överlägsenhet i jämförelse med Hippers stridskrafter. 

Om man räknar enelast slagfartyg, så beslod den brittiska 

styrkan av 4 slagskepp oeh 6 slagkryssare och den tyska av 

endast 5 slagkryssarc, alltså en briltisk överlägsenhet av 2 

mot 1. 

I denna duell förlorade vi 2 slagkryssare och 2 jagare, 

tyskarna enelast 2 jagare. Därtill kom, att vara överlevande 

-slagkryssare hade lidit svårare skador än dc tillfogat fiend en . 

Fienden hade icke gjort något försök att undvika strid. J-Iip

llcrs taktik var helt och hållet felfri , och stridsdugligheten hos 

hans styrka visade s ig stå på en hög ståndpunkt. Vi kunna 

endast öppet erkänna, att den första ronden var avgjort till 

fiendens fördel. Men det slutliga domslutet i en match beror 

icke p å resullalet av dc inledande ronderna . 

Schccrs taktik gick huvudvaldigen ut på att draga sin 

flott a ur så dana situationer, i vilka den hotades m ed tillintct -
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görelse. För att göra honom full rättvisa , så gjorde ha n det la 

1ncd framståend e skickl ighe t. ~len han liknade en boxar(-, 

som vet , a tt han skall bliva utslagPn och besegrad och son 1 

inriktar rdla sina ansträngningar pa alt undvika slag, med.t n 

han oro li gt väntar på signalen, som skall tillkii.nnagiva ron

dens slut. »Signalcn >> kom till slut i form av mörkningen. ~n 111 
gav honom ett välbehövligt radrum. l\Icn detta var ick(' m at

chens v(·rldiga slut. ~Iotståndarcn stannade kvar , slridsd u;..::

lig och bered d att möta honom, endast längtande att f ä ,c.,•'

nomkämpa striden till ett a vgörande, då dagsljuset på nYtt 

skulle klargöra arenan; men Schecr hade fått nog. Han a\

böjde och unda ndrog sig skickligt vidare strid genom a tt un

der het iic kning av m örkret laga sig hem , liksom en boxan'. 

som ger upp och Jämn ar ringen för att a ldrig vidare ulma ta 

sin segrande molsL;"mdnre 

Därför mftstc en oväld ig histori sk gransknings utslag J.'i 

va till Jellieoes favör . 

4) Amirrll J ellicoe själv redogör i sin bok för dc oliL1 

oms tändigheter, vartill han m;'lste laga hiin syn såsom Commun

dPI· -in-Ch ief. Scdan h an först omnämnt, att undvikan de :• -. 

torpedanfall under dager var ett tämligen nytt och opriiYa l 

problem samt att tyskarna i en drabbning sannolikt kom me 

att förfoga över stor överlägse nhet be träffand e (lntnl el di;,t'o

nihla jagare, säger Jcllicoc: 

"Den sista omständigheten , som jag måste taga h iin syn 

till , var faran av att lämna allt för mycket åt slumpc'n i t' ll 

drabbning mellan slagflotlorna. eniir vår floilet ensom ut"i1 

rlllenn utujorde livsvillkoret för ril;ets tillvaro , liksom ii \ ·n 

för dc allierades sak. Vi hade ingen reserv ntanför örlo;.,~· 

flo ttan , som i nagon mån kunde ersä tta denna , ifall den ;,knlll' 

lida nederlag eller eljest sk ull e bli berövad sin överlägsen he l 

över fiend en >> . 
5) Commonder B elloirs . »The Battle of Jutlrm(l». 

Argumentet a lt Jcllicoe icke kunde ta ga risker, emeda n 

den brittisk:.~ flot tan »ensam och a ll ena utgjorde livsvillkmcl 

för rikets till varO >> och han under ,<;ilt hcfii l hade h eln de11 .t:l 
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f]oLta saml alt ingen reserv fanns för densamma , om den skul

le lid a nederlag, anser Bellairs barnsligt. T y .J cllicoc hade 

ocks~t Tysklands hela flotta till sitt förfogande vid Jylland . 

Om han m ed sin s tora över l ~igsenhe t hade utkämpat en a v· 

görande drabbning, skulle han hava sopat undan alla fram 

tida risker i f råga om förlu s ter genom U-bå tar och minor, 

enär dessa vapens fr~1mgang berodde på det skydd, som Hög

sjöflottan kunde Jä mna dem . ~Icn Jcllicoes taktik vid Jylland 

gick icke sa mycket ut på att bevara sin egen flotta , som 

fastmera alt bevara fiendens. Det är icke h eller sant, att Eng

land icke h ade nagra resen-er. TysUoncl hade icke n ågra 

andra reserver än fartyg under byggnad , men Enolancl hade 

sex Dreudnoughls , alla just färdigbyggda eller under repara

tion, en slagkryssare under r eparation , två Lord Nelsons samt 

ett antal äldre slagskepp , och som reserv kunde räknas jämväl 

de ita lienska, franska och japanska flottorna. 

Genom alt acceptera riskerna i en drabbning dödar man 

på en enda timme ett tusental risker, vi lka alltid ä ro fö r 

handen under de långa månader, då nötningskriget är i gång. 

Vilka små risker Jellicoe tog uneler slaget belyses av det fak 

tum, att under huvudstrielen mellan slagflottorna endast en 

enda tysk projektil träffade något engelskt slagskepp, nämli

gen Colossus, där fyra man blcvo lätt sårade. Hos en 

sammanlagd besättning av omkring 30,000 man på Je llieoc 

underställd a slagskepp uppgingo förlusterna endast till fyra 

sårade (stämmer icke riktigt m ed Cm·bctts uppgifter). l kom

mande ticler skall det brittiska folket blicka tillbaka p;t Jyl 

landsslaget såsom en dag av >>tremendous opportunity and 

manumentol f u il ur e )). Hade dc brittiska slagskeppen och krys

sarna blivit använda med samma dristiga företagsamhet som 

slagkryssarna, så kunde Jyllanclsslage t hava blivit den mesl 

avgörand e seger i sjöl<rigshistorien. 

Från sina tidigaste dagar hade Jellicoe varit artillerispe

dalist Såsom Captain ägnade han sig hälst åt artillerislisk a 

Problem. Han beklädde pos ten som Direclor ol Naval Orcl

llance och senare posten som Tredje Sjölord, båda sysslande 
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endas t m ed materiella frågor. Under sina sjökommcndcri nr;ar 

arbetade han också m es t m ed artillcriproblem, och dä ha n 

blev Andre Sjölord, sysslade han , jämte sin aclminislral iva 

verksamhet för personalorganisation en, forlfar::mcl c med nta

terielfragor. Sa fördjupad va r han i den materiella delen a v 

det sjömilitära y rk et, att han, som själv arbetade myckcl h ar t 

och gick in i alla dclaljcr n tan att an förtro n ågo t itt undt•J

lydande, på grund härav blev fullkom ligt främmand e för dl'n 

högr e sjökrigskonsten. 
De tre officerare, Sir David Bcully, Sir Roger }{e y es och 

S ir R eginald Tyrwlzitt, vilka utgjorde krigets urval blan d dc 

dugligas te ( »the suruiuul oj' the j"itt es l '' ) i elen m eningen, ·t Il 

de till slut förd e befälet över Englands alla sjöstyrkor i h Pm

lands farvallcn , hade alla tre avlagt ganska slätstrukna teore

tiska exam ina, vilket ä r ick e så litet signifikativt. Admini

stra tivt arbe te är visserligen viktigt , men länmar föga clk r 

intet tillfål le till högre studier. Olyckan var, alt det ickl' 

fanns m1gon vVur S tafj' , som kontrollerad e utbildningen inon 1 

flottan. Praktisk dugligh et sammankopplades i en absurd 

utsträckning m ed insikter i maskinväsende och andra teknb ka 

iimnen. Materialisterna , som helt behärskade amiralitetet, 

fördjupade sig i materiell a detaljer , m en m isslyckades orll 

sveko p å n iis lan varje punkt i vad angick strateg isk och tak

tisk krigsförbercdelse. :Mycket ont har ås tadkommits genom 

en allmän underlåtenhet inom flottan a tt genom sjökrigshisto

riska studier draga lärdomar av gångna tiders sjökrig och in

se den oerh i.i rda betydelsen av moraliska faktorer i jämförehc 

m ed enbart materiella sådana. 
Bellairs anför såsom typiskt för det rådande sys tem et aH 

T h e D estroyer Mamwl , ell er föreskrifter för jagartjänst<'n. 

var full av fredsbestämmelser angående permission, klåd!>('l. 

rutin o. el. men knappast clt ord fanns om jagarnas använd

ning i strid. En följd av detta anser Bellairs h a varit, att d[t 

under tyskarnas Harticpool-raid en engelsk jagarflottilj på 7 

båtar en mörk n att plötsligt f rån e tt idealiskt läge för torp(' l

anfall siktade en fientlig formeri1~g av kryssare och jagan·. 
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så sköt end ast en ay dc 7 engelska jagarna en torped , under 

det a lt dc övriga öppnade eld m ed s ina små ka noner. 

Dc s. le »dunccs », pundhuvudena, slippa ift·;m det special 

studiu m av materiel , som kommer på artilleri- och torpedspe

cialisternas lott. Dc slippa vidare i stor utstr ~ickning ifran 

av specialutbildningen betingade kommenderingar till admini

strativa poster i land. Och just h ~iri l igger nyckeln till, att cle 

tre nyssnämnda amiralerna icke b lcvo fördiirvadc genom fl ot

tans utbildningssys tem. De 7 år och 10 m å nad er , som Lord 

Jellicoc tillbringad e över administra tivt detaljarbete i amira

litetet och som icke h a de något gcmensamJ m ed praktisk sjö

krigskonst , voro fullständigt ruinerande för han s intellektu ella 

överblick och omdöm esförm åga. 
Betrakta Lord Je llicoes handlingar som Högste befälha

vare och som Förste Sjölord, och man kan lä tt förstå , vilk en 

~kola han tillhörde. Den tid av dagsljus , som i J y Ilandsslage t 

återstod för Jellicoc, ell er från kl. 1816 till 2100, var av helt 

och h ållet avgörande betydelse. Men hänsynen till att bevara 

sin styrka oskadad föranledde honom att kasta bort överrask

ningen , som är så oerhört viktig i strid, föranledde h onom 

att gira undan och förlora känningen med fienden, samt för 

anledde honom att manövrer a sfl , att ban aldrig återvann kon

takten n äs ta morgon , oaktat hans underlydand es mästerli ga 

manövrer hade förslwffat honom det fördelaktiga läget m ellan 

den fien ll iga flottan och dess bas. Lord Je ll icoc letar i sin 

bok fram materiell a de taljer för att med dem kunna hand i

cappa sin egen styrka och utmålar i brokiga Hirger risk erna 

~v en offensiv taktile En man alltså, som aldrig skall kunn a 

fatta det ögonskenliga faktum, att han dPn 31 maj och 1 juni 

1916 som mM för sina kanoner h ade en demoraliserad fiende, 

Ytterligt underlägsen i stridsvärde. 

Den brittiska flottan hade en så övcrvälcligande överläg

senhet, a lt den kunde ha råd att lämna efter sig fartyg , som 
icke kunde hinna m ed. 

Antal et svåra kanon er var på en gelsk sida 332 gentemot 

254 på tyska sidan. l\Jcn engelsmännen hade bland sina svåra 
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kanoner icke mindre ~"i n jämt 200 pjäser av grövre kalih lT än 
:30.5 cm. , överlägsna a l l ting vad tyskarna kunde pres tera ( diir
av 48 st. ~18,1 cm., lO st. ;)5.6 cm. och 142 st. 34 ,3 cm . ka n0 . 

ner samt dessutom ]:)2 s t. 30,5 cm. kanoner ge ntemot ly '>k ar. 
nas 15-1 st. ;)0,5 cm . och 100 st. 28 cm. kanoner ). 

Vid intet tillfälle efter slagflott ans in gripande lyckad e-, de t 
tvska artilleriet tillfoga i J ellicoes form ering ingående "la g. 
skepp eller slagkryssare n ågra som h elst skador. Och dP tla 
berodd e ick e på den förkrossande överlägsenheten hos det 
brittiska artill eriet, ty olyck ligtvis bringades detta icke al l hii
r a på fienden , undantagand es denn es slagkryssare, vilka till 
fouad es svåra skador , utan det berodde på r espekten för eldPn o 
fr[m dc brittiska slagskeppens k anoner (delta innebär en pa-
·t·a crlia överdrift tv orsaken var dels den dåliga sikten och <l l'ls (_b v ' -. 
den överväldigande eldkoncentreringen mot den tyska täll'n) . 

Visserligen väntade en gelsmännen sig icke, a lt dc vä l !w
pansrade och skyddade tyska skeppen skulle bli ett lätt hy lc 
fö r några få salvor , m en en ih åll ande beskjutning m ed projek
ti ler av grövsta kaliber skulle nog så smttnin gom hava kro..,"at 
deras motståndskraft. Det var emellertid just denna ihåll!lnde 
beskjutning, som dc tys ka slagsk eppen aldrig blevo utsatta för. 
J ellicoes taktik lämnade dem alla de fördelar , som de k un de 
draga av sin goda bepansring, under det att han själv icke 
utnyttjade den övervikt h an hade i sina 38,1 cm. , 35 ,6 cm. o~.b 
34,3 cm . kanoner (a tt det gick så; är också ett go tt betyg for 
amiral Scheers taktik). 

Från det första till det sista utkä mpade J ellicoc en cleJL'U· 
siv drabbning . Det var omöjligt att upptäcka n ågon annan 
arunelsals för: hans taklik i J yllandsslaget än den a lt undYi ku 
7örluster, en princip, som icke leder till annat än undvikande 
av strid. 1\'Larskalk Foch säger härom i sina Principes de 
Guerre: >> En defensiv drabbning kan aldrig åstadkomma till
intetgörelse av fiendens str idskrafter». Och vidare: »Den be· 
fälhavare, som tänk er p ft, vad son< komm er a tt inträffa. 0 111 

han blir slagen, han 8r redan i ~örväg besegrad >>. 
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6) Amiral Bacons allmänna omdöme om slaget är i kort 
h et följande. 

J ellicoes ta ktiska åtgärd er i slage t voro utan fel. Ingen 
erfaren officer kan med skäl påvisa n ågra andra atgärder, 
som bättre skulle hava motsvarat de växlande för hållandena 
under slage t. 

Under den första löpningen sydvart var slagkryssarstri
den av dominerande betydelse. Men i det ögonblic k, den 
1yska slagflottan siktades , bl ev ställningen omkastad . Den 
·engelska slagflottan blev allena av betydelse, och slagkryssar
na reducerades till spaningsverktyg med uppgift att förskaffa 
h ögs te befälhavaren varje möjlig underrättelse om fienden . 
Och sedan, efter aU hava förenat s ig m ed slagflottan, skulle 
~l agkryssarna i det disiga väder, som rådde, med s in höga 
far t och krafti ga bestyckning hava använts såsom en krafti g 
spaningss tyrk a för att sopa undan f iendens lätta kryssare och 
hålla högste befälhavaren und errällad om varje fiendens rörel
se, så att de långsammare slagskeppen kunde manövreras till 
t ak tiskt fördelaktigaste läge. 

lVIen enligt Bacons åsikt skötte Beatty sin spaningsuppgift 
lika illa som han enligt samma källa h ade skött utbildningen 
på sl::tgkryssarflottan . Bacon anser, alt a rtilleriutbildningen 
p å Beattys fart yg had e bedrivits synnerligen o till fredsställand e 
i jämförelse m ed artilleriutbildningen hos Jcllicoe. Och fak
ti sk t är, a tt Jellkoes slagskepp skö to avsevärt bättre än Reattys 
~ l agkryssarc . Vidar e kritiserar Bacon signalutb ildningen på 
Hea ttys fartyg , på vilk a en hel del misslag vid signaleringen 
gjordes, bl. a . m edförand e, nlt Derffiinger lämn ades abcskjuten 
Uneler nära 10 minuter i slngkryssarstrid en, samt att Heattys 
:allmänna signal kl. 1532 (strax före slagkryssarstridens bör
jan) alt successivl gira till kurs SSO icke blev vidarebefordrad 
till 5. slagskeppseskadern. Pi't Jellicocs slagskepp synas inga 
misstag vid signalerin gen h ava förekommit. 

Singkryssarnas stridsutbildning hade enligt Bacons åsikt 
hedrivits mindre energiskt, och Bacon ger J3eally fullt r ä tt i 
h ans skrytsamma yllrancl c, att >> Slngkryssnrna beclrcvo sma 

1'idslcrift i Sjöväsendet. 23 
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skjulövningar uneler strid », ty detta påstående bek6iftades ful lt 
av slagkryssarnas dåliga träffresultat i Jyllanclsslage~ . .. 

1 fråga om ledaregenskaper säger Bacon, att Jell1coe ag(1 ,• 
hela flottans förtroend e, under det att Bealty betraktades '>a
som en medryckande och k äck befälhavare, men också ibland 
såsom en n vhörjare i yrket. Hans erfarenhet, liksom h ans 
tapperhet, v~ro till sitt rätta värde uppskattade inom flolt a n. 
Amiral Bacon slutar med fö ljande uttalande: ,, om m an lugn '. 
tänker över det hela , så m åste nmn instämma i den k orb h;·,. 
nen: Gud vare lov att Lord Jellicoe förde hcfälet ÖYer Gru nd 
Fleet både före och under Jyllanclsslaget. 

lnoen vill pretendera , att J ylland var en ärofull segl·r. 
Det va; icke fallet. En ärofull seger var icke m öj lig undv r 
de siktförhållanden, som rådd!:' den :n maj. l\Ien på m orgll
nen den 1. juni förlorades en seger genom 1mderlåten helen ~11 1 
uneler nallen till Jellicoe inrapportera uppläckten av fiendcm 

flotta . 
7) 1 samband m ed nyss anförda yttranden angående 11•-

dareegenskaper må här anföras ett av en annan högre en g_~,bk 
··· ff" · en o·P-. 11 o· rrl·ort uttalande vilket efter allt att do1n a SJOO lCei . n'· t> t>. ' . . 

kan anses som ett uttryck för en allmän m emng !IWin (k n_ 
engelska sjöoflicersl.:åren . Jfrågavarande uttalande innehar ' 
huvudsak följande. 

Jellicoc var en kunnig och högt aktad hefälbavare. lLm 
saknade icke intresse för taktik , tvärtom . Han övade myck,• l 
flitigt både sig själv och sin stab p å det taktiska h~rdfet. :\ fPn 
han saknade taktisk begåvning. Han framJörde sm ·lolt<l l~: : 
ett klanderfritt sätt till strid och visade stor skic.klighet \H l 

avväaandct av stridsmanövern. Men då det tyska nws-.al l
grep1~et m ed torped kom , saknade h_ an l illräc~li~. f'nntu si .' 

0.'~ 
att instinktivt känna, a tt om ban vrd detta t1llfalle, sa J,ol 

f . l s ' sk u11<' tid före mörkningen , släpp le greppet om 1enc en, a 
del" seelan icke hliva lätt aU på nytt åvägahringa kontakt med 

honom. 
Om U-hå tsho tet mot Storbriltannien hade l yckats och Eng· 

land h ade brag ts på knä , så had.c hislorif'n säkerlig <'n Lt gl 
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skulden på Jellicoe, som icke tillämpade »the old spirib vid 
Jylland och brast i genialitet i ett vi ktigt ögonblick . Nu }veka
des icke U-båtsblockaden, och elen tyska flottan bragt~s till 
underkastelse med andra m edel. Pft grund av de tta förhållan
de kommer Jellicocs n amn a tt ~iven för cftcrv~irlden förbliva 
aktat . 

Det senast a nförda omdömet torde icke i lika hÖ"" "Tud t") t> 
gä lla om Beatty, som genom vissa uttalanden om sina beseg-
rade fiender hös ten 1918 utan tvive l förverkad e en stor del 
av den aktning, han annars sklllle ha fttnjut it. Efter elen tyska 
flottans utEimn ancle till England höll amiral Beatty hösten 
1918 ett taF ) till hes ~iltningen på sitt flaggskepp , slagkryssa-

*) Utdrag ur 'rhc N:wal and Military Heconl n: t 49 den 4 de
cember 191 8: »Horrible Sight. Adml. Beatty ion the Nava l Surreu
der. Beneath contem]Jin. 

fn a SJ H'C'rh which lw Jlla([p Oll ho a rd n. Jll . s. T,i on lo n !!athc
ring- l'C'Jll' Ci:i Pni"ativP of' thP Firsl". Dattic Urui sc r Squ ad ron , p t·lor to 
its departure to Scapa as Psco r t to the> GPrman bat ll Psllips, Aclml. 
Sir David ] ~c• atl.y l'X]l rPsscd in scathin g terms his vi1•ws witl1 rPgard 
i:o th e Gt•nnan naval SLHTPncler. 

H e thallkcrl the mC'n of the squaclron fo r maintainillg chee r
fu lnc·ss througl•out the lonp: wPa ry .)'C'fl r ~ of waitin g, ancl for havi n;!," 
maintaincd a11 dfi c ien cy wl1icl1 hacl cr catccl a prestige in the· m inel s 
of t h e Pncm,- which h ad hrou ght about his clownfal l . Britain owc<1 
the Grancl FlePt a g reat, grPat clPht; the world OII'Ccl thP G rand Fleet 
a great dcht. It hacl hr•c'n saicl bcforc•, and i t would be sa irl manv 
ii mes again , t h at tlw ,l-ar w hi ch wa s no\Y comin g to an end h~rl 
been won hy sea JIOWCr. 

>> I h avP alwavs said i tl thP past», A(lml. lJcati.y went. on , ,,that 
ihc High Sca Flr•C't woul1l have to come out ancl nH•et tlH· Clt·an (1 
Fleet. I was not a falsP propl1d t llC' t'l". (LaughtPr). TlH'.I' cam c 
out, and now tlw_y arP i n. (GrC'at laughtcr). Tlwv arP in our pocke t .. 
!LaughtC'r). It wa~ a pitiahlc s ight; in :l'act, T shoulcl sa\· it was a 
horri ble sight to SC'C' ilwse grra t sl1ips foll owing· fl J)ritish ligl1t c rui sc>t" 
and being slwplwrcl<>d like a :flock o-[ shePp hv tlw Grand Fl~c + w . ' ' .. . 

c cxpectPcl thPnl to ha1·C' thC' coura gP that WC' look for from th osr 
Wl1osp work lies upon g r <' flt watC'rs; w c C'>: JW Ctf'cl them io rlo so nwth ing 
for the honout· of tlwir country, and I am s ure thar t he si drs of 
this gallant old sl1i11. wlli<'h l1an hcPn well luimmPrccl in thr pas f·, 
~nu st havP achP(l, as T achNl. and as you aclwcl, to givP tlwm anothPr 
aste of w l1 a t w P harl i11tr ndPd Jor th Pm. l3ut J '1·ill s ay thi s, tlutt 
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n~n Lian, i vi ikel han beskyllde elen tyska högsjöfJollans !w

sättningar för feghet och beskrev dem såsom >> usla kreatur 
som voro värda förakt och borde behandlas med ringaktning 
( >> despicablc beasts, who were bcneath con temp t and should 
be treated with contemp t »). En författare (högre engelsk s jii

officer) i Novul and Militury H.ecorcl (den l1 december 191 Hi 
skrev härom, att han icke känner till n ågonting, som den t:-·sk1 
högsjöflottan kunde ha gjort sig skyldig till för att berätli ga 
ett sådant spn1k - ett språk, som man knappast väntar sig 

från en engelsman, allraminst i segerns ögonblick och mot 
en övervunnen fiende , som tvungits på knä. S::unme författare 
fortsälter med att citera Beattys yttrande: >> Vi väntade oss , att 
de skulle visa sådant mod, som man är van att finna hos sjii
folk, och vi väntade oss, att dc skulle göra något för sitt la n(h 
ära >>, samt yttrar härmn, att den brittiska flo ttans överlägsen-

t.heir bumiliating end was a sure l'ncl and a propc'r end to an em'lliY 
who l>as pro\·ec1 himself so lachug in chivalry. At sea, his st rate12.:. 
bi s tactics ancl h is behaviour have been l;eneath contempt: lll s '"d 
i s beneath conte mpt, an d worthy of a nation whiclt has waged ,,-,,r 
in the manner in which tbe enemy has waged wnr». 

Adm1. Beatty warned those wbo had any dl'alings with repr•'
sentatives of the I-Jigh Sea Fleet to remember what tl>ey hacl clmw 11 

the past. >> Do not» , he saicl , >> pat them on the back ·and call t ht·.r> 
oo Old chap! » and gi vP them cigarettes. Th ey are beneath contem.pt, au•l 
sho uld be treatr cl \l·ith contempt. If :you fee l sorry for them. at a ll.\' 
t inw, rem embr-'r what tl1ey l>ave done in the past. Don't C\·Pr forg <' t 
-it: it would he one of the greatest mistakes in the world. 'vVe know 
that the sympathy of the British sailor i s Yery lm·ge. \Ve know t \tat 
h e bas a lm·ge heart and a very short memory. In th1s case, tr~- in 
l1ardPn the heart and le11gt hPn the memory, and rememher that t~!!' 
enemy which you are Jo oking after is a ckspicable be a~t , nc_itill'l' 
more nor less. He is not worthy of the sacrifice of the hie o[ n•:P 
bluejacket in th e Grand Fleet, and that is the one lJl'ight spo1 Jll 

th e fact t h at he dicl not come out». 
Three hea rty cheers were given for the Com.-in-Cief on t hr 

call of Vice-Aclml. S ir lViili an PakPnham, commanding the Dai 11r 
Cruiser i"orcl', who thanked him f or hi s most inspi ring acld rPss, 1111'

1 

assured him. that whatPYer the fnture held in store for him, t lc•'Y 
would al\1·a:ys follow his lloings 11·ith )lppreciatiw inte rPs t. 
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het över den tyska i stort sett var fyrfaldig, och att, om någon 
skall h a rätt att beskylla tyskarna för feghet i att icke dwm
ma u l>>, så ä r det sannerligen icke den officer, som bevakade 
deras väg till sjöss med en slagflotta, fyra gånger starkare än 
deras egen. , Jngen seger har någonsin förhöjts genom skälls
ord och smutskastning mot en slagen fiende , särskilt om denne 
varit enelast fjärdedelen så stark som man själv ». Deatty ytt
rade vidare: >> Till sjöss hava hans strategi, hans taktik och 
hans uppträdande varit under all kritik >>. >>Det sakförhållan
det kvarstår emellertid», säger förstnämnde författare , >> att 
historien endast inregistrerat ett tillfälle, då högsjöflottan vi 
sade sig till sjöss under drabbning, och om man dömer efter 
resultaten från detta tillfälle, så voro dess strategi, taktik och 
uppträdande ingalunda att förakta . En stor beundrare av Sir 
David Deatty, Mr. Pollen, skriver i The Navy in Buttle, att 
Scheer och Hipper hade gjort nog för att hölja sig med ära , 
samt att de, om de kunde taga sig hem, hade en allt annat än 
misskrediterande rapport att avgiva >>. 

8) Bennet Copplestones slutomdömen om slaget äro föl 
jande: 

Ha de drabbningen börjat tre timmar tidigare, hade vädret 
varit k lart och hade det , framför allt, varit längre väg till de 
tyska örlogsbaserna , skulle icke ett enda tyskt slagskepp ha 
var it flytande , då solen gick ned. 

Ingen flotta har någonsin haft mera tur än elen tyska i. Ska
gerakslaget. Amiral Scheer lyckades komma undan och visade 
sig vara en fulländad mästare i sitt värv. Men han försökte 
aldrig i sina rapporter göra gällande, att den engelska flottan 
i militär m ening hlev slagen. Den blev lurad , huvudsakligen 
genom hans egen skicklighet, men den blev icke slagen. Tysk
arna säga , att styrkcförhllllandct mellan flottorna i stort sett 
var såsom 2 1·ill 1. l\[cn de försöka icke göra gällande, att 
denna övervi:ildigande överlägsenhet i styrka blev kännbart 
reducerad genom de en gelska förlusterna, och icke h eller , all 
de stora engelska slagskeppen , erkänt större, talrikare och 
kraftigare bestyckade än deras egna, efter slaget upphörde a tt 
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behärska haven. Vad de vilja göra gällande, är i sjä lva n -r

k el helt enkelt, att den tyska flottan uneler dc rådande fiir

hållanclcna lyckades draga sig ur striden på ett högeligen fram

gångsrikt sätt. Och det gjorde den ju i verkligheten ock;.a. 

Med bä nsyn till den engelska överlägsen hete n il r det lwlt 

naturligt , a tt amiral Schcer försökte kon11na undan. Han sku llt· 

ha varit en dåre, om han icke hade gjort det, och amiral Sclw (T 

är långt ifrån någon dåre. 

Men oaktat den engelska flottans taktiska misslycknn d(' 

var drabbningen i sin helhet en s:l avgjord framgång, alt ch n 

lämnade England i obestridbart herravälde över haven , dl 

mera fullständigt herravälde t. o. m. än efter Trafalg::tr. Tysk 

arna lärde sig, alt dc icke kunde möta den engelska flott an 

i öppet sjöslag med den minsta förhoppning om seger. 

Det torde vara svårt att göra några grundade invändni ng

ar mot Bennet Copplestones nu anförda åsikter. 

9) En förutvarande engelsk sjöofficer, Arthur Pollen. 

känd för sin konflikt med amiralitetet, som icke vill.e antaga 

en av honom uppfunnen eldledningsapparat, hnr i sin bok 

The Ncwy in Bntlle (1918) gjort följande i korthet anfön h. 

i fråga om engelsk sjöstrategi och dess inverkan på JellicOl, 

taktik i Skagerakslagel synnerligen klarläggande uttalan det .. 

Redan från början var det tydligt, att Jcllicoc måste hanel

la med den allra största snabbhet. Väderleksförhållandena 

hade blivit allt mera ogynnsamrna för artilleriet, på vilket \" ~l

pen den brittiska flottan m ås te förlita sig för aU vinna segc1·. 

Allting lydde på, att dc rådande förhållandena skulle bliva allt 

sämre. Det var ett fall , då segern antingen m:\sle gripa" 

hastigt eller också helt och hållet förloras. 

Beträffande amiral Schcers taktik framhåller Pollen , att 

Scheer m åste ha insett , i vilken farlig situation hans flotta rJ

kal, men å andra sidan fanns del en omständighet, som vnr 

ägnad att stärka hans tillförsikt. 

Aratal före kriget hade tyskarna upptäckt och först n!l 

den fundam entala ide, som sy nles hava inriktat brillisk sji"1 
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~ trategi. Denna ide var , att de engelska huvudstridskrafternas 

roll till sjöss under krig i f6i.msta rummet skulle vara defen

siv . Vår flolla skulle beslå av enheter, var och en kraftigare 

ä n r ivaliserande flottors . Vad antalet beträffade , strävade 

vi efter jämställighet med dc två näst största sjömakterna till

sammantagna. 
Delta var en politik, som möjliggjorde en övenäldigande 

koncentration mot den mäktigaste av våra rivaler , Tyskland, 

allt under det att vi ändå kunde beh ålla kraftiga sjöstyrkor 

över hela världen. På denna politik grundade sig vi\.rt anta

gande, alt herraväldet till sjöss vid krig skulle av våra fiender 

avs tås till oss, och alt detta herravälde skulle förbliva praktiskt 

taget ostört. till dess våra huvudstridskrafter till sjöss bleve 

icke endast anfallna ulan även slagna. Men vår överlägsen

het i antal och individuell styrka gjorde, att ett angrepp av 

·en underlägsen styrka syntes vara den mest avlägsna av alla 

eventualiteter , och nederlag syntes omöjligt. 

Från denna teori härledde tyskarna en följdsats. Den in

nebar, att, eftersom Englands mål kunde uppnås icke först 

och främst genom seger, utan genom att endast undvika ne

derlag, så skulle den engelska flottan sannolikt icke utsättas 

för några större risker i ändamål att tillintetgöra fienden, utan 

i stället skulle engelsmännens förnämsta omsorg bliva att und

vika förlusten av flottan eller så stor del därav, att Englands 

stora överlägsenhet kunde äventyras. Den tyska marinpoli

tiken uppställde följaktligen för sig det målet, att - med 

avstående fr?tn en så stark flotta , att den skulle kunna be

segra värld ens starkaste sjömakt ·- nöja sig med en flotta, 

.så stark , att densamma icke kunde besegras av den starkaste 

u tan alt den sistnämnda riskerade för dess universella över

lägsenhet ruinera nde förluster. 

Militärt se tt utgingo tyskarna ifrå n, att elen engelska flot

tan icke skulle söka strid, och om den mot förmodan skulle 

söka strid, skulle priset för en sjöseger bliva förlusten av her

raväldet över världshaven. Denna l~rskarnas uppfallning be-

tyrktes av \\Tinston Churchill, som under världskriget icke 
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gjorde någon hemlighet av sin åsikt, a tt den brittiska floli an 
även utan ett segerrikt sjöslag å tnjöt alla dc fördelar, SOlll 

även den mest förkrossande sjöseger kunde skänka oss, s~mt 
att det var tys1arnas och icke vår sak att söka åstadkom ma 
någon ändring av styrkeförh ållandet till sjöss. 

På grund härav anser Pollen, att tyskarna lnmdc ul g<• 
ifrån, att J cllicoe skulle vägra a lt ikläda sig de risker , so J n 
äro ofrånkomliga vid sökandet av sn abbt avgörande på efi'L'k · 
tivt stridsavstånd. 

Pollen anser vidare, att am iral Scheer hade en officiell 
och definitiv stadfästelse av y tterligar e en teori, nämligen ntt 
undvikandct av vissa risker, och alld eles särskilt torpecllanul , 
hade blivit näs tan ett axiom i brittisk officiell doktrin. Tor 
pedfaran had~ sålunda förmått de en gelska slagkryssarna alt 
vid Doggers Bank omedelbart avbryta striden och lå ta fiend en 
undkomma, utan att detta på något sätt föranlett amiralitcl d 
att uttrycka sitt ogillande. Schccr kunde sttledcs räkna p :t. 
fltt hans torpedanfall vid Jylland skulle få åsyftad verkan , i 
det a tt den brittiska flottan aldrig skulle komma att utsättas 
för denna risk , så länge det på något sätt kunde undvikas. 

10) Henry New balt betonar, a tt s trategiska skäl vorn 
!.!rundläuaandc för Jellicoes försiktig·a och defensiva tak tik i 
Q bb 

Jyllandsslaget. En svagare makt hade utmanat en s tarkarv. 
försökande att frånrycka den sistnämnde h ans sedan län ge hc 
stående och livsviktiga herravälde till sjöss. D en storkare ]w 

dc nlll otl förlora och mycket fil et ott vinna. Den starkarrs 
huvudintresse var att bevara stotus quo, men ingen fördel d~ir 
utöver kunde vara av sådan betydelse, att den uppvägde risk l'll 
att förlora vad han redan var i besittning av. 

11 ) Crtptoin Frothinglwms slutomdömen om Jyllandssla
get äro i huvudsak fö ljande. 

En överlägsen flotta med högre fart lyckades icke göra 
sm överlägsenhet gällande mot en svagare flotta med higrc 
fart. Amiral Scheers flotta var så underlägsen, alt den i ck '' 
kunde hava några som helst utsikter att reda sig i en bred
sides-strid. 
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Men det vore orätt a tt liigga skulden för det engelska 
)11isslyckandct på den m odige man, som utk~impade slage t. 
J{landret för den olyckliga utgången bör drabba den taktil<. 
som i förväg var föreskl·inn av ami ralitetet och som högste 
befälhavaren över den brittiska flotta n m ås te tillämpa under 
drabbnin g. 

Orsaken till all elen strid, som uppst;t tt om Skageraksla
get, är el en flera gånger i det föreg ående f ramhålln a m ärkliga 
omständigheten , alt den dubbelt överlägsna engelska flottan , 
vilken förutom i styr1a även var överlägsen i lart , icke blott. 
misslyclutd es i att besegra sin svugarc och ldnasamnwrc mot
ståndare, utan dessutom måste finna sig i att å tervända h em 
efter alt hava lidi t väsentligt svårare förluster än denn e m ot
ståndare. 

Förklaringen till detta märkliga resultat av striden är , s~1-

som av det föregående torde framgå, tvåfaldig, nämligen dels 
den förs iktiga och tillbakahållande engelska takliken och dels 
den djärva och offensiva tyska taktiken , som s tändigt hade 
en för eventuella n ödlägen beräknad r e trä ttm anöver i bered
skap . Vad sont är mest ägnat att förvåna, är den engelska 
flottans defensiva uppträdande, som står i s trid med alla denna 
flottas trad itioner från så många ärofulla och t ill fiendens 
förintande genom kämpade sjösegrar. Detta avsteg fr{m den 
brittiska offensivandan erh åller å sin sida sin förklaring i 
amiral J ellicoes skickelsedigra memorancl u m, godkänt a v am i
ralitetet i november 1914. Detta m~morandum är av grund
läggande betydelse för den brittiska flottans ti llbakahållande 
Uppträdande under världskriget och alltså jämvål för Jellicoes 
taktik i Skagerakslaget. Utgången av denn a drabbning var t. 
0 · m. förutsr:dtl i J ellicoes m emorandum . Yilket fram går av 
följande cila t ur elensamma: 

>> Jag vill sä rski lt r ikta amirali tetslordernas uppmärksam 
het på denna punkb (nämli gen att elen tyska flottan , därest 
den girad e undan och toge jakt, sannolikt hac!C' för avsikt att 
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locka sin motstandare över en fälla aY U-båtar och m inor, 

varför Jellicoe i dylikt fall ämnade vägra att följa cfhT) 

,, emedan clcl ].:uncle tydas såsom ett avböjande cw dmhb nin g 

och i v erkligheten möjligen kunde resultera i , att j'ienden icke 

blir sä tidigt tvingad till clmbbning, som man hoppas och )'lir

väntar si() ». 

>: Ett sådant resultat skulle vara absolut motbjudande fii r 

:::.Ila engelska sjöofficerares och sjömäns känslor, men llll·d 

tillkomsten av nya och oprövade sjökrigsmetoder måste Pn 

ny ta k tik utfinnas för att möta den1». 

,, Det är en svår situation. Det ligger fullkomligt inom 

möjlighetens gränser, att h alva vår slagflotta kan bliva försa ll 

ur stridbart skick genom anfall m ed undervattensvapen, inna n 

kanonerna ännu hinna öppna eld, därest en felaktig tak ti k 

iillämpas, och jag är medveten om, att jag ständigt ma.~l c· 

vara beredd på möjligheten av ett sådant anfall och färdig all 

genom en lämplig taktik omintetgöra dess verka11». 

Jellicoe ger på ett ann at ställe i samma memorandum ut

tryck åt den förmodan , att en dylik försiktig taktik, om dl'!l 

icke bleve förstådd, skulle giva upphov till klander mot ho

nom själv, ett antagande, som skulle komma att i fullaste m ·1 tt 

besannas. 
Men enligt min mening kan den, som studerar alla >> fi ir 

och emob beträffande Jellicoes taktik i Skagerakslaget, n iip

peligen komma till någon annan slutsats än den , vartill bl. a. 

tyskarna kommit (i Der I<rieg z ur See), nämligen att skullh- n 

för alla misslyckanden icke så mycket träffar Jellicoe persnn

ligen, som fastmera det brittiska amiralitetets hela grunda

skådning under världskriget, varigenom flottans tillbakah·tl

lande och bevarande bl ev upphöjt till ingenting mindre iin sy

stem. 
Aug. Giron . 
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Utredning rörande Sveriges försvarspolitiska 
läge samt behov av försvarskrafter. 

( RedogöTC!s·e för avgivet bet•änkand e.) 

I .~lut et av maj hava av chefen fö-r .försvarsdepartementet 

i mwrs 1·929 ti III-w Ilade saMkunniga J ör verl\'ställande av utred

niil'g rörande åtgärder Iför höjande av oförsvarsväsendets effek

tivitet avsJut·a·t sitt -a,·bcte ooh ingivit den ut-redning vaTS täte-l 

frmngår .av rubriken ovan. 

I s,Juivdsen till chefen .fö'l· förs,vaTsdepartementet Hunnas 

-en redogörelse för de lämnade Uippdr:agen, ·enl<igt vi:lka skulle 

såsom första ledet i utredningen stå verkstä llandte-t av en un

der·S·Ökni.n•g, h ur u vida några mera :betydel&efu!Ia förändringar 

unrder de senas{·e åren ä•gt rum ;i de förutsättningar, på vilka 

vår nuvarande förs·vars·ordning •är byggd. Särskil-d uppmärk

samhet ägnas åt det nutida tl uH- ·OC'h gaskr,iget, v,arvid sam

band skuHe håNas med r·edan igån,gsatta utredningar !inom 

de~sa 'OmPåden. Frågorna rörande hö}andet .av det nuvarande 

föTsva rsväsendets eLTekti vitet mås t>c ses mot bakgrunden av 

Vånt fö-rs.varsvä,sendes uppgifter -i •stort ocJh de kra,;, som , iid 

-oHik_a krigstfall eller 'olika politiska tläg.en 1stä'llas på våra strids

hatft,er. En sådan utredning vore desto nöd•vän<digare, som det 

Polcitiska läget :kri•ng Östersjön efber •Iuiget undergått väsent

l'j,ga förändringar, vi1Lka nu kunde säkrare överblickas än vid 

för,ar~be.~ena till 1925 års 'försvarsorganisation, varförutom flyg

vapnets utveckling m åste beänga ändringar i tidigare planer. 
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I september 192,9 fiin,g,o de sakkunni ga särski lt uppdra" 
. o 

att avgwa yltrande och {örsla'g rörande 'så.ct.ana å tgär der fö r 

stär kande av Gotlands försvaT, v.i.Jka aämptJigen borde snarast 

möj li g,t v1idtagas oberoende av 'Utredningen i övri gt. 

Saklwnn.iga 'haya som Slin främsta uppgift satt atL un

dersöka, huruvida n ågra mera tbctydels·cf.ulla ,förä ndringar 111 _ 

trätt ,j cJ.e förutsättning.a r , som ·v,or·o f ör iha,nden vid d.en n u \'a

rande försvaro.rdn·ingen.s antagande, sam t wtt J{l ar.lägga var t 

förs \·arsväscndcs uppgi.ft ,och dc •luav, som vid olika kr.igs l'a l] 

kunna k cmma att s tä>J.Ia·s på våra lförs\'arskraofkr·s a llm änna 

omfatLning. Organisal!ions- och trtru stnings1h ågor hava chi r

för endast i ringa mån •berörts. Endast beträfl'ande Goll an d 

'har, i över ensstämmelse med särsk il·cla' dir·ektiv, c lt utforma t 

förslag framlagts . 

Under hänvisning till pågå,ende lu:flförsvarsutr,cdni111gs a r 

bct·e anmäla ·de S'akkunnige, att de icke gålt in på behoYel U\ ' 

ma:rklu ftvärn för rörliga stridskrafter, fä·stni ngar eller fl ygsta

tioner, utan ·endas t ang'ivit det b ehov av försvar i luften , som 

kan anses för eligg•a . Lufbförsvar>Ct på Gotland ha.r dock he

hancl]a,ts. 

Sakkun:ni g•a hava utgjorts av g•enerallöjtnanten Åk.erm an, 

ordförande, a vde,Jnings-chefen ·i utr.il<>esdepartcmentet Bohe

man, kommerserådet ,Enström, kommendören v~d flygvap net 

Liibeck, major,en vid generalstiaben Mdlquist .samt komm en

dören vid flottan Tamm. Sel<re terar·e .hava varit kapt enen, 

mnncra maj.orcn, vid g.eneralstab cn Ros enthlad ocih kapt enen 

vid floHan Sl·römhäck. 

Utreclnin g•e n 'Omfattar inledning och tre dela:r, sär ski lt 

ytt·randc av major Mcllquist samt 10 bilag.or. Därbill en h <'m

tJig del med b~lago.r. 

Inledningen. 

Utredningen angiYes utgöra en undersökning av SverirteS 

försuorspoliliska läge och de krav, ~om vid olika krigsfall l; un-
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na k omma alt ställas på våra förs vorskralters allmänna om

fattn ing. 
Utgångsprunkten h ar yarit, att behovet av försvarskrafter 

JikS•OI11 d•eras styrka måste göras heroend e av dc meHa•nJfolk

]i.ga .föThållanclen, som heröra oss. Försvarskra.fkrnas styrka 

]11ås.t-e avpass·as .eJter de t rådande 'lägets krav. Endast om så 

sker, ·kunna de sk apa trygg,h et för r •ikels for tsaHa sjä,l•vstän

diglhet och samJidigt bidraga till fredens bevarande. Då emel

ler bid vaJ-j-e försva:r sorclni•ng behöver ·en viss tid för att n å fuH 

utv:eckling, :k a n den ej ständigt 1fö lj a växJ.ingarna i det inter

natlioneHa ,]ä.gcl. Försvaret må·ste dänför avpassas dels med 

hänsy.n tiU såcla·na förändringar i detsamma, vilka kunna in

tl'iild·a inom en tidrymd, som ur thäror.ganisalor•isk synpunkt 

måste betraMas s,om l<>ort. 

FörefinHiga meningsskilJaktigbeler rörande vår för sva,rs

fr åg:a anses hotina ej minst i ·olika uppfattningar om det all

männa 'läget i vär.ldcn 'och de s1utsats,er, s·om dämN kunna 

dragas r.ö,rande krig och fred~ :allill1änhe·t. F'räms:t'a föruts ätt

ni11!gen f.ö;r att Jwmma till .kunskap härrutinnan ä r .känn·ed:om 

om d e internati,onellträttsliga föThållanden, som iberöra oss. 

Möj:Jigheten ~1ärtiU har varit för-svårad bl. :a. däTför aH dessa 

lförhåHanden under det senastie decen niet J:Jefunn:it sig under 

omvandl:~ng och utveckling. Särski·ld uppmärksamh et har 

dä:r1för ägnats åt dessa frågor. 

Därvid hava de sakkunniga avs.ett v,isa, v ilken inverkan 

vår t ·föTSvarsp oJi tiska läge rön•t av de ,s ta.Uiga omgestaHning

arn:a ~ vår närhet efter världskriget. 

För att 'belysa de f.aktor,e.r, som inv1eTka på vå·ra förs:yars

möjligiheter hava våra ekonomiska förhållanden ur lförsvaTS

synpunkt herört,s, varvid särskild uppmär;ksam11et ägnats möj

l.Lgheterna till självförsörjning. Undersökningar hav.a veJ·k

!>täUts rö·ran de de nu tida kri>gs·m edlens, särsld<l:t l uH- och gas

S·br~dsmedlens, v·erkningsmöjlighe t•er och rimflytande rpå vårt 

för'S·\na>r. 

Genom dc verkställda unelersökningarna ha va de sakkun

nige kommit {mm till e tt bedömande av Yårt stra:tegiska läge 
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och d e uppgifter, iniför vi lka Yårt f.örsyar kan komma att stä l

las. På gr.und·vaJ.en härav hava de sakkunniga till slut siik t 

bes tämma mått.et ·av de försvarskraH er, som edordras för dl' s

sa uppgifters lösa nd e. 

DEL I. 

Sveriges läge ur internationellt rätts l i g och politisk 
synpunkt. 

Sveriges Jäge har c.fter världsk•rd.get undergå tt ibetydancle 

.föränclringaT, väsentlig.t ber·oende av två grupper av oms.t iin

digheter, nämligen: 
l ) TiHkomst•en av Nat ionernas förbunds akt och Sveri ges 

an slutl1!ing !Jill densamma; övri1ga f6rdrrag avsedda till upp hy g

gande av en intcrn.ationeH 1·ättsordning; KeUogpakte n. 

2) Det ändrade pol i l,iska läget vid ösbersjön, särs·kilt upp

komsten ,av sjä·lvständiga stater vid öskrsjöns östra kus t. 

Dessa :båda grupper av omständigheber kun'l1'a ej skärsk a

das !helt skillda ,från var.andra. Lå_lge t vid Östersjön och yart 

miJ,itär poli1tiska rförihåUan:d c hll de nya s.tat•e,rna i ös l,er •rön n i 

hög .g~·.ad inflytande av 'Vårt Inedlemskap i Nationernas fii r

bund, ·liksom J"ons.ekvcn~l'crna av dcUa medvemsk ap och a v 

vårt int·rädc i .elen nya i·nternati·onc:Ha rättsmdnin gcn ur {ÖT

SYars•poiiti sk synpunkt i hög grad påve.rkas av det ä ndrade lä" 

ge.t ·vid öslrerjön. 
I förs l·a .avdelni111gcn rcdogöJ·es .för de i niterna ti onellträll s

liga Jörhållandena. Genom tiHkomskn av Nationernas fii r

bund h ar föT dess medlemstater f6rhållandet .till hcgreppet ]d·i•g 

oclh J,red j uricl·isikt ·Och pra'kliskt i h ö·g g.r ad ändrats. För h un

drets {r.cdsibe•var.ande uppgift avs•es aU lösas de] s genrom •regle r 

för ret t ,frecUi,gt förfarrande :fö.r uppkommande tv<is,teTS biläg

gande, de'ls genom föreslwirfter •om gemensamt uppträdande av 

sam tliga mecllemmm· gentemot den sta t, som går t iH Jui g u!::~.n 

iaktt.ag.andc :1v d ressa regleT. Man l1ar rsökt skapa ett sys tl'l ll• 

varigenom användandet av kriget s_åsom yttersta utväg•en i fii r-
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bå'J.Iand ct mellan enskilda sta1te1· slmlk insJuänkas . Vädjandel 

tiU vap en ·äg eT i pPincip s1i t t herät.ti1g.anrde 1enda•st sås·om gemen

sam .akti·on mot en stat, som genom krigiska h andlingar hryt•er 

rnol d e Jöresl<:r ift.er , som upp s täHts för lfr,cclrens bevarande. 

M·ed ett sådant system är de'l gamla neutmlitetssystemet s·tällt 

på avskrivning. 
Svefi.g,es rpo1ihk har ~sedan Hrng•e va.T'i't inriktad på hcva

rand·et av neutra·li•teten vid konflikter m ellan hämmande mak

ter. Dä11för ha de sakl<:unniga unrdersö:kt, i vad mån Sveriges 

inträde i Na-tionernas för.bund 1kan tänkas inverka på vårt för

sva.rs·pol>it,iska läge. Enär de för den nya inteTnationella ord

n1ng.en gällande ·reglerna delvis är.o så va,ga och oldara, art:t de 

redan ur juridisk synpunkt kunna tdl'kas på ·fllera s•ärtt, kan 

diet i väsentliga punkler e ndrast konuna aH röra sig ·om fÖrr

modanden och antaganden. Som ·e lt o säkerh ·et smoment s.tår 

också, abt v1s.sa mäktiga sta·ter .aHtjämt stå :utom fö.rhundd . 

Hela d en nya ordningen har enda st var~t gällande så kort tilcl, 

att t<ilJ.räckllig errfar cnhet ej vunnits ,för ett shtt'ligt bedöm ande 

av s.ys.tem ,ets fasth et. 
De möjligh·eter, S·Om finnas för en sf:a.t raH i olika fall be

vara srin n eutra'li,t.et, hava sär.sld lt he,UJktabs. 
Samma gäUer d e bestämmelser i >förbundsalden, smn ibe

rö.r:a ,föThållandet mdlan 1fö.rbundsm ed lemm ar och u1.anför fö.r 

bundet stå·ende .sta:t. Med hänsyn lil:l att en av våra närmaste 

grannar äT en stormakt, ·som kkc blott e j anslutit sig tiN för

bundet utan t . o. '111. intagit •en m10•t d etsamma och dess syHen 

di'I·ekt avvisande h ållning., erhåUa rdlcssa spörsmål särski:ld he

tydels.e . 
I näst.fÖ'ljande k apit-el redo:gö·res för lförbtmds•aktens ibe

s•tämmels·er om .fT.cdligt !förfarande, d. v . s. de bestämmelser 

genom vilka förbundets medlemmar ålå.g•@as vissa förpl1iktel

s·er att kl"e gripa till vap en. I första hand kommer mecNem.

'tnarnas å tagande att res:peld<era .och gent •emot a:l.lra ytt•re an 

grepp upprättJhålla förbundets samtliga medlemmars ~ntegrritct 

•och för •handen varande politirsl"a obC'roencle. 
Härmed an ses fö lj.a att varj.c medlem 1förpl'ildi,gat sig oU 
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själv avstå från krigiska angrepp i angivet syft•e samt vidare 
.al'l deltaga i gemensamma åtgärder rtill avvär jande ay lllo t 
någon m edlem rikta-t angreiJpsk·rig. 

Att avvärjandel a·v aa1grepp, från vilket håll de än k olll
ma, är {.örbundsmedlemmarnas samfälda angelägenhet u ndc r
slTykes i oförhundsakten .genom s,tadg.ande't, aU varrje krig eller 
krigshot, oberoende av om någon av Iförbundets m·edlem uw.r 
omcclelha~rt d'är·av berö,res, srkall anses vidkomma ,förbundl'L i 
dess helhet, va.rför detta bör traga lämpliga mått och steg äg
nade arbl verksamt trygga freden. 

Det gnmcllä>g•gande åtagandet för förbundsmedlemm arna 
att ·ej tillgripa krig, i n nan försök gjorts tliLl tvistens bilägga nde 
på {redlig Yäg, bes.tår av bestämmelsen att varje mellan m c<l
lemmarna uppkommande alharlig •tv.is•t skall hänskjuta s t ill 
prövnrinrg på elt av två tfrccl ·lirgra sätt. Det ena är etrt ski lje
doms- eller domstolsförrfarande, det an.d,ra ett undersö·l<n ings
förfa,r<ande .inför förJJlmdets råd eller församling. Skiljed oms
eHC'l" domstolsförfarandet skall hänsl<.jula~s till den fasta m cl-
1-an'fol'l<.hga domstolen, ·eller till vilrk en som h dst skiljedom s tal, 
varom ,parterna överenskommit. 

Så l•änge ·en av ovannämnda procedurer pågår och in lil1 
dess trre månader rförflut•it efter de.t dess 'l'esultat framlagts, 
äro de rt:vista.nde medlemma•rna ofÖPp.liJ\.l<igade att upprätt ba lJa 
freden . 

Dessa bestämmels·er ·avsre s.Jit,ande av 1.vi.sler meUa·n s.ta ler, 
vi·l·ka äro med1emmar av fö.rbundet. Ska11 förbun.d·el ku nna 
fylla s~in uppgift att så Yitt möj l•irgl upprät!J"hålla väwlds,fr edl' n, 
mås,tc del sträva erfter att äY·en :bilägga l<conflilder, i vilka ul ,,m 
förbun-dert stående är part. -Det stadgas därför i förhunds ~t k
ten, ratt om tYis,t uppstår meJoJa-n två stat.er, aY Yilka ench sl 
en är medl·em av ,förbundet, e.Jlcr mellan s.tater, som ej tillh{, ra 
förhund•et, så skola den e:ller de u tomstå•ende s taterna inhj u
das a1tt fö.r histens lösande ål•aga sig de förpl:ildels.er, som äro 
förenade med medlemskap i förbundet. Har sådan inbju dan 
a1nt·agits, skol•a omförmälda hes·lämmelser för hi:täggand e av 
1\,ist til lämpas, med de jämkning·at:, som rådet rfinncr lämp l i.~ n. 

De sakkunniga framhålla vi·dar e, all kriget som m edel Wr 
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tv.is-t•eTs av.göran.de ic.ke helt eliminerats och ersatts med fred
Jig,t för,farande. Dc påpeka, att i föribundsaJden·s ingress talas 
om ett åtaga n de J rån medlemmarnas. sida av vissa för plikielser 
wtt ~eke gripa ti ll ln ig, men icke om -förpliktelser att överhu
vudtaget icke grip.a till krig. 

I katp. 3 lämn:a de sa.kkunni:gra en 1·edogö'relse för strä•van
dena a1it utbygga förbundsaktens förlOmings- och skiljedoms
sysrtem . 

IDet 1aldrig godkända s. k. Geneveprotokollet omnämnes, 
va·r,eft.err framhål·les, att str-ävanden i ·ensldlda stater att åstad
komma ett fullständigare skilj ect.oms- roCJh förlikn~ngssys, tem 

än 'förbunds·a'kt.cns Lett till att ·un.der de s•enaste åren eH stor•t 
anba'l öm se.sicl iga ~kil j e dom s- och förN·kningstraktat avslu
tats, av v.iJ.ka dc ·fl esta i1nnehära •större 'g'a<ranti:er för ett fredligt 
r·egler.amie av ·evenbueU.a tvister än rföTbundsaktens Jned:lilllgs
J.öor,far.andrc. Hi.t ·h örer bl. a. Locarnoh·arMaben. Sverige har 
ingått 'ebt stort anrta'l dylika tra!]darber, av "\Ci!lk·ar en del äro för
behål:l s-lös.a, d. v. s. de omfatta ·olbhgartmiSik 1sldlj.edom ri såväl 
rätts- som ~ntr.css·etvister. 

VIidare omnämnes d·en ·s. k generalpakten, lmraktäriSJerad 
s·om .en a llmän .s'kiljec1oms- och fö-rlikninrgs.traktat med olika 
albernartri1v ,för anslutning, samt den f,a.Jm.H.ativa klausulen, 
denna avs•condc den fasta mellamf.olkl,iga do·ms•t·olens behö.rirg
het :avgÖ'ra inberna•l1i·onella .tvister. 

I rans:lutning till ovannämnda s,brävanden 'lämnas. l'edogö
relrse Iför KeJl.ogpa'kten, vilk·cn som 1bekant innebär att d e an
~lutandc parterna (numera = aHa nwra b:crtyclarnclre stat·er) för
klarm sig »för·döma anlilandet av krig för av.görande av inter
nat·ionella lvis·l·e·r ·octh att de i srin:a inbördes förhållanden avS<l·å 
från, .kr•ig såsom ve.rktyg tför nationeN politik». 

Makter-na avsäga sig antså rättigheten tillgripa krig i åt
ski.Hi,ga .fall, .då sådm1 rättighet •en11i:g,t :fö'I·hundsalden binkom
Qner d em . Pakten innehåller in•ga hcsl~immels;cr om s.kilj e
d•umsförrfanande . i inLernahondla tv:islcr och inga sanktionsbe-

24 
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s.tämmelser, utan inskränker s·ig till en förklari n g av hm·ud
saild<igen montlisk innebörd. 

Näs·ta kapi•tel ägnas åt en redogördse för förhun,cls·akle ns 
sanktion~ssystem. I akten ,föreskriv,es, aLt Ii händelse av krig 
mellan förbund1smedlemmar, s·om pålbörjats ulan att tvisten 
först hänskj.ubits till sk.i·lj edoms- eHer för.Iikningsfö-r faran ( lP, 
eller .som påbörja-ts in·om 3 månader e:ftcr avgivande av utslag 
el:ler oc'k som påbörjats mot en Inakt som s,täUt sig dylikt ut
slag tiU eft.crräUels·c, ligger det förhundlsmedlemmarna at.t gent 
emot den fredsbTytande staten upprä.tUhå'lla förbundsaldem 
s'taclganden. Uråg.avaranclc ·stat anse·S rnäml:ig·en hava hegålt 
en ikrig~shianding mot samtliga medlremmar av förbundet. Un
der övriga tillåtna 'krig äro dc utom :tVJis,ben stående medlem
marna beräHigiade aU lirn.taga den stäUnring, som tillkomm er 
en neutral >S'bat enhgt allmän folkrätt . 

De s·anklionsåtgärder, som tförbundsmedl,emm·arna kunn 'l 
komma a~H ,tillgripa äro cleis •elwnomis'ka, dels mihlära. DL' 
ekonomiska srunktion,ernra ä1··o obligat10·ris,ka, de mHi tära ick l'. 
Rådet äger endlast att ti:ll regeringar na i de förbu ndsstater, 
sa'ken .k.an angå, rikta en ·framstäHn-Lng im1·e.fattrunde för sl ~1g 
om de s1tridrsikrafter, med vUka f.örrbundsmedlemmarna, en,·ar 
i ·sin mån, :skola ,bidra~ga tiU .de väJp:nade ~styrl"or, som ~~koL 1 
~genomföra 1förbtmdets he,slut. FäThundsmedl-emmarna a, ,göra 
Qm de vilja eHel'lwmma fö r slaget. 

De ekonormi·s'lm :sanktrionerna torde, vad avs.pärrning•etl ti ll 
sjöss beträffar, lntrnna ,komma att genomföras genom an bloc
•kad av örlogsrfartyg, varför anv.ändandet av sjös.t:ridskrafif:c ,, 
oav~s eH delbagande t i dc militära srun,ldion crna, kan komma n 1 l 
bliva erforderligt. 

Med reglerna om de!.tagande i militä·l"t sanksti~onsingripa11-
,de sammanhängeT bes1tämmelsen att förbrundsmed J.emrmail.'na 
'hava oVliNkorllig s[{yldighct inom eg.et område, «tt tillåta och 

undcTlätta ~passage för förbundsmedlem, som går förbun(lcl~ 

ärenden. 

I följande kapitel (det femte) redogöres 1fö.r sanktions· 
problemels behandling eft er förbundets tillkomst. Som sa n1· 
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111 a~1fattning ,framhålles, att modarr till en hör j an 1endensen 
]u:t,a,t åt försvargandet av sanktionssystemret, synes sedermera 
srträvanclena att J'Ö'r's'läa·ka garantierna för förbundsraktens ef
tedevnad hava avgått med segern. 

Betri:ifTandc stäEningen till snn'klionssys,temet framhåHa 
de saild<'unniga abt länckr smn Sverige, HoHanrd och Storbr~il

tanå,en, vilka icke ~känna sig di.r1e.krt hotade ,j si•n in1igriltelt, i 
vi.ss må111 s.tälH sig avv·ism1dc till en ,föa·st•ärknil11g av d'CtiS ~am
ma, enräT detta skuUe kunna mccl{öra s>tö,rre bördor u lan a' l,t 
lämna molsyarandc vinst för den ·egna sä·kerheten . 

Dc s~akkunnirgra övergå därpå ti'l l granskrning av sanktions
suslem els all'män /l (l brister (kap. ())o 

Man kan utgå fr å n, att det blir fö~·lJUJnds.råd,c• t, som kom
me'l· att bella•nd la frågan ~om sanklion.s ti:llämp:111ing, ehuru sla·d
ga11d e därom ej Jri ~nne·s i förhrmcbakten. Undantag mås1e 
komma ra'tt gälla för s t•ater, som 'genom s·ärrs:kilda trakla~ t,er 

.förbundict s~g att omedelbart, när vis·s.a förubsä'Ltningar äro fö·r 
handen, med vape'nmakt ingripa .till en anfaUcn ma·kts bi·srt:ånd. 

A'V stoT bety;dlelse b:l1hr huruvida, vlid rådets beh:andlin,g o:m 
sank'honstillämp111ing, •enighe1 uppsrtår om utlåtandet. Äro 
medl emmaTn'a myc'ke t :&pli:ttrade, ä,r det sannolikt att sank
,tio:nssyls·tmnet ej kan genomförrus ·och att antinrgen ett antal 
mecl•Iem:mar kastra s~ i g in i l\.'r·~get eller också alt tförbundsm<od
lemmarn.a i a1Imänhet ställa s1ig ulanlöT konflikten. Äro dä·r
emot J'ler'ialre>t rrådsm edl e1111 mar, däT1ibland s~aml'liga storma·l<
ter, rens•c, är alt förvän.la, att de Hesla övr:iga makter k omma 
atrt ·an.s}uta s.ig till sankti•onlsföTfa:ra,ndet. Dc sakkunni,g~a 
p.oängtera dänr.i.d, att det undeT sådan~a rförhå'llanden h'l'irr yt
rte.rst svårt Jör en mindre sh:tt aH ,förldara, a[it elen e j a~ns.cr 
kränkning av fö rrbundsa'klen >för eligga och chi r.för ej ämnar 
delt1ruga .j gemensamma sankti>onsålgärdeT. 

Beträ fJ,ande fäThållandet ti1l en utanför förbund.et s lående 
stat .f·ram träda hri sternra i srunkhon1srsystemet i hög gnu d, ty 
hä,r är srunktionstiHämpningen anknuten t1ill en in,hjtudan uv 
'l"åcJet tm den ut~anför stående staten, att ·1mdcrkas ta s ig v issa 
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förplikt·els er, samt till ett avv isalllde av sådan jnbjudan. Fa ll 

kunna desrsut>om tänkas uppkomma, då rådet genom att icke 

uHärda någon 'inbjudan undandr,age'r sig att engage.m fönb un

d et och dess .med'lemnmr för e:~t jngrjprunde, som med s~i ke r

he't krun vän tas bli va resu l'tatlöst ( rysrk-kinesis'lw konfli kt en 

1929). De sarkkunniga 1)åpdm, att andra oss mera n ärlig

gla;nde fall kunna uprpkomma, då pi·oceduren med inb j ud a n 

·och med t rillämpningen i övrigt aY förfarandet med ti dsfri,~ll' r 

o. s. v. kan komm,a all Yå lla allvarlj·ga ·Olägenh·eter genom a ll 

' lid ett })lö,tsli,gt överrfall d et ·allmänna sran:ktionsför.far~a ndc l 

förd,röjes. H är liksom i al1la de fall då ·sa,n:ld'i·onsti.U'ämp ning 

kommer if.råg1a, blir det avgörande ·e.i den formella a\"fall

nci,ng·en av bes.tämmelserl1ia, uhm de ledande sbornuukternas 

·vi<J,ja och förmåga aH Yerksmnl jngri-pa •t:iH .fredens beYara nde 

e Ucr 'i'c'ke. 

Kap. 7 mnharudlar innebö.rd en och l"on·sekveruserna ay t!ll

liimpningen av förhundsaktens sanktionsbestämmelser ur {o/k

rättslig synpunkt. 

Därvid berör,e s fö,rst frågan om sanktioner kunl11a utfiira.s 

utan aH krigstiHstånd därfö,r ansels råda, yarefter d e båda sla

gen. av sa.nldi·oner underkasbas närm ar>e granskn.i·ng. Belr.iJ

fande de ·ekonomi•ska be:lys,as spör,smålen het räfTande såY~il de 

sanrk honN som kunna utföras juom e,g.et territorium, :som a t

gä·rderna ulanför det egna ileni.tori1et. 

Särskild uppmärksamhet ä,grn1as ,fredshloc.kaden. Vis se r

ligen hamhåHes att fredsblockadens rättsliga legilimit.e t iir 

omstnidd, men detta anses Yana uta~n betyde l·se, då det gilll er 

fö·rhå!Landet mellan förbundets medlemmar inbördes, ell er 

melllan dessrasta ler och en utomstående, som åbagil sig de f'i r

pli'ktcls·er, 1som jfråga om sanktio.ns,förJar run cle äro .förenade 

med m ecUemsrs'kapet i -förhunde.t. Där·emot torde det i mångn 

f.al'l v.alJ.·a tviYel1a·ktigt, att and11a 'makter än de nyssnäm n.(l·H 

anse sig skyldi.ga erkänna fr,edsrbloc:kadens förenEghet med 

aJ.lmä,n <folkrätt. De sakkunniga påpeka hl. a. att Fö.renb. Sl a

terna s·tädse framhållit, att en ,fredshloclmd ej kan göras p il-
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]ande mot en i tviseten icke inblandad stat. Vidhålles deUa 

måJs·te fredsblockaden i många {all! stöta på svårighet·e'r. Be

t,päfl'a:n.cJe folkrätts l·i1ga möjligheter för :bJ,odmdens genomfö,r.an

de .angiv·es abt d essa komma •att bero på huruvida den sjörätts

praxis, som av de ~<·rigföran.de och fi~amfö:r aHt England till

Jämp'ades unde·r världskriget, karn foliJ<,rätbsligt uppräHhål:Ja,s. 

De motsä.btningar som de S·enaiS,te åren många gånger fT,am

trätt meUan engelsk och amerikansk uppfat>tning anses kunrna 

bliva av största 'bety,delse för frågan om sjörätten tmder krig. 

Nationernas förbund såsom fredsgaranti behiandla·s i 

k,ap. 8. 

Fö'l·bundet·s b e,ly;delse för värlclsf.redens måsk främst bl,iva 

'beroend e på det värde och det infly;tande de enski:lda medlems

statenna-vilja tillerkänna för:bundet. En sta[·k fr>edsvli.lj:a gö.r 

sig otviv;e'la'ktigt .f. n. gäUande i Eur,opa, men värklskr~get ha·r 

fmmman1at vis,sa orosanledningar och kon.fl.iktmöjlirgbeteT, 

som ·ej :kunna 'förbises. Stma oH:khder Hråga om d e till fö•r

brund,et .a>Jllslutna staternas pol!iti<si<Ja, .s·oci>ala och kulturella nliv,å 

ans·es komma a<tt vå'JJa svrurighet•er vid .den interl1iatio!llella rätts

ordning.ens u tby,ggancl e. 

Så länge fö·r'bundet icke ä·r uniYerseHt är,o ej heJ,l,er aHa 

förutsättuin gar fö·r förbun·dets veTksamhet tillfi.nn.andes. Att 

så,~ä;l För,enta Staterna som Sov}e,tu:nionen. stå utanfö.r må,s,te 

framfö·r 'a'llt tililN'kännas ibetydelse. Så må•ste det anses va•ra 

förenat med stora sYår,igheter abt ut·a.n Förenta Stalen1a's goda 

JUjnne tHlämpa s·anktioner mot e n mera :betydrande sta'l och 

Sovj,etuni,onen har ·all t sedan J'ö,rbunde,lrs tillk01111st intwgit en 

JU,ot eldsamma konsekvent avvi'S,a:nde hålilning. 

De swkkunniga uHalra .att i den mån Iförbundet s.täd{es hos 

olil<Ja .folk visar Slig i r.egeringarnas polci.tik och dänned förrtro

endet för fredlig utveckhng ökas, minskas sannol,ikheten för 

a:'t 1111an i framtiden skall behöv1a räl<!na rnecl andra krigi1slm 

fol'VIe I 1· ·· d b " · l · 
c z· mgar an ' e som e sta r . <olkld,rvt ·uppträclanct,e m ·ot 

en .S'ta t, ,s,om söker hryta den hes1tående orcl<ningen. 

Unde·r en ävengångstid mås.te dock den allmänna s täm

n~ngen 'hos folk och individeT vara en känsla av ovisshet och 
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osäkerhet, Yilket gör aut man al ltj ämt anser sig nödsakad riik

na 1m ed möjligheter ,av » enskilida krig » Y id Sli,dlan ay d e kol

lektiYa. 

K:api:Lel 9 .avhandlar »enskilda krig ». 

En,ski J,da krig, -el. v. ,s. krig i den b emärkels,e begreppet 

togs före föl'lJ'lmdsaktcns biHkoms;t, uppkomma i fö1ljande fall 

u ban åsiJdosärtbande av ~aktens förpl,ik_t.elser: 

l) mn .stater ut1anför Jör!bu1ndet l· åka i lu·,ig, 

2) om krig ulhryt-e1· 1nellan stater, sedan förfara ntid 

m ed ski1}edom m. m. ägt rmu och 3 mån1ader >föTflutH sa mt 

Yed,erböTJitga S't,ater d eSisutom ej äro bundna av särsk,ilda skil 

jedoms- e Her förl:i·kningsfördrag, 

3) om en -stat går till krig :för a lt genomdriva Lill d l'_,s 

fönnån 'avkunnad dom, ~Ski lj edomsuts lag eller enh älligt Ta<ls

beslut. 
De 1S1akkun1ni@a ~ans,e dock att fö ga san1noli:khet finne s f(i1' 

att eH kPig s:kuHe 11tbryta ~den ordniHg, som angiv,es und.n 

2). E·nfian·,enhetern1a anses t,aJa för att de,t är fö.ga troligt, fltt 

s;ambl~.ga följrandc förutsättnin,g<a11.· föreligg1a: 

1a) la<tt tvis,t1e:n h änskjutes iliU :rådet, 

b) att rådds medling miss1yckas, 

e) 1att partc·!'na förbliva overkslamma i tre månader, och 

d) 1aH de Jörst dä1refter förklam l<Tig. 

De .sa'kkunnig.a u ttal,a, .at1t det med de möjll,igheter aU 

kl'inggå .aikbcns bestämmelser, s-om finnas, ä:r fö,ga sannolikt 

a-tt ~ staLe,r s-om vH}a gr:ipa till kxig, s:kol'a förfa-m på eU så om

'stänidli,gt sätt. Har tvis'ten cl;ragibs ~nfö·r rådet och hota:r l"rigs

fara kall1 man .fön;änLa 'att rådet -sö.ke1· fö,rlml1a frågan, b l. n. 

genom uppl,aganclie1t av ,nya 1noment til;l behJrund'Ii111g, och nt t 

slutli gen, om miiS.slyckandet konst1ateras, '3Jntin g<e111 ~ett n ytt 

medlin,gslföTf.a[·,an rde kommc-r t i-J,J sbån1d 'e.l:lre;r ock rutt enel era 

el,J,ell· båcl'a parterna 'Utan ~att 1avva:kta f.ristlens uHöpande, gripa 

tiH krig. 
VIidare påpekas a<tt .ett en·skiR krig kan uppk,omma på ., t

t ediga:re <ett sä1lt. De t kan Lä'11kas a.tt i rådet ·eni,ghet ricke star 

att '~i1nna ~om ett utlå tande, att brot't 1not förbnndsa,Jden 1'():-e-
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ligger, \1i1ket j u -måste Yara ·föru tsärttning fö-r att sanktioner 

igång,sätbas. Det 'ans1es vara ~au förutse, aH när en betydande 

6,p!iJttri.ng {örehgger, åtshNig-a medlemmar kunna komma att 

bebrral"ba det kr'i1g, som 'utbrutit, ,som ei1skilt. Denna möjlighet 

a1nse ,de sakkunniga komme1· att 'kvarstå även om K~eHoggpak

t,en-s krigs-förhud lwmmer 'rutt inarhetas i förbundsakte n och 

omges m1ed sanktioner. 

Liknande ev'entualite't måste anses ,s,anno'Ek, då den ena 

av 1cl1e kr:i,gJ'örande staterna ä:r en uta~Tför förbundet sJående 

,s!la1t m -ed rika mruktr,esurs,er, och de fmmhå<JJ,a att ·om För,enta 

St,a·t en11a Tåk-a1r i kri,g med en förbundet hllhörande sydameri

J"an1s'k stat, dc 1f! esta mediemma'r ,av förbunde't s~anno'lri.ld skulle 

bdr1a:M,a, :]u,i ~get som ~enskilt och ick,e vidtag,a sanktion,er. 

I ~ e 111skilcl.a krig kan utomståend-e Slt'at förkla-ra sri1g n eulral 

och d e neubmlitetsbes~tämn1!e~se:1·, ,som gä'lde föTe vä-rldskriget, 

-slw1Ja, -då 1tiHämpas. Villw dessa hestämmel1S1er voro och i V'il

iken mån die fo,rtfim·ande ·kunna 1anses gäUa undersökes dä~rför. 

Den fortgående teknilska utveck1ingen, det mode-rna krigets 

k1ar a'Mä,r samt d-en omtvi,st][,g,a ri'nnebörden av mång,a punkter 

av :den internahaneila rätt-en utgöm -omSitändigheter, s~om f-ör

svår a n eut,ralitetens upprätthåHande. I S'in fram st ällning arv 

den gmnla n eutral<itetsrätt-ens innebörd och nuvarande läge ha

va de s,a]dmnniga fl·,ämst lagt vikt vid regl-erna :f.ör sjökrigfö

'rin,gen, enä'l· dess-a för de neutm,la ,staterna ~och särskilt för så

dat11a ,i Svcrige~s läge äga det största intresset. 

Med k apitel 10, Historik och allmänna synpunkter angå

·ende frågan om havets frihet och förhållandena m ellan de 

J-::,nigförande och de neutralas rättigheter i enskilt krig, avshlb!lJs 

avdelnin gen rörande de internatiO'neUtr:ättsUg1a förhå Uandena. 

Av:clelning II ägnas åt en [·,edogör,else rför de t internatio

nell-a n edruslningsarbetet. 

I först'a kapitlet lämnas, en översikt över n edrustningsar

betets resultat. Främst 1står härvid d-e uppgö,relser ibeträffancle 
0 111'faHni111gen av de marina, 'rustningarna, som träff-a,ts på 

w -,ashingtonkonferensen 1922 o eih Londonkonferensen 1930. 
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Den förra har behandlats i föregående årgångar a v denna ti1J_ 

skrift, och beträffande resultatet av den senare har redogjorts i ti d
skriften »Vår Flotta» maj månad. Då dessutom hithörande S]lÖrsm nl 
lära blim föremå l för en årsberättelse i Kungl. örlogsmanna Sii ll
skapet och sålunda komma att i denna tidskrif t e rhålla en omfa L 
tand e belysning anses referat a v de sakkunnig'es framställning i d et t-t 
hänseende kunna uteslutas. 

Betr,äfl'ande övrig~a slag 1av r lllstnin@::u hava, ,som de sak
kunn iga därefit1ea.· 'pålpelm, ,inga sepa'n3Jtavba'l hittills k ommit b l! 
stånd och ej hel'Icr ha någ1ra förham:dl,ingar förts metl>an d c 
!fö.rnäms:t1a mmkterna. F,rågan om måUet på de enskilda s:ta 
ternas TiUStnjnga,r ~är avsedd att heihandl:as på en allm:än ned 

~rus1tning1siwnferens, när dylik 1en gång ,sammanlw:Jla,s. 
I f,r,åga ~om rden i,nternati,onle'll:a, lm ndeln 1ncd vapen h ar 

en :lwnv;ention 'kommit til'l ;stånd, vi1l:ken konYlenhon dock ännu 
e j raLifi,CJi<Na:t:s av det minimiantal stalter, som erf,ord,na:s för 
dens:ammas :ikmfUrädande. Det närliig,gande ,problemet om 
kon t:ro111 av tiEverkningen av kri,gsmat,Niel har ännu ej V1Un
ni,t sin :lösnäng. Titl <ett :protok:oll an,gående förbud 1111ot använ
dande i krig av k vävande och gilftiga gas~m· hm· :ett be~ty;dlarnd e 
•antal 1sta,ter anslutit sig. 

Nf,ed h jä'lp ,av ett ant,al s:tat isti,slm bbeliler söka de ,sakkun
niga hely;s:a nuvarande tendenser i fråg,a om den allmänn a 
rustningsnivån. 

I ,Jmrpitel 2 framläggas vi's's'a: allmänna synpunkter på det 
internatianena nedrustningsarbetet s·amt konstateras, till ~en 

hö,rjan, at1t en närmar-e gNmskning av hithUs vunna r~esuUa t 

måste verka ganska, nedslående. 
Det ,Jwnventionsutkast, som den förberedande n,edrusl

'J.l!i,ngskommissi~onen hittills åstadkommit, .avs:er enda~st att om
ta:tta bestämmcJ:s,er a1ngåend:e de ·sl:a:g av rustningm·, s•om S1lmJ a 
begrä111sas och 1ncLoderna härfö,r äverusmn V1issa allmänna stal(l 
ganden. Augivandet av de kvantibativ~a måtten på vm·j 'e ll'a
'Uons :r:ustningm· avs,eT man däremot aH överlämna ti!Jl, s jälva 
nedrustnings:konferensen. BmcUertid har äv~en den inskränJda 
uppgi,ft, ,som ~kommissionen .sö!ld fyilla, f•ra.ml{lall:at motsätt-
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nin·g1ar, i det r ed:an frågan om vi!:ka slag av rustningm·, slom_ 

5
j{ol'a begrän sa~s, :ansetts ~kunna 1i hög grad och i olika mån ö~'a 

,j11 f]ytande på oli1ka länders krigsberedskap. Följden ha,r bE
vit, att av hänsyn till olil{la stormakter den ena I'!USt,ning,sfa:k
torn efter den andra utmönstr,a,ts ur förs}ag.et, ~som däTför i 
,5,j'tt slutgiltiga slöck sannoiikt kommer att omfaHa enda1st he
gränsni,ngsföres,kriHer ifråga om rel1ativt få slag av rustn~ngar, 
med,an rustningsf,a1ldorer av 1stor vikt .kunna komm:a aU läm
]1'as 'U'tanfö:r. Det kan :förut,ses a:tt konV1enhionen \kom·Iner att 
avse begränsning :av personalstydmn <i fred, fartygstonnaget 
och flygstriclsmat~e rielcn •i tjänst, medan utbildade personal
res~erV1er , kri,g:smater,iel vid J:ands'tridskra:fterna s~amt flygslh ,ids
m:a,t:eTilel i r~eserv icke kommer att göras tliU föremål lfö,r be
gr:änsning. 

En sMund,a avgränsad konv,enhon, ans.c 'Sakkunnig:a kun
na innebära vis,sa fa:ror. Erfar,cnh cten har reda;n vi1sat, •att Q[ll 

endast viss,a ·shg av rustningtar rgör:a,s till föremå'l för beg~·ä:ns
nling, så kan detta l:ätt ,komma att m1edföra en öknin g av andra 
,srt:Ditds'kr,a.fter, Ylarigenom den ,a,ns,edda ,avvägnin gen n1elil'an oli
ka länder s maldmedel bhr helt illhis,orisk. EnUgt ](:o:nv~en

tionsutka,ste't föruts·ättes vidare att d e s'kHda ländernas r:ege
ringar 1själva skolla angiv,a de rustningss,ifl'ror, som de önska 
att fä<r S'ina r:es:p. }änders vidkommande få införda i konven
tionen. Det är då att förvä n t,a, ·a:tt åts,kilhga 'länder sko,Ia fUl

föra siffror, vilk<a sn-arare ligga öv~er än under sbatus quo. 
Äv,en mn sedan ,en 'nedprutning äger ,pum, är det ej oho.Iigt, 
allt d en i konvent'i'on en inskr,ivn:a s1ammanla.gda rustnin.gssum
lh'a•n 'kan l"omma :att innebära en ökning av vad som nu exi
sterar. 

De :saldmnniga ans'e att för att rustningarna i fr:amti.den 
skola kunna ,neds'ki'ivas, fordr,as aH maklerna~s rc.na ~ntr,esse
Sj"npunktcr mem vika och de i~nterna1t~one!lla synpunkterna i 
'StäUet få göra S'ig gäUa:ndc. Nyss angivna förhåUan!den ibottna 

".~ ] Ytterts't i den motv:i,lj.a, som de skilda stakrna hy;sa ailt på 
f~rhand inför en oviss utvcclzii,ng ibinda sig 'id en vis~s Q·ust
ll1ngsnivå. En sak är för ett land att friviHigt och ensidigt 
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minslila ·sina ru.stn.ingar under känrs.lan av ökad säkePhe t, en 
annan att internatione1lt förlbinda ·si.g för en 'läng,re eUer kor. 
ta·re tid ra tt inför ett ·e·venbuellt föränidr·at läge ej M·eT öka dt•s,sa 
nr·s-tnin:g·ar ulan att härför 'ani·ita en ömtårlig och omständicr 
. " 1nternahoneM procedur. 

Ifråga om den fu1lständig:aJ, is·olerade avrustningen fr :nn
håHa de .sakkunnirga, att förbundsraktens bestämmeloser i nga. 
lunda avse en rful1lrständig •av·rustnring, ulan blott en nedr ust
ni.ng ti,ll d en ·loägs[ia punld, rsom kan ans•es fören·lig med de n 
interna•tionel1la ·säkerh eten och triJrl skyldi:gheten aH de,Jtaga i 
1nterlllatioone:Jl.a sanktri·onsåtgärr.der, .utan aH häTigcnom vaTe (j ig 
jämVii:lden eller pr.oportioncn mellan de olika ländernas mi·li
tä·roa f.örlhåillanden väsent:ligen rubbas. 

Även d en mest fulländade rättsordniing måste alltid r ä k na 
m·ed en inte.rnati.onrell ordningrsmakt, a.ntJ:irng.en internation ·llt 
organis•erad ·eN·er av de ·oli·ka stra.te·rna •stäUd tm gemensmnt 
fönfogand e. 

Förlbuncl·s·arkten förutsätter ,au de ·skilda .sta-terna h i\ lla 
sig rme:d det mått av stridskrafter, S·Om oundgän.gEgen fordrars 
för de·ra•s nalione~la s·äkerhet och för deltagande i ·samfällda 
aktioner törr genomförandet av de i,nvenmtionelil:a förpJ>ilderl
S·erna . Hä·ri måste •an1s,es. J1igga en mani·Illg tiU s.ta·be-rna att ej 
srän1lm S!illia: rrLIS·lningar tiH en ,sådan gnad, att de övri.g:a fö r
bu.ndsmedJ.emma·rnas skyddsfö•rpliktelser ö'ka·s. 

En :avrustad ·stat Jean 1svå,rrlågen 'tänkas deltaga ri ekono
Jwilska sankti•oner, åtmins.tone mot en närhelägcn mnkt, eniir 
dylikt dreltrargande lätt '!·eder ·tiil öppe•t krig.stii1lstånd. En ,stals 
isolrerarde flll],l1ständi1g>a avru~tning betyder i praktiken. ett av
böj-ande av sanktionssystemet och dä-rmed av il'il<JstäHighe! en 
med övri1ga s•tater inom Natrionerrnars förbund. 

Med påpeliiande av Sv.e·nig•es. [littilrlsv:arandre illJsats Hr flga 
om den rinternra.ti1oneUa ned'rustnirng1en framhåUa de sakkun
niga .som uppenbart, att det såväJ fäT vårlds.freden som ur yår 
egen d:ire.kta rintressesy.npunkt år mycket ,eftersträ"inansvärt , ;~ tt 
rustnings,niYån i vä·rlclen i avseYärd .grad sänkes. 
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Avdelning III är avsedd att 1Jelysa det int ernationellrätts
liga lägels och det internationella nedrustningsarbetets infly
tande på frågan om Sveriges försuw·. 

Det synes de :sakkunnriga orfrånkomli.gt, att Sve.ri,ges in
träde 1i •och allmänna in:stäUning tiH Nabimlernra>s föTbund med
för konseln'ens•er :i•f.Tåga om vårt .föTrsvar. En mer eHm· mindre 
fuUs tänd.i.g m nrustning anses .föl'S.l och {räms;t ut.eslruben för 
vårrt vidkomnmnde. Det ·synes 'erforder.l'i,gt, att Sverige ibibe
hå·]il·er :sådana med 'hänsyn 1tiiH sälwrhebs·läg-et oc!h ef·ter a.ndra 
länders rustn:ingar avpassadie stt,irdsl<.Tafter, ·som medföra, att 
Sv·Nirge ej utgör ett ·lockande ranf1aUsmål eller en fre.staa1!de 
krig•sskådeplat s för ·en fr·edsbTytande rsra:ts operatironer, Sratllt 
att för Sverige möj-liggöres artt LiN .freclems uppräHhM1Lande del-

taga i sankli·oner. 
Härvidl1a1g bliva d·e sYenska rStPids·kra.fterna mera en d-el 

av förbund·ets samlade rus•tning {ör mötande uv {redsbr.ott än 
verktyg 1 den sv•enska nolrio.nelJia poHtikens tjäns·t. Sverige 
och dess nordirska g~·annar :synas de sakkunn~.gra i hög grad 
varm äcr 11:ade :at.t i maldeTna>S Tåd·S1l1a.g utgöra dt ej fönaktiigt 

o d " stöd .för de ny,a sorliidarHetsri.deernas :s1l1umga seger. Men a 
fm·d'l"frS of.rånlmmhg.en, att lände.rna oej a>'Säg'a sig I·oHren av 
ma:kt.rfaldor i fredens tjånst fö·r ratt 1i ·sbället bNva en hörda 
för andra foik, vi lika få påtaga· ,s,i.g de försvarsanordn:i.ngraJ·, 
'Som de .ej .själva vi,lja upprätth:å'Ha. Tan:ken på att Sverige 
~Uer nåcron anruan 1nindre makt genom att nedbri.ng,a sina 

o 
l'UI S'tn~Jnga·r tiH eH mininnun skuHe kunna gen:om rex-emple bs 
1r~a'kt vrerka för en •aHmän nedrustn1i.n:gs genomförande kan de 
sakkunn:irga ej bebroakta annrat än s•om en from önskan. 

FrånYar·on ,a:v någodunrda adekvata s.tTidskra.fter k:an vi
drar'e vi1sa sig öd·esdiger även i fö1ihMla:ndre till de makter, 'SOm 

samanan 1ned Sveri.ge del·taga ~ en ev . .sanktironstillämpnling. 
Bänis,ynen tiU en förbundsbroder, 1S•om .ej ' 'isat sig äga ' 'ilj a 
och 'lu·,a.ft att försvara egetland må~~te :giv.etvis vara minimarl; 
han 'har antagligen enelast att foga sig ii de a.nord:ningar, som 
av andr·a Yidtagras. Det är Hil't ~att ·fö.rstå, "i'Hka >följder detta 
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kan Jnccl föra för det egna landets ohero·ende och ~ekonom i,ska 

ställning. 

De sakku:nn~ga p åp eka Vlida:re, ratt om ett s. k. enskiH k rig 

utbrutit, så år o de stridskraft.er, vil,ka Sverige med hänsyn [,j Il 

de internahone1Ji a förpliktds<erna ·och e,g:en s·äk,erhel an·se<r ~i g 

böra besiHa, väl helhäv liga för neu tt~.·,a;]~,tetens upprätthålltanrl'-' . 

Möj'Egheterna · ~ör ~en :n eutral <stal <aU 'bevara ett drägl~gt liige 

nnmera måslte i my c.J«ct hög .grad 'l«omma <aH b er·o på <a.tt d l'ss 

mi,litära mwldsläHning 'ej är allttför obetydlig. 

I avel. IV Jrämn.as en ,fmmstäHning av läget vid öster sf<'in . 

V·i'>serligen harr Sveri.ges förä·ndrade föt'S.v<a,rspo'litis-kra läge 

va rLt .föremål .för uHalaa1dten och 'bedömanden rj de lwoposHio

ner och .omentlriga utredningar röra:ndc , nårt försvm·, som av

gh1its <efter världsJuig:et, men trot,s detta kan m aH icke ,säga 

att någon 1I'bfönli.ga'l·e utredning ,f:ranr~agbs om d c för vårt po

litiska läg'e :bestämmande f·a'ldo.rerrna. V·is·s'a utta l.anden åkr

giVIa·s em el'lerttid. 
1923 år·s {ÖI'Svarsrevi.sion fmmhötlcr, att sannolikhet·en fij r 

a tt vi unde'r de nä!l'mast kom:mandie år·en skuUe indra.g·a s i 

krågiska 'föTvec'klin:gm·, voir·e mlincl.r.e än fö,re vänldskri.get. 

I 1924 år·s .fÖI'Svarspmpositi·on ,frmnlhöUs, att det med h än

syn ti<H den d åvarand e VlärLdss!ihtratilonen fög:a ,Jöna<de s'irg al t 

nä<rma·r e <unckDsö'lm, huruVilda våTt ']tatndis. {IUmänna miHtärp oli 

hs.ka l<äge t]mndc m1ses förr:bäth-art d ler föTSämrat ~ jämför·else 

med läget för e väddskrigeL 
1925 år.s tfö,rs,narsp~·to,posi:bion anförde, a tt nå,grot dir,ekl h ot 

mot Sveriges ohei,oencle och integritet icl<!e skönjd es, att•t yart 

jämförels,ev,is ·s.l<yddadre 1läge m. m. medf6rdrc, ra tt vi ej h ade 

an ],ednintg uppbygga vårt tförrsvar 1ne,d tanke på angrep;p m ot 

landet i cröv,ri ~n gs,syft,e men at.t v:i däremo'l h ade att räkna 

med l'is!ker av annan m·t, n ämHgen möj1li·glh eter att hhva in

rlr agn a i 'l<!onfr1ikte'l· m teJ,l'an andr a stater. Nati,onernas f Ö'rhnnfl 

ansågs ä nnu ej äga el en f·nsH1et, aH vi enharrt på våTt m edlem

skap rläri kund e grunda ll!ågra avs·evärda inskränkn·ingm· i '\'arl 

fö,rsvarsväsen , men förbundet a:nsågrs ]<Lkväl hklragra bil al t 

- 349 -· 

111tin ,ska motsättningan1a meH.an f-o lken och på så sätt minska 

även krigs r i skern·a. 
De rsakkm1n1iga hava Vlid g ra nskningen av de polihskl

ani!J<itära .fö·rhåUandena ,a'\1tSt ått från ·en undersökning av de 

.allmänna polit:i:s:ka förhåltl,and ena i värld en f,ö,r alt ii s'tä.Jld hu

vuds-a.l"ligen utgå ,från förhå-Randena vid Östersj ön. De peka 

.orckså på d en om.ständ-igh·erten atl SV'eri,g·e s~ed,an mer än ett år

hundrade va,rit unelandraget frå n att komma m ed i de k on.fl:ik

ter, smn Tå tt på från östreTSjön m era avläg,sna platse•r i Eu

wpa, ·samt .fra mhåHa att ä v.en den omstäncliglwtren, aH vårt 

fö~·håJtlancle ti],1 Norge numtetra är sådant, att några mi'ltilä ra 

alllsta'] ,~eT icke hetingas av förl1ålllanclena enhart till d·ertta ]<an d, 

·di,pekt ger vid l1anclen, att vårt f'örsvarspoli.fiska problem f'rämst 

ar etl östersjöproblem. 

Därdter 'fö lj er en kamkte11istik a v Tägcl ,nid ösLer.sj ön 

.före vä·t·ldskriget, vil'l<!en kara:kter·ist·i1k av ·utrymmesskäl häT 

måJste <förbigås. Det må enelast an föra,s a tt de sakkun:nig,a 

l1ålla för e aH .för Sveri,g,e hade unel er för,egåend·e decennier 

den 'fiar,l'i,gasbc po<l<i1i ,~l<a e,·enbuaiJitden v<a.r .it ett stadigvarande 

och rint·im t samgående J11tella:n Tyskland och Rys,slancl . 

Bet,räffand·e lägel under vä,ddskPig,et .framhåUes att ['isk 

för·e'lå,g, att cnt,entem ak:l erna slmUe tiUtvinga tS'ig tilllr,ä cl e tirll 

östens,jön elJter öv·er Sverige sök a ern å föTbtind els'e m ed Ry,s.s

lrand. Danmarks heslut atil hinåra tillträde ti]il öste.r;sjön m öj

hgg}orcJ.e·s .genom de fö rsYarskraf't,er, som då funnos och v·i~ka 

säTsildlt på gr und a v de rådande milri'Lära ma ktfö,rhålllandeJm 

h o;s. dre båda mot·s lånclargruppen1a ·utgj orde e.n hämmande fatk

tOT :g,e:ntemot evenluell a .försök att ~ntränga i ösbensjön, och 

Rys:s,land mO'lsaNe stig i a llmänh et å tgä·rder, so:m kunde va·r a 

ägnade ,att LiHlvinga Sveriges a nsthttnitng tiU cenl ralmakltNna. 

Vå·rt land ägde nämligen en 1kr·igsmakl som unel er då Tådande 

llltaktförhårHanden m åsbe rtiUmätas ·av,s·evtär,cl ibetydel,se. 

Sver~g.es nuvarande 'l1äge k arakterirse'l·:as främst cläTav, att 

nänna'Stt<e granne tj öst·er ej aängpe är Rys<s<land utan tett sjä'lv

·stä:ndigt F•inland samt dc baH i ska s. k. rands laterna. 

Samtliga östersjömakter ul om Sovjetunionen äro med-
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lemmar av N a tion-ernn:s f ör:bsuncl och sålunda förplildad e a t t 

Jakttaga den i·nternali·oneUa orclning~n s för.eskrifter. D l's~ 

lirl«es är.o dc samH~ga , m ed u ndanbag för Sovjduni•oncn or ll 

Lilauen samt Danzig, p ar t.e•r i 1921 årrs. Årlands'konvenrb on . 

Vissa av östeTSjöstaterna äi·o si.nsem ellan eHer i, för hal 

lande tiH andra mal<J.C'r ibundna a:v s•ärski],da förd mg ~nncfa t

tande h estämmds·er om polriti·sk oclh Ini iiitär samve.rkan. 

I fr åga om ck östra ösrbePs jöstatcrmts allmänna polit isk a 

orient·ering til·läggcs, att Fin·land strävat eft e·r att upprätthäll a 

ett ii1rl<imt poi.Uiskt samarbete med dc skandinavisk a sbaterna 

och enlmnnrc•r.l•ig<!n med Svel"irge, .s·amticlligl som den f ins.k a u tri 

lwskclning.en upprätthållit nära {örl:Anddser med Estland och 

Lel•tand och ä v·en ehuru <i m'i111d rc grad J11'ed Polen, dock u la n 

att gemt emot cl•es•sa ]änder l1 ava iklät-t •sig någ.ra förplikl elsn 

tirll gemensamt upplrädan ck. EstJ.and oclh Leltl ån.d ha"'a p:t 

allt s·äl•L sö:M shi·r'ka ·förbind·escrna västerut, särski>lt p å det 

ckanom~ska o.ch kulturdia •området, och h ava 'Cless'Ut•om såld 

s•arnl'a'l·,J:;.eta med Pol•en, ·dock uta:n att deHa s·amarhct.e, 'k anske 

framförr al'ltt p å grund av Vilnafl'ågan, ·tagit fasta.r•c form . 

Emel:le:rtid anglives ·också .fö r•e'fi.nt'lig.Jl.cten av vi·s·sa :kon

fl:iktanl•edn•ingrar meHan östersjöstaterna. De sarkkunniga p d a 

endast på VHnafrågm1, på motsättninglen m eUan Ty.skland och 

P·oilc:n på gr-und av Versairl.Jes·h·ede!1!s gt'änsdragning mel.Jan de 

bå·da •lä nde•r.na samt slutligen ·på dC'n 'latenta konflikten m e1-

lan Sovjetunirouen och Rum än'i•en a:ngåondc Bes·sa rabi.en. !Den

na sis tnämnd a är äv.en ri V'iss mån ren ös•te.rsjöfråg•a, enär den . 

ena pm·ten är .SovjetryssJ.and och Bolen genom ,an.iansföTdr,lg 

är förp~·iktat NU gem ensamt UJ)pträdande med Rumäniren . 

V.isrs·a utomlbal.tiska s later ha'"\'a .ckssut·om efter världrsk r i

g·et yi.s·at .ett betydhgt intresse .föT upprätthål'tanrdet av det nu

vara'l1'drc stra'lus quo i östersjöbäokcnet. Så gott som varje 

l~r·igisk konfrE'kt vid östers.jön 'kan därför vänta·s medfö:ra en 

mer e~ller minch··e aktiv jntenrenti-on från dc·ssa makters si dn, 

a lld eles frånscH de förpliktelser härti11, som förlnmclsraklt' n 

kan meclfö-ra. 
Genom Danma•rks läge l«ring och vid infarts•J.ederna ti ll 
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östersJ on måste den eve ntuel'la dan Sika avr ustningen bl.iya av 

stor petyd cl's·e, särskiH som den slutile anedföm all Danmark 

ej ,komme att sä•tta n ågo t allvat1l~gare motstånd nmt ett a nfall 

e'ller en svå>r-are .ueutra'litetskränkning. tDanmarks h'ittil1 sva

rande krigsmakt är visserligC'n m'indt'e betyclanclre, Incn den är 

dock ägnad att framtvinga en ganska avsevärd kr.aflans·t-rä ng

nåiLg fr ån clien ma·lds sida, som •ämnarr gö·ra S'ig till herre över 

infart•sväga.rna ti-ll Östersjön. Däremot 'kan en ockupation av 

ett av·t~uslat Danmat'k -k omma att förelagas med omodm·n och 

'SVag sj öl<rigsmateÖel[ rS•amt •Sva.g.a ~rrupper. 

Vad angå•r Sveriges ställning, fmmhåUa d:c sakkunnri.ga, 

att .i detta sa·mmanhang endast b ehöver Jlåpckas, artt vårt la nd 

fråmsett N'a li-onernas fö·rrbunds ald och Ålandskonventiro.111cn ej 

ingått n åg ra .fördrag av p ohtisk nahu. Knappast nårgot la11rl 

i Eur.opa k a n därför ·sägas inl!:1ga en •ur p·olit•isJ<: synpunkt så 

oberoende släl1lning som Sverige. Ej h cHcr h ar vårt land med 

något anna{ land en tv.istefråga av pohtisk nahtr. 

Som ·ett allmänt .omdöme om -läget vid östC'rsjön fram

hålla sakrkunn:i,ga, att •läget ur svensk politisk synpunlä .för

ibätbm.ts, m en at1 s.äkerhet ·ej förefi nnC'S rför att detta ~ä ge s.kaW 

forrtfam, ·samt att det•samma aHtj.ämt 'bjude·r på allvarliga 

vi-s·ker , svå rb edöm•ba•rra m ed hänsyn till de intenmbionel'ltr ä~ts

lri>ga förhålllandena. 
Sär:s-Jdlt framhålla de, att de .fömämsta ri.s,lre-rna för 

Sv.erige hg.g.a i uppkomste-rt ·wv en kont'likt a ntingen m ell an 

ö.stenj öma·lder och .då i främ·sta rummet mellan östrm· om 

Östersjön rligganclre .s tat er, eller emellan östersjömakt och utom

baltisk st:at. Antingen på ·grund a:v ,medlemskapet i Nati·oner

na& förbund eller på grund av d~rerk.t <hot mot vår självstän

d~ghet eller på g1:unrd av •en 'krä'l11kning av Ålandskonvent~onen 

kan Svelr·i,gc bliva indraget i en såd1an l"onHitkt. El;J.er oc'kså 

k:m i samhand 'lned ·en dyl.U<: .Jmnnikt, då Sv•erige enligt sin 

eg'Cn 'Uppfattning TäU.s:Jigen anrs•err si.g kunna förklam s~.g neu

tralt, påtryckning•sförsök göras med h ot •om an-litande av mi
litära maktmedel, excmpelv·is för föa:värvand·et och ibegagnan

det av vikbiga punrkter, Iämpade för i .främsta rummet sjö- och 

htfts tTid s'krafters bascring (t. ex. OoU.ancl). 
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Del IL 

Sveriges läge ur övr·iga försvaret berörande synpu nkter 
samt r iktlinjer för Sveriges försvar. 

I delta avsnitts första ·aYdelnling unetersökes Sveriges (o /1,: . 
kraft och ekonomiska resurs·er ur förs varssynpunkt. 

Först lämnas, i anslutning till e tt inom rikskommi s·si onen 
för .ekonomri·sk fö•rsYarsberedslmp utarhet•at »Sammandra g av 
den ekon•omis•ka ·ntvecJdingc.n 1913- 1·929 » en översik t av 
Sveriges nnvarand·e hUgångar ~åväl :beträffande fulkm ater iel 
som ifråg•a om näringars, industris och samDärdselmedel s t ill
stånd och handelsomsättningens r elativa s•todek, samt påp ekas, 
att de ekonomiska svMigheter, som rför.svars.reVIisionen för 7 år 
sedan ·åberopade såsom ett av skälen för r educering av för
svaret, ej läng.re l<'tmna anses föreli,gga. 

Därefter verkstä!.les en undersökniin1g, i vilk.en u tst riick
nirn:g och under vi·lka förutsättningar förefrintliga tillgå ngar 
mö<jli.ggöra J,andebs sj älvförsörj ni ng ri händels·e av avspärr ni ng. 

Vår fö·rmåga til.l sj.älvför.sörjning i {råga om livsmedel an
s·es .f. n . vara ungefär li•ka st.or .som under världs·kriget, och 
förrh::'l'lrJ,a.nde·na innebär aHtså möjlighet att med landets (' gna 
til.l.gångar upprätt<hålla tillräcklig fö•rsörjning av befo·lkningen, 
jämväl ' "id m indre tiJlfredsställand·e skörderesultat, åtminsto
ne ·om avspärrningen ej blir mycket ·långvar ig. Det avgörande 
är mö j fi,gh eten att genomföra •en effektiv spar s·am h et och rik· 
t•ig Jörde,lnin.g av tiUgångarna. 

För utrönande ay l·andets förrnåga tiH indusLriell SJälv· 
försörjning, företaga d e ·sakkunniga en granskning av hL boY 
och tillgångar beträffande de yi·kti.gaste råViarorna, hald abri· 

kat·cn oclh färdiga produkterna. 
Hråga om bränsle konstalems att de ounctgänghga bchO

v·en 1av fast ·bräns-l e hava stor möjlighet att täckas genom ökad 
vedavverkning. Ersättandel av det flytand e hräns·let gcnoJ)) 
in1hemsk produktion är en vida svårare fråga. THh·erkn ingen 
a v suHi ts•pri t konune r ej att mot-sYara den nuv•arandc h L· sin-
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åt.~ång·en . Utnyttjandet av sldfferolja, användandet av t·Pägas 

0 . '5 . v. är ännu ·ej ti!.lfullo 'ld<arhgt, och f. n. synes probl>emet 
att vi·nna inhemsk er:sättn1ng för det ·importerade f'lytande 
br.än s·let endasol delvis va;m löshart 

I f·råga ·om smörjoljor .äro vi beroende av tiHfö<fsel uti
från .. Inga .ersättn·ingsmedel av t~Hräckligt .god kvalitet kunna 
f. n. ,framstäHws inom landet, som därför i faH av avsbängd 
impo11·t är heJ.t beroende av tillgäng,l~.ga Ja.geT. 

I fråga ,om textil- och Iäderindus:trierna anse1s en jämfö·rd
sevis• lång avsFärrning.st>id kunna uthärdas utan aHtför stora 
svåri,g'heteL Den il{'em:isk-teikmis.ka industTi,en visar, trots en 
betydande rutv•erck11ing, fortfm:,ande stort helhov av vi<s•sa imipoT
teradre a·åvaror, varibland måTims koksalt, S'Oda, fettva<for, 
konst gödninsmedel samt salpetersyra. 

Beh ovet av järn- och ·stålprodukter ·syne,s m·ed vissa un
dantag kunna t>Higodose•s inom landet, även med mycket 
starkt stegTade behov för mili'tära ä111damål. I fråg:a om tb e
hov·et av koppar, zink och bly synes. möj ,lighet för·eligga att 
täcka d etta •under en ej aHtför lång avspäPrni.ng med tiUihjälp 
av d e numera förbättrade :inhemska t'i:Hgångarna. 

Äv,en om alHs>å j ämförelsev'i's' >g1o.da utsikt e[· tiil självför
·SÖ:rjnrin .g fjn'lllas, <anse dock de <saikkunni.ga att man må·ste •räk
na m ed, att i händelse av avspärrning många svåra organisa
t,j,onsproMem 'in träda oC!h att vissa besvärliga omiäggnlingar 
inom jordbruk och rindust·rie•r mås·te för·e·twg,as. 

Förhindras aH tillförsel från Tysrk,land, P.olen och övri.ga 
österosj.ö,Sitater rutan att ihandelsförhindels•erna öve'l· Nm'dsjön 
avskiä'l·as, så <behöver en avsrpärrning 'av d e.Ua ·sl.ag kna,ppas't 
llliedfö:ra .brist på vä,sentliga pr.odukter. En avspärrni·ng av 
tiUfö·ns.eln från väster måst·e däremot ·bereda ibetydligt stön·e 
SV·å:righeter. 

Till .sint framhMJ.es, •att Sver<ige förf10gar över en del d
varor ·och .fabr:iJmt •smnt äv·en auim,a.Jiska produkter, som un
der vissa ·fö:rlvå:lland·en t·m·de bliva •.så 'eftersökta, att de kunna 
lltnyttj!a'S .som komp ensations.objekt för erhåUande av förmå-
11'er :från andra Iänd•er. 

Tidskrift i Sjöväsrn dct. 25 
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Härefter unclcrsöJ<es våm .förbincldsemöjligheler och fi>r

bincle'lsevägar inom landet och med utl and.et, varvid läm n as 

en redogörel•se för ·omfattningen av järnvä•gs- och landw äg,. 

nä le t s~am t g'ives uppgifter över ·an talet mo-Lor.fo.rdon in om Ja 11 _ 

det. .De inre V•atl envägarnas Öi]< adc ,betyde,lS·e under S:Cnare ar 

fram:hå l,Jes. 

Ifråga ·Om ·föt·hi1J1delserna m ·ed .ut•la nd et vi•sa dc saldwnniga 

aU detsamma ihuvuclsakligcn föa·medla'S sj•övägc.n öv.cr ~·ik l'ls 

·hamnar, s•amt ·lämna i ·samband därmed en d el .s tatils triska u pp

giHc r rörand e sjöfartens mnf,altnin'g. Såhmda kanuner :t\' 

i:Jnportcn O·mkring 3,4 från ,hamnaT .u bom östm·sjön och av ex

porten 1gå .l ri lm ledes omkring % ~iill !hamnar ulanför ösl cnsj ön . 

Däret'Jt.er i[.ort.sät-ta de sakkunniga: 

»>Den ·di:rekl:ra utrik·es sjöfarten uneler å-r 1927 öv•er samt

liga tuHkamma rdist[·ikt på väst:ku.slen (fn3.n no.rs·ka grän sen 

t. o. m. Malmödlis lrilldet ) utgj.oTdc 1av 1rikets hel a trafik 4-l c~ 

av iankommet och 42 % av av.g>å nge t rbonmwgc, c·llcr -totalt 43 %. 

tDe viktiJgaste !hamnarna i,nom del:rta >Område m ·ed hänsyn bag•en 

såvä'l tJiM kajutry;:rnm en •och ir.es:urrs·eT i öv1ligt s•om t ill a nknyt

ni'l11gen m ed l•andets inre ·.förbim:l>C'ls·evägaT, ärro Göbcborg, Häl

singborrg •ocih Malmö. Dess·a hamna.r s (tn1Hmmmardi,sh·ik ls) 

•ande} i Sveritge.s t·oLala och d:irekrta utrilkes sjöfart är betydan de 

orch den kan vid behov avsevärt ö.l<Ja:s. Hittirlis ·LiHgängl iga 

upp.giHter tyda på ·aU vä<Stkus,ten i .sin lhelhet även kull e hm

'na tlllppta.ga en ioke ·obetydl'ig d el av otskuslens utrikesl:rra{i,k, 

untcl•eT .förutsättning ~a tt •extra åligärcler vicllnga-s för godsets 

snalbha trmnspo.rt tiH och från 'kaj. » 

Dessa sist anfiirda upllgiftcr lämna ej en riktig bild ar fö l'iuti

Jandena, såd~wa dc för närvarande te sig ur sjö.fa.rtssynpunkt Un

der förutsättning a v dag- och nattskift samt att transportema nH'l

Jan hamna1·na och det inre av Jandet kunna så ordnas, att inga som 

helst stockningar i detta hänseende förekomma, synes det enligt er

hållna uppgifter Y!IJ' a möjligt a tt öka västkusthamnarnas samm an

lagda trafikkapacitet med max. 25 %- Härigenom skulle alltså ,·ii ~t

kusthamnarnas andel i den direkta utl"ikes sjöfarten kunna ökas 

till totalt omkring 5:1 %. Trots denna öknin g skulle alltså n ära 

hä lvten av utrikessjöfarten fortfarande . behöva ombesörjas .från an-
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dra Jwmmn ä n vii~tkus.thamnarna_ Ma n måste vidare betänka, vilka 

l!rlll' redan den lmr namnda omliiggningen av trafiken konune att 

llledföra_ En utökning :n arbetet i hamnen till dag- och nattskift 

J;riirer gheb·is en Htiikning ar stuHJripersonalen i mots rarande mån_ 

J\Ien då den ordinal'ie personale n redan , på g rund av mobiliser ing 

blhit i ka.1! ske rätt a n;evärd mån decimerad , måste u y, oskolad per~ 

son<Ll anstallas. Vad de tta kommer att medföra Yet bii st den, som 

något .haft att göra med fartrgs la stniug oc h lossning. N~.got ökat 

utnyttJande av res urserna i önigt .medför i all a. JJiindel se r icke åt

gärdeu .fö.n iin l:'u~~t ont länge. Och att iansprå ktag·andet av jäm

yägarn a . 1 dlHJna okade utstriickning, samtidigt som de militiira kra

ren ställa stu ra fonll'iug·ar på tillhandahållandet av både rullande 

mat eriel och pe1·sona l , m åst<' komma att medföra sto1·a s n l righeter 

ligger i Öp]len dag_ ' 

Det Yill syua>; ~om om de sakkunniga Pj tillräckligt klart UJlp

märk~ammat hi t hörande .förhållanden . 

De sa'J<lumn:•ga lägga Yida·r e ·star v·iM på att för förbin

de'lserna väst·eru t 4 j är n väg.slinj•er 1st å öppna tiU Norge, vm·.i

genom en ,avrscvärd trafik a nsc•s 'kunna s:l< c. 

Som en sammanfattning av det ekonomiska läget ur för

svawssynpunld framh ålla de sakklmJJ•ig-a, aH .detta ,förb~ttHJ..ts 

av:sevärt rgen·om den utv.ec•kling, s·om ·ägt :rum 'Sä r.skiH på de 

Sti sta åren. .Jämfört m ed andra >e urapei1ska 'länder är ,når fi

na·nsiel,!a ·st.ällnring mycket >g.od, icl{Je mins•t därfö1r at:t s tats

skulden lilUullo .motsvaras av prud'ukliva -tiHgångar. Ur s jälv

försörjnings·s.ynp,unkt •kan landets ,Jäge betraJklas s·om mycl{Je t 

go:~.' .under förutsättning av vits·sa bereds kapsåtgärder, enär 

llloJhghet fi,nn es •att unel er en •begränsad period tiHgoclose vä

~entl'iga bei]1ov, äv·en om åmporten s·kulJ.c avstanna. L•i:ka'så 

a~er 'landet en betydande in d-u stl'ioll ~<apac'i le t fö r hmns.Lä.ll 

~111g av vid l<Jrig behövliga var or, även om det hänr,idl ag brisber 
1 

vissa !häns·eenden . I kommunitkahon·shänseende är Jandet 

"~s e11itl~ g·e n lhänvtisat hll införsel ·sjöledes, •an bingcn öster- el~·er 
Vast,erifrån, e tt rikt järnvä•gsn ät förmedlar tra{riken till ku•ste[·

lla ·Och Öv·er ·landgr-änsen l'eda goda järnvägstlinj•er v.ä.s,tetrut. 

, EmeHertid fåJ·, på·p eka de sal<,k:u nn.iga, •ej förbis·es, att de 

~['·od ·u ·kttiva års!ldasserna, Yil'l<a f. n. ä ro ·sätr·skilt fo'l k s. tarka 
1110

nt en snar framti•d k•omma att mi•111skas, viikel kan rfå än-
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flytande på den ekonomiska utveck,l<ingen. Den utrikespo}i. 
hska 1betydelsen av en sådan 'li:tvecklring bör bedömas i rela
tilon tiH hcfokningstend<enserna i närg~rän·sande länder. 

Andra d elens avd. II innefattar .en redogörelse för k rioet 

och dess medel· 
I föJ.·s.ta kapi,t'l:et framhålla de sakkunniga v~issa allmän na 

synpunkter, och >e11·inra därvid :först ~och ft·ämst om aH k ri ge ts 
a1hnänna ka:raldär numera bilvit ,sådan, att det ej längr e in
s>kr·änl"er si1g til1l en kamp mellan härar och flottor ut.an äve.n 

söker sig diu:ekt hll folken därha.lwm. 
'Snart sagt varj1e :folk är eme:Uerbid numera f6r si tt n ä

'ningshv j , hög grad her·oende av fJ·i fö~t·bindel's'e med utlande t. 
Nru har, rpå g.rund av med Nationernas förbund sammanhäng
ande >förhåJllanden, 'begreppet avspämning fått en i hög grad 
öikad betydelse, o,ch det anse.s, ~abt där de ekorio·mis>ka och g·e o
ct:rafi1ska ,förhåiUandena öv,erhurvudtaget möjliggöra ett wrk
:amt ~ek·onomi,skt kri.g, <kommer detsamma också att i hän
synslö.s·a fonner t~Hämpa<s. Det är numera ej blott den di-
1·ekba hll'för,sdn t>Hl ett krigförande land, so1n kan utsäHas för 
av.sk•ä:rn'i111g, Ull:a:n genom utvecldling av kontrabandsbegreppet 
äv·en de.ri tillförsel, >S'Om ·el<jest ·skuHe ~nå fram över de neutn11la. 
Det ,e'lwno>mi,ska ll{lri.g,et utgö-r .ett av meål<en att undergräva ett 
folks· försvarsvi lj a och under vissa omständigheter bryta dess 

1not>s.tårrdsvi1l'ja. , 
De r·ent mi'htär'a med·len utgöra sålunda ej den enda .~ or-

men ,för ·l"rig~för'ingen, och förutmn det ·elwnomiska 1uiget bör 
härvidlag uppmär'ksan1het ägna>s åt propagandans stora he-

tydels,e. 
iFör >kampen bakom och utanför den egentliga sh·ids fron-

ten hava även de moderna mihtära krigsmedlen sin betydelS.~ · 
Direkt visar ·sig denna däri, att genom de'S'S•a medel möj!J,jggo: 
res att nå foH"et sj älv t föTbi d ess h ä Par och fl·ottor, såiSOlll 

1 

vilssa fan 'kan s·ke genom fl)~gvapnet och genom en vidgad an· 
vändning av ,sjåstr'idskrafterna i 'handel,stkriget. 

Det framhåHes vidar•e, att kri1gsrindustrien äYen kräYer ar· 
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mar, verk ·och anläggningacr: i sådan grad, att produktionen 
föa· de civila behoven bliva lidande. »Det nutida kriget föres 
ej b[ot't av soldater, det föres snart sagt av alla kategorier och 
åMrar såväl genom aktiv medverkan som genom en he>l de·l 
uJmbäranden». 

Ifråga '0111 den tekniska utveoklring.en av kri,g!smedlen fJ·am
håHa de sakkunniga att de allra sis·ta åren bragt rml,ativ Jdar
het T·Örrand e vissa nya mcclerl<s möjlighet<eT och heg.ränrsninJg. 
De sakkunniga hava för bely.sande a:v de nyare str~dsmedl<ens 
v~erkn~n,gsmöjlighetecr sammanfört vi1s.sa fakta i fä'llj ,ande ka
pitel <OCh rSam t~digt framlag,t de slutsa·tser .rörande k<rig<ei'S ka
rak·tär, som därav ·kunna dragas, särskiit m·ed tanke på vå'l·a 
förhålland en. 

De ·srukkmmiga framhålla särskilt, at:t omdömena såvä'l 
om Juftrkriget:s s·om om gaskrigebs möjEgheter numera il aU
mänih et blivit mera 1nodererade 'sam1t citera ii detta avsreende 
ett uttalande ,av fin·ska försvarsrevis,i.onen 192,6: »Betydelsen 
av ett ·effektilvt Hygvapen för Jandet~s rfö·rsvar är så uppenbar, 
att den id"e tarvar närmar~e u.tredning. Faran ligger ej i 
detta ultramoderna vapen slm:ll unclers:ka>HJa>s, snararre i en 
evenh1ell övers>kattning./ Det är en vanlig ·och }ättför>ldarrlig 
förd e·e'l\s.e, aH en teknisk vinning, ifaH den vrid ,sitt första fT:am
trädande väcker uppseende, betm1ldas ,såsom mera .revoa·uti.o
ner.ande än den i själva veDket ~är. - -- Även världskrigebs 
tanks, viLka ansågos kunna ofelhart genombryta V<il'ka irnfan
teriställningar som helst, väckte ·alltför ~stO'rt rint,res:s,e. Från 
sjöväs·endets sida må nämnas ~·ammen, som år 1866 vid Lis·sa 
·en .gång .gj<ordc elield och först .ett halvt ådmndrade s·enme 
fötiS·VIarnn so1n ett onödigt va:pen, och undervattenshåten, som 
antogs inom kort komma ~att leda utv·ecklingen därhän, att 
stöne Öv·ervattenfartyg ej mer 1använcles. Dessa exempel åda
galägga, 1aH ilnan 'handlar -rilldi.gast och ·Jdokast då man för
håHer si'g i vis·s mån avvaktande mot nyheter. » 

De saJkkunniga :ingå i kalJ· 2 på h~ftkrigsm edlen och deras 
intfytande på krig{öringen. 
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De sakkunniga framhålla, att de.n risk sm11 elt land elle r 
landsdel 'löper att vid krig bliva utsatt ·för flygbombar dering 
beror 1på ett {,l,ertal faktorer, främs t gi.vetvi·s frågan om före
fint'hg~hete·n av sådana objekt ~nom omrfl.det, som kunna an
ses känsliga för flygarl'fall. Vidare ~nverka operationsförelll a
lets ·avstå•nd från f1lygbas·en, fö rehnlhg:heten och arten av l'iir 

,s,,ar samt met.emologi·ska ooh khmat·ol.ogi•ska förhållan <l~ n . 

Sv.erig·c med Siin glesa hefoH;.n i,n·g har väsenb;gt mindre att 
frukta av ett bombkrig än de t.ätt befolka·de Iänderna på kon

tinenten. 
En 'lång flygväg inverkar förmin~kande på verkningsmii j

l'igheterna äv·en på grund av växlande Yäcler.1ek·sförhålla ndl.' n 
och .pMre•stn•ingar på personalen. För att upprätthålla st or 
frekvens i bomha,nfallen kräves hllgång på stort antal phn 

och ·pens.ai11a>l. 
Bet~·ätTande försvar.smölj.ligheterna mot Ju ftanfaH a n ses 

numera begränsade områden med stor utsikt hll fram gang 
kunna försvaras. Medel ha ska'P'at:s, vi'lli.a i luften oc:h på jod
yta.n l{'unna -ver'ksan1t försvara åtmin·st·one dc vi·ktigaste or
terna nch därmed även de områden, där en 'luaiftig psyk isk 
verkan s intHe 1kunna ernås. Erfaren:het•erna anses hava l-i 

sat, att utveck,ling·en .j fråga mn försvar smedlen anot lu ftan 

grepp går i h astigt stigande tempo. 

:l kap . 3 behanldla·s gasstridsnwdlen och deras infly tande 

på krigföringen. 
S·om slutomdöme anföres 'att gasstridsmedlen och gaskri

uet icke svnes vara av natur att iförändra betingcl'Sern a för 
~ J . 

Sveriges försvar ;i stort sett. Psyllciska och moraliska rpåverk-
n'ing•ar ·äro dock tänkbara i en grad, •som ej kan föru t.sc.s, 
ehu:ru en a•llmännar.e kunskap om, att skyddsåtgärder ä ro 
möjliga och i mån av ibe'hov vidtagna, kunna u tgöra en viss 
garanti mot •större verkni ngm· av •ang ivet ·slag. Å andr·a si da'n 
mås;be emeHertid .gasstridsmedlen l"omma att påverka kr.igfö
r.ingen biH ]ands och organis•ationen av lanbstridskraft ern a. 
Den förnämsta betydelsen •anses )1i<gga de.ls i möjligheten aH 
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uppnå verkningar vid över.raskancle anfall ·Och mot i'lla uth:il
dad trupp, del's i frmntvingande·t av ~kyddsåtgärcler, som in
sJnänika rörelsdörmågan.. För sjökriget däremot anse•s gas
s brirdsmerlJ.en ej 'komma att äga större betydelse. 

Kap. 4 är ägnat .att belysa spörsmålet om de bakteriolo
giska me<d~ens anvä·nd111i.ng i kri1gföringen. ne sak.Jumnrig'a 
komma hH det resultatet, att såväl tekni1ska som fysiologiska 
sV'å<righet·er, som även faran för ·egna stricl'skraHer göra att 
»'bia'ktefi.ekriget» knappast är att räkna med i framtiden, och 
att .um detsamma mot förmodan IS'lmHe billgripas, stom möj
ligheter finnas alt neutral.is•era dess verkninga'l'. 

I ka:p. 5 gives ·en .kort redogörcl:se för sJökrigföringen. 
Enär •sj ökrigets natur och de ol~ka fartygs s ].agens upp

gifte r och användbarhet utförligt belhancll'ats i det 1926 avgiv
na »betänkande och iföi·slag rörande ersättnings.byggnad för 
flotta n » beröra dc s·akklll1l1'i'ga endast de karaktårist~ska dra
gen i k orthe t. 

Efter en antydan om den tekni•ska utvecklingen påpekas 
de :be tydande v•er.kning.a.r desamma medfört ri taktiskt och stra
tegli.skt avs·eenrle, varpå sjöhermväldets natur och säHel ocih 
Ci!UIS'tändi.ghet.erna för dess utövande be'lys·es. Farvattensför
trängningarnas intlytande på sj ökrigförin.gen framhålles i 
korthet. 

De sakkunniga fmmhåUa att förvärvandel av herraväidet 
t:il! sjöss genom clt avgörande sjöslag eller en vara:]dig. b'lockad 
av motstånclar·ens sjöstriclskPafter enelast i undantagsfall torde 
komma att •äga rum. I de {lc.sta! fa'l'l ans•es· uppgör.elsen kom
Ina bi'll stånd genom ett långvarigt nötnings:}{;rig i form av 
fr,ams tötm· !inom det omstridda vattenområdet ocih ständigt på
gående o:p·eralioner •för kri.gs:skåcleplatsens Öv·erv.akande sarrnt 
för heval{'nin:g och skyeld av :bas•onwåden och väg.ar invid den 
egna ku sten. Huruvida detta nötningskrig i!iH slut leder fram 
tiH et't obestritt besHtancle ·och därmed 'ett oinskränkt utö-v.an
de a v henaväJide till sjöiSs med därav följande f:nihet att för 
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vad ändamå'l det vaTa må utnyttja hav.ets alla .fäTdvägar, m ås te 

enligt de sakk·unni.ges ~uppfatrtning ibliva heroende på persona
lens skicld<i·ghet samt materielens ·egenska:per oc!h omfattning. 

Ti.ll s·lut påpeka's bety;de•l.sen av .ett lämpligt ordnat fas t 
kustfönsva:r och värdet för dl dyNokt av jä.rnvägsa·rtiller[. 

Kap. 7 avhandlm· lands.krigföJ·ingen. 
I f:råga om den på ·senare åren aklueHa f:rågan om kvalri t el 

och kvantitet framhåUes ·som en mera a llmängiltig princip, a ll 
det Jör länder med vidsträckta .gränser erfordras en jämförc!

seV'is stor 'kvanhtd strid.skr.a.fte.r ·och att om b-efolkningen ii r 
fåtali·g, ·så Jmn denna .kvantitet l"omma aU samma-nfalla m ed 

den .styrka, som med anlitande av .folkets hela vär.nkraft ].;a n 

upps t-äUa:s. 
Beträ!Iande de specieJlt sv·ens•ka förihållandcna framhå ll es, 

aH en utved{lling av :hären .i den riktningen att t. ex. infan ll'

ri-et trill sin 'huvuddel ·skulle 'l"omma att utgöras av mekan•i sc
rad.e •föTband, ·ej skulle motsv.a:Ta våra fö•rsvarshehov. I dl' n 

teTräng,, ·där våra truppe-r vid 1kri.g ]{'tl'l1na tänkas komm a a lt 
uppträda, äro mekaniserade .tru.ppfötibands rö.relser förhind ra
de eller starkt :försvårade, Jncdan å and ra sidan truppN, som 

fritt kunna rö.ra sig oc.h des·suto.m är·o fö11:lr·ogna med Ji>lwa ncl e 

terrän~förhåHa•nden, hava slom •fördelar .gent emot en fi,e ndc , 

som salmar dessa senare för utsä t tn<i.ngaT. 
Dc sakkunni•ga anse ·sig kunna uttala, att våra förhåll an

den ick·e påkalla och ·knappast 'heller tillåta uppsåttandel <1 V 

·en masldnarme. näremot må·ste kräv:as, att de t·ruppcr, som 

avses för o.per·ationer i .fält, äro modernt beväpnade och u t
rustade .samt vä'l •utbildade. De framhålla vida•rc, att nödv ttn
dighel·e.n att utnyttja den Ö'l~ade rörlighet och eldkr-a>ft, som 
den moderna tekni,ken bjuder, gör s~.g sär•skilt ~gålland·c fiir 

trupper, vi·Lka, ·som ~ vissa fall de svens-ka måste vara ber·cdda 
att !hastigt .nå och •avvisa en motståndare, som söker landst•i.ga. 

Omf:aUningen av dessa trupper •samt i vilken utsträckning 

des·rumma må1sbe vam omedel:bart .t,i'J:lgängl•iga eller om de ti ll 
någon del kunna utgöras av trupp er som först efter viss tids-
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frist bli;va användbara, anses endast kunna av.göra.s eft.er etl 

·bedömande av vis'sa st·rateg.isk·a 'fak torer. Därest dessa fakto
rer .5å m edgiva, kan e tt elastiskt system vara berättigat, d. v. s. 
ett system, där man skiljer mellan en operati,onsa.rme av strids
dugllig•a trupper och en andra arme, :best:ående av de djupare, 
i ,fredstid ej så fuHständi.gt utbi,ldade reserv·erna. Fö.rubsätt

nil1'gen härför måste emeHer tid vara, att organ finnas för ut
bildningen och uppsättningen av denna s·ekundära arme, och 
att en tillräcklig hd·sfrist :kan på1··äknas, under vilken d·en av
sed·da ansvällningen kan ske. 

Sista kapitlet i avdelningen innehåller sammanfattande 

synpunkler rörande de olika ·försvarsgrenarnas betydelse för 
krigför,ingen. 

De sakk unni ga angiva det som .sannolikt, att kri•g numera 

komma •att inledas med anfall av flygstridskra>fter, d är detta 
på grund av geografiska ·och andra omständigheter låter sig 
göra. I •annat ,f:an komma de inledande operationerna att röna 

in•tlytancl e av en strävan att skapa be tingelser :för fly.gstrids
kr·afterna·s användning. 

Uneler lu.igets fortgång komma flyg.sllid.skra>fterna att un
der alla förhållanden erfordras för samv·erkan med övri•ga 

strids•krafler, och i den mån så är möjligt komma de även att 
insättas mot för krigföringen bctydels·efulla anlä·ggn1nga'r 
ha'kom •Och u lanför striclsfron ten. A Y görande verkningar av 
det sistnämnda krigf.ör.ingssättet kan man dock knappast 
vänta. 

Lan t- och :sj ö krigsmedlens intlytande på <krigföring•en i 
stort anses ·ej ha\na undergått nå.gon egentlig .förändring, ehuru 
dera s användande kommer att röna stort inflytande av :fram

för allt flygvapnets tillkomst. Sjoou·igföringen kommer san
nolikt alt {å karaktären av ett nötnings·kri:g. Vad beträffar 
lantstrid·skrafterna, så har tekniken skapat möjJi.ghet.er fö.r 

Ö'kad eJdk·raft -och rödighet, och flygvapn ets spaningsförmåga 

har unelerlättat en tidig och rikt·ig di,sposi•tion av striodskra>f
terna. Samtidigt 'löpa dessa emell ertid risk att se sin opera-
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tiva rörlighet minskad genom avbroll på förbindelsern a li ll 

följd av if·lyganfall. Då kraftmätningen clri"ves till det yltcn,la, 

kom m er a Y görandet av den ren t m ili'lära kamp en, even l u e l! l 
efler elt a'l'görande i .sjö•kriget, att hksom hittills .fällas 'l \' 

lan t s tr i, d sr k ra l'l e rna. 

Del !'år enligt de .sakku-nui,gas m ening ej heHer rförlri ~L's, 

:-tlt ettfolk s motståndskraft väsent·l·igen hero r av psykiska fak
tor·er, ooh att det nut:ida Ju·iget, särs.l(lilt kriget bakom fron

terna, i •hög g.rad ä·r inrildat på d·e psykiska .krafternas uncln

grävande. 
De sa•kkunniga framhålla till slut, att den krigsh·istori .,ka 

cr.f.arcnhden, att varje nytl offens.ivvapcn i föt'stone yisal ,\ig 

överlägset, men seclermer•a funn.it sin motsvarighet i ell de

f 2nsivt vapen, alHj ,ämt besa.n1nar sig. Detta förhållande an se· ~ 

herätliga ti.ll ,påsliåendet, att ·ett folk, som vill försvara s·ig, ej 

h2höv·er und erkasta s:i.g för blolla hotet om en överlägspn 

kDigsmakt, dätest det sörjt rför nödig lförsvarshereds·ka.p. E j 

minsl måste härvid uppmärksammas, aH tekniken har gi ,·i t 

ett nrumer~irl underlägset folk Y'issa ökad'e utsikter hlil e ll 

framg.ångsri·kt .försvar, vilka kunna verka :-tv'hållancle på en 

a n·g.r·i p•a r c. 
(Forts. ) 
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Meddelande från främmande mariner. 
Medclc l a dc från 1f a rinstaiJens U tri kcsanlclning. 

(c\[aj 1930.) 

Amerikas Förenta Stater. 

l<'otograficr !'rån HUlllO-ton s kr,,·ssa ren Ch icagos si apellöpnin g 
visa att Slll Prikanarna fortfarnmk ä ro t•ntusiasiiska ·för »lJu]]))>-bO!-!'ell. 
vilken visad.t• s ig l"lH<1 sii ]~·ekad å rekonlbr.dar<'n .BrPnwn. Chicago 
bar en ofantlig bulb uucl<'r h·igct, nwn Öl'l'rtlclt•n liggC'r väl unele r 
vattcnlinjf'n. Ovl'r vattPnlinjPn höjer s ig dt•ss hog ut som å Ptt 
klipperfartyg oclt iil' tyd l i g t utfaLl and<•. D dta t i Ils a mm ans mr d bul
ben bör h:Hla lart~·gl't väl torrt Jörut. 

(lJ t.tlrag ur The Naval Chroniele, <ku 2 maj 1930.) 

l<'örPnta S i a tl'i'l1 as 10,000-tons \\'a s hi ngto n-kryssare Salt L akt' 
Citr har utfört t'n tll'i prov och uppn åit :):2.,, knop med 110,000 hkr. 
Detta är tlcn lwriiknadP fartPn med 107.000 hkr, och det väntaclt•s 
säkert, att elen bku llc övc•rskriclas, varför· rrsultatf't blev en bC'svi
kelse. Df'ss fart är icl;c så god som hos några av Pngelska Kent
klassens kryssa re, vilka starkt klandracles chidör att ch•ras beräk
nad e fart l'ndast va r 31,, knop som d<·' alla bekvämt lyckades över
skrida vicl prov<·n. De amerikanska fartygen sk ilja sig J'r3n de brit
tiska genom att dc hava tio ~O cm. kanonPr i s tället för åtta, och 
att deras fna Juft vtir nskanorwr hava Pn kalihPr på 12,7 cm. i. st i1llet 
för 10," en; ., samt att de föra sex. .)3 cm . toqwlltubcr i stället för 
åtta, el. v. s. hå mindre' är1 E:ent-klassen . Klokil eil'n i att aptera 
sidapansar av :)7 mm:s tjocklek kan sättas s tarkt i fråga, då det 
icke är i stån<l Rtt utestänga någonting, och då man måste l'fikna 
11lecl varje ton i vi k t. 

(Utdrag ur ThC' Naval Ohronicle, den 23 maj 1930.) 
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England. 

HainLow, den törsta av R-klassens undervattensbåtar tillliöra 11 .Jp 

1928 års byggnadsprogram har sjösatts. 

Sex Jartyg av denna typ voro ursprungligen avseelda att ltyg·

gas, men IJPstäl lnin gso rdern för två har återkallats såsom rPsull·t t 

av förskjutningar i flottbyggnaclsprogrammet. 

Rainbow stape lsattes i juli fö rra året, och beräknas, att d··n 

skall bliva färdig inom tolv n<maders tid. Ungefärligen av sam 111 n 

tonnage som Oberon-klassen skilje r sig detta fa rtyg c•ndast i mi ntlr1, 

detaljer från densamma. 

l~ 1 ~00 
:~-ainbows dt']llacement blir omkr in o· -__ ton. Dess läl\gt l ·.ir 

b 2,000 

är 88 m . och dess besättning blir 55 man. 

(Utdrag ur The Naval and Military l'l,ecorcl, elen 21 maj :1.9:30. ) 

Enligt vad som meddelas från London har brittiska r egering•'H 

för avsikt ai t inom kort beställa t re nya un de rvattensbåtar. Il\ C!'

ganclet av dessa undervattensbåtar är i överensstämmelse med Lon

elon-överenskommelsen. Det rör sig om båtar, som strökos från 1\1:!() 

års program. Ett slutgiltigt beslut angående byggandet av nya kr .Y'

sare har ännu ej :fattats. 
(Utdrag ur KielPr Neucs1<• Nachrichten, elen 22 maj :1.9:30.) 

Första engPlska minsvepningsflottiljen bestående av l'an gl>ounH' 

(Jlottiljchcfs[artyg), Alb ury, Dunoon, Tivc/ton , Dundalk och Sutt t>t t. 

inlöpte den 21 maj i J\:aist•r-\Vilhl'lttlS-kanalen oc!t passerack clt>n san1 ,11 <1 

i ostlig riktning. Fartygen, vilka tillhöra samma typ, äro :100 11\ . 

långa, 8,, m. breda och iiro 3 m. djupgående. Flott iljen kom t1•''1' 

från Briigge och skall besöka olika Ostersjöhamnar, vi lkas n aJ'1 il 

ännu icke äro kända. 
(Utdrag ur Kielcr Neueste Nachrichten, den 23 maj :19811.) 

Det engelska moderfartyget för undervattensbåta r Alecto , ·il 

de engelska undcrvattensb:Harna L :1.9, I-I 23, H 27, H 28, II;)() , .. ,h 

H 48 skola den 27 maj ostvart passera .Kaiser-\Vilhelms-kan a ll'n p:l 

- 365 

väg till Köpenhamn. Den 3 juni passera samma fartyg kanalen 

på åt0r väg. 
(Utdrag ur Kieler Neuoste Nf\chrichten, rlon 2:i maj :1.()30.) 

Frankrike. 

Undervattensbåten Diane har lyckligt sjösatts fr ån varvet 

Augustin Normand don :1.3 maj. 
Detta fartyg med ett undervattensdeplacement av 630 ton är 

det första av en serie om fem likadana båtar beställda vid nämnd>~ 

varv. 
(Utdrag ur Le Yacht, elen :1.9 maj .1930.) 

Av krigsrätten i Brest har kommendörkapten Benoist för tv~t 

år blivit f r åntagen sin bcf'älsbefogenhet. Benoi st. var chef på krys

saren Edgar Quinet, som i januari vid Algerids kust stötte på ett 

klippgrund och gick unde r. · Hela besättningen kund0 räddas. 

(Utdrag ur Kieler Ne uesto Nachrichten , den 2:3 maj 1930.) 

I Brc•st sjösattes elen 28 maj ck båda nya fra nska undervattens

båtarna Ajax och Achil lcs. Dessa ha ett d<'placenwnt på :1.,560 ton, 
18 

en längel av 92 m. och sko la erhå lla Pn fart av _knop. 
10 

(Utdrag ur Kiel er Ncucste Nachrichtcn, den :H maj 1930.) 

Danmark. 

Ans l agen till f lottan fö r 1929-30 uppgå till 22,321,800 kr. mot 

22,107,600 kr. sistlidna år. Flottstyrkan förbliver densamma, med 

Undantag av att det gamla kustpansarskeppet Skjold överförts till 

försäljnin gsli stan, och att e tt nytt fiskeriinspektionsfartyg och tv:'t 

övuingssegPlfartyg beställts. 
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Torpedbåtarna Laxen, Dragen och H valc•n beräknas fänliga 11 ,
1

_ 

det1a å r. 

(Utdrag u r .J oum al, tna j 11J:3U.i 

Italien. 

Enl igt. ett meddelallCle l'r iln Rom har Pil 7,0tll1': s fä rd just l' u'l

Lo rdats av två italienska undervnttensbiUar , illiiiPlir<' och To1i, Yil ka 

åter vänt ti ll Spezia. Nära Gamhi nlloclPn uppl'höll sig 1\[i lll'lin· :;r; 

timmar i följd unel er vat tnl't. vilket pås t ås vara r ekord , och j dl'! 

hel a till hr i ng ad(-• de tv ~ :l' a d,\' g(•n r. 1 / 2 daga r un de r vattnet. 

(Ut.clr,Jg ur Th e Nava l C'hronicl••, Lh•n 9 maj 19:10) . 

De11 30 ap ril 1ill kiinnaga vs, att n •geringe n lwslutat att !ah 

sta pelsä tta följande nya fa rty g uncl c•r cll't kommande å ret: 

1 k ryssar e på 10,000 ton, 

2 mindre kryssare på va rel e ra :i,100 t on , 

4 jagare på 1,240 ton varclrra samt 

22 unde rvattensbåta r, Jy ra på 1,390 ton, sex på RlO ton och 1olv 

på 610 ton. 

Hel a ökningen av nytt tonnage ii r sålund a 42,900 ton i jän 

fö rclst' nwcl 42,070 t on nästföregi\ (• nde å r. 

(Utd r ag ur J ournal, maj 1930.) 

Japan. 

10,000-tons k ryssa ren Takao, den femte av Nach i-klassen . . o•, 

skaLl best å av åtta Jartyg, sj ösattes elen :12 maj . 

(Utdrag ur Th e Nava l Chronicle, ci<'n 16 maj :1930.) 

Japanerna äro mycket nöjda m ed sin ursp rungliga 10,000 to1 1-i 

kryssare-typ ; dP enda ändringarn a å Takao oc!J hennes senar<' sysi <'r 
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fartyg ä r, ait an talet :l~ cm. lurtviil'll ska noiwr minskats fd\n '''" 

till Jy ra. I l ikhet med den a merikan8ka Sn lt-Lab·-City har hon tio 

iO cm . k anOJwr mot de hrit.1isk a ä ttA , men dc ä ro o lik a placerad<·. 

.Japanern a anse a tt bJ·edsidcclllen är den vikti g ast <', och ck anse o<'k

så, att trippt-ltorn säkert iiro o tillfn' dstii ll anclc -!ö r kryssa re. D ärför 

äro de nöjda JlH'd en,Jast lyra kanoner, som l'liillla avge l'lcl r ;itt 

tör- e ller akh•rut mot i<->m å cll' anH•rikanska fartygl'n : det trPdje 

av dc förl iga t onwn shh bakom de två and ra . .ill l'n t.o l· ppcJllatt.P ri l'l 

å dessa fa rtyg ii 1· myckct kr ar1igt gPllOlll ick<' mi11dre än iolv iii3 

cm. torped tu hrr. 

(Utdrag u r Th<' Naval Uhronicle, drn 28 maj 1\):30.) 

Ryssland. 

Den ryska örlogs i'loitan ii r fö r närva rande syss,•lsaH m rd öv

ningar i Finsk a \'ikt•n, oc h dr rys ka fartygc•n ha va hänmd<•r var it 

nära de <'St. ländska kustPJna. I vå rmanövr a r na d('ltaga e lva fartyg, 

däri bland det r ys ka sla gskeppet Ma r at och et t anta l jagare. 

(Utdr ag ur Kieler .Neues te Na chri chtcn, elen ;)1_ maj Hl30.) 

Spanien. 

Läget heträLf:and<' nybyggna der för spanska flottan är f ö ljancl<':. 

a) S la gskcpp. ~J:arinmin i strrn har förkl a r at, att det ä r osan

nolikt, att några n y a s la /.!'Ske pp sk ol a byggas inOJJt närmaste tid; å 

andr a siclan ha fö rber ec!P lse r gjorts i Car tagl·na Jö r by ggande av e11 

torrdock a stor nog att kunna mottaga ett 35,000 tons s lal):skC'pp. I 

Ferrol h a stapclbiiclclarna för ny byggnad e r fö rl ängts. 

b) Kryssa re . T vå :10,000- tons kryss are ii r o unc\ Pr byggnad i 

Ferrol ; den Pna blir f ärdig att s jösättas und<'r j93U och den an dra 

Unel er 1931. 7,800-ton s kryssa ren "Miguel dc Cc r vantcs '' bö rjade sina 

Prov sistlidna no vember och \!lir Järdig inneva rande sommar. 

c) .Jaga re. Ett nybyggnadsp rog ram inn ufatt.andl' å tta ,i aga rr 

Och ett m ode rfartyg för un cJpr vattcnshåtar s tadf>ish•s s is l.lid na a ug ust i. 
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OfficNarna. Ti digt i å r utgavs förordningar, vari7enorn an . 
talet flaggmän reducer as från 24 till. 18, och >>captains, fr ån 4~ til l 
42. 1 dc ci,· i lmil itilra graderna ha dc, som motsvara viceamiral or h 
kon tera mi ral, st rukits och högsta motsva rande grad är nu »capt uin» . 
Mindre ökn ingar ha Yidtagits i antal0 t yngre officera re bådP i l]p 11 
mi litära och de n civilmilibra grenen. 

(Utdrag ur Journal , maj 1lHO.) 

Tyskland. 

Ex ped itionen med de flesta tillgängliga tyska fartygen l'lll! t 
J\'fecle lhavet ang ives vara anor dnad fö r träningsändamål, och d Pt är 
ino-ct tvivel om a t t elen ii r utomordentl igt lämplig härför och g-in•r 
].efäl och besä~tnin gar mer nytt ig sjöticl, än de kunna e rhålh i 
Nord- och Östersjön . Men cl Pn har också Ptt viktigt politi skt än·la
mål. i cke endast att visa den tnka efte rk r igsflottans srnar l1r•·~s 

och skick lighet för de södra europeiska staterna utan även att .'•·ii r>l 
det m es ta mö jli ga för vänskap med Italien. Den tyska f lottan har 
rönt ett entusiastiskt mottaga nde i de italienska hamnarna, vi lk" t' 
hctyclclsc u tan tvivel lw mm er att öve rd rivas i f ranska p ressP n. lkt 
~i r ett utmärkt tillfälle för italienarna att ge Pn vink åt sina g ra n
nar, och dc äro icke obenägna att på något sätt gör a detta. 

(Utdrag ur T he Naval Chronicle, den 2 maj 19;~0 .) 

Arbete n a på 10,000-tons slagskeppet >> Ersatz Preusscn >> skrida 
framåt och en sum ma av 11,620,000 ri ksmark har a nvisats fö r dP
samma' i 1.929-30 å rs budget. Fa rtyget be räknas f ärdigt unel er 19:)~. 
I nget anslag för ett and ra fartyg har upptagits i detta års hudgd. 

Det gamla slagskeppet »1-lannover >> har modernise rats ge no m 
utbyte av hennes 17 cm. kanon e r och genom hen nes förseend e 11_1°d 
med en ny mast med mod<?rn eldl edningsstation; samma moder llrse· 
ringa r har :J'ö r ut utförts å >> Schl eswig-Holstein, och >> Schl esien •·. 

Med >> I-eipzigs ,, sjösättning har Tys kland fem moderna k··~· s

sare byggda med det hög3ta tontal , som Venailles-traktaten till :itl'l'· 
Traktaten medg iver en sjätte kryssa re, men den tillåtna pe rson nkn 
ä r icke t il lräcklig fö r bemanning av yt terligare ett fartyg samtidil!t 
med kustförsva rsstyrkorna. 

SP riPn av tolv nya jagare är färdig, under det att de fi ,•s tu 
a v dc förutvarande jagarna och torpedbåtarna hava iståndsatts. 

(Utdrag ur Journal , maj 1930.) 

Innehåll 

Utdrag ur 
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åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter. 

Marinstaben upprattad litteraturf örteckning-. 

östersjöpolitik. 

Oste rsöen s Sikkerhed. Cancl . T heol. I-Jolger Ancll·rsen. D. T. S. jan. 
1930 sid. l - 28. Förf., som 'ir m ecl il'm av folketinget, behand
lar ~let nu\·a rande militä rpolitiska läget i Öste rsjön, vilket efter 
världskriget förändrats genom ti llkomsten av de nya statern11, 
Finland, :Es t land, Lettland, Litaucn och Polen. Före krige t 
g rä nsade endast fyra stater t ill Öste rsjön, nu nio. F örfattaren 
påpekar den olika uppfattningen i England och Ryssland an
gåen de ti llträdet till Östersjön England fordr ar fullt fritt till
tr äde såväl i frPd som i krig, R~·ss land ett >> mare Clausurr"'· 
Bä ltens och öresunds juridiska ställnin g behandlas ingående samt 
på pekas at t talet om Danma r ks s kyldighete r såsom , vaktare av 
Ostersjöns nyc klar>> är en anakronism. Öste rsjön har alltid va
r i t fö rerni'tl för cle s tora kuststatl'rnas åt rå . Ar förhå llancle.t 
ann or lunda i dag? K an man vänta c•n \· e rklig l ugn utvPck
ling i Nordens M:edelhav? Spörsm åle t är aktuPllt för alla, vilka 
med upprnärksamhPt följa utvPck lingen av östcrsjöpolitiken. 
Mycket l ~lsv ärcl artikel med hänsyn till f rågan om Danmarks 
avrustning. 

Inte rnationell rätt. 

b en neut ra le skilJsfa rts rettsstilling unde r sjökrig. Premi e rlöj tnant 
H . Lowzo. N. T. S. n :r S/29 och 9/29. En med talrika exempel 
belyst reclo gö rPlsc för ,-issa nu gällanliP sjörättsbestämmelsn 
samt hur dessa u,_: c!Pr Yiirlcl sk ri get i hög g rad åsidosattes på 
grund av cl å uppkommande n ya åsiktPr. Artikt>ln är belysande 
för hu r elylika juridi ska Lc-stämnwlser kuDna tydas olika lwro-

T idskrift i Sjöväsendet. 2G 
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· l sa 1ma Artikeln för ut. ende p!\. aLhokatorisk v rcingmng av e<' u .. . . .... 
sätter kiin 1wdom om huvuddragPn av nu gallan1lc S]o rait. 

l~redsrörelser. 

O]Jtinal c lausl'. HL'Ll. TJH' Navy, d<•c. 20, ~id. :-1:30 .. . En snm :1l]. 
· l · 1 i· 1 \· "l' t ]JL'sJ · h·iti J· av N :F Sarsk1 l t fra m h a l J •. , tH 1 <..enna HS d'l . -.. " - ..._ · · · . 

här vådan av den i Si'\) t. 2\l i Geneve undcrl<'ckn adc »0pt10t.a\ 
clausP » vario·cnom alla internationella rättsf n'1gor kunna km :J
ma att.' unde~stiillas intl'rnatimwll domstol. Artikl'ln uim-'·n1H1· 
i att särskilt i llrisrättsliga f rågor s tora v[l<lor_ härav l'tll ll\:1 
föJja J"ör Engl and . euiir i L1ylika fall h~lYULlsakl_q.;cn lwntl l\1·11-
tala sy n]lunktcr sannol ikt l,omma att hhva avgorandc. 

B.ust11 i 11 g s b<'gränsni 11 g. 

Zur GcsehichtP der Scc>alJrlistung. Kapitän-l~1·ui.naui von ! )aunlha,·IJ . 
M. E. heH. 10/29. Artikcln l ~i nmar på ett övcrsbdbgt sntt_ •.· :1 
kort över s ikt av de lodall(\e s jömaktPrnas 1'lo_tthyggJladspoll 1t ' 
pfter världskrio·et med särskilt avseende fäst v 1d dP forsok , som 
n~ed större ell~r mindre Jramgång gjorts, att tå till stå1Hl 'Il 
inskränkning av de maritima rustningarna. Föri. fram]I a \J,• r 
med rätta, att rustningsfrågans lösning intimt sa nm:anh nn;c:•· r 
med ett annat spörsmål, nämligen mNl den så omt.v1stade. nclt 
under världskriget så illa utgångna principen om havets ·i n hd. 

Det !'öga beaktande England skänkt<' dn neutr ala _st ~t<-r: 
krav på fria sj ö[örhindel ser under världskriget skapade ~ - l · :-; . 
A. en opinion för ökade rustningar och ]1eredde vagen for Pa
niel's bekanta flottlag av år 1916, va rs m ål var at\ skatia la;l · 
det en flotta »second to none >> . Ilänned inleddPs c.en P ~l g<'l ~ , _ 
amerikanska kapprust-ningen till s jöso, vilkcn kappr_u s tmll f-'." ":
nar e sku lle bliva orsake11 till den kanske största Jnvdhga ll\· 
rustning, son• n å gonsin i"örekommit.. Huruvida den skall l .!_:l 
till ytterligare n•su1tat utöver vad vV ashingtOJl-kOnfP I"! 'llSL'Il I_YC· 
kats åstadkomma får Jrallltiden utv1sa. 

N. T. s . .!t• r. Omkrino· nedrustningen till s jöss. Kaptein Einang. . "' l . f .. l" o l att l ,]!' Il Hl99 sid. 40:3. Intressant arlikc, var .1 o r . JHt]ll' 'ar ·. . . 
. c -(] ,e rna fredsstratPgien, SOI1l är J\lL'ra . intemationo1Jt j r amtr:<· mo . . 11 ]· f . , ' . ,n-l 1 t"\1 s ·1öss än till lands mternatJOnP a ,ou e1 l ns1 t c ance 1 . ' j 9·Nl·t·l·i ··r•'· t ·a en stor plats. \Vashin gton-kon1e rellsen s ~- 11 ·.1 ( 1 8

1 
d:!eras t.i.ll sina rätta mått. KryssarPfr:'l_gans vi Llarc· h:·h an• l: 

l . o· · Geneve 1927 samt inbjudan iill marmkonlcrcn sPn 1 l.o~n 111, l . . l t l . t . o • ·j v don 1930 iydcr alltFlmt på ait vissa s torma' <'r 1a Jll l f'S'' ' 
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kon[Prt 'IISL'l"Jia som freLlsstrai<'gisk a rlwts metod. Smånationerna , 
som ej deltaga i el l• ss a kon l"er0nsp r skola n kta s ig för att tro 
aH de~~a kont~·reJlS<'r ha n i\ gon .lll'drustning, t'ller >in mindrc 
avrustning, solll m8 1. Dd lwln gäiiP r Pnlia s t PIL kaliiJl om för
Llelning<'n av ll1' olika mak1nwdlen. 

pool in g SL'II Ddenninntio1L ll<•rhe rt ll.ussPI. i'J. l\ l. R 193(1 febr. 
n:r 3 s id. 11iJ. Art ikeln utgör t·n i ironisk ocl1 ganska skarp 
ton håiiPn övPrhlick över Förenta ~tat<·rnas ~'ligänh·r för ~ - k. 
ru s l· ning~lw~räiiSning, va t·i sä r~ kilt påvisa s huru so1 n 1T. S. A. 
- ullll1•r sk r·u wv att vilja Jwdhringa rus l.nin ga rn a. - i jtim
törr•lst•vis nwd andra makiPr viisentli;d ökat s ina rustningar , 
ut an atl hava angiv1-'t någrn s käl för nödvändigheten lt~lrav. 
Fl<'rt.alPt av d!'t !'llgel ska Jolkd önskad•• ic.kc någon London
koni"Pn·n s, ick1• lwllt• r flntald av Frankrikt•s, Itali<·ns e ller Ja 
pans folk, 1\\L'JI F'ön·nta ~ta leorna :fra1nivang kon I:PrPnsen för att 
siärka sin maritima stäl lning i vä rld!'lt. LJ. S . A. anser föd. 
vara Lll'n L'nda av kon!'t-•rcnsmaktt·rna , som bil,e h:t l!et sin be
s t ämmamkrät.t, och son1 t•j tar n å gon Dänmvil rd häJISJ"ll till 
övriga makh·n.; önskl'mål. LJtta landPt torde 1·ara t._vpi skt för 
stä11lllingcn inom sto r a delar av dl't Pngelska Jolkei. 

}'ii r s va rsled ning. 

Nelson och h.igs rätt-stradit ionen. FJctchL'r l'ratt. U . S. N. I. l'. nov. 
1929, sicl. 04J-947. FörC' Ne lsons tid karaktäriseradPs samar
bl'tC't mPIIan a~11iral<··n och fart.,ygschl'ferna ino111 engPl ska .Uo1-
tan av dt•n b li.nd a lydnaclcn. D<· il<·s ta sjöslag å tföljdes av 
krigs rätt. Orsakerllfl till d<"nna ol.1 ckliga iracliiion und0rsiikes. 
Nelson bröl" Llt'JlSalnJUa. lian iustlg att inövat sama rhetc• ilr 
bätt re ii n blind lydnad. Nelsons t.t·adition l1ar fort levat inom 
engC>lska f lottan oelt S[l ritt s ig till samtliga liindPrs Jlotior. 
Läsvä rd arti.kC'l. 

Trium vi r aLe ror \\·ar. 1~11 ]IOiit.isk korr<·spondl'nt.. :i\1. n\. R 11 /,~ 20 
sid. 791. I{L'Iat0rar <'n dPhatt i undPrhu sP1 H11g. dl Jram s ttillt
fö rs]ag att ino1·Llna d1• in· militära departemcntcu undL'I" en !S•'
meosa 111 led u in g, L'Jl Ji)rsya rsmi ni st<• r. öyJtl't S\" lll'S hl. a. vant 
YttNiigarP reducera ·rörsvan; väSP IHkt. Förs lagd va r framkom
met fr ån lihPnllt hi\11 och umkrstöddcs bl. fl. av Lloyd Ci<'Ol"f.(l~ 
under hiinvisning lill prfarPnhPiC'r l"råJI YiirldskrigeL K r ig pit
gick då <·j h loit i Flandern oclt p å C:alipoli o. s. v. utan fi.ven 
me llan dPpnrtL'Illcnten i \Vhi.teiJall. Adnil. Jlcami s h an så g, att 
om man sku lle ha blott e n Jörs varsminist<•r d<•tmf' m:"1 s tc va ra 
en ÖvPrmiinniska. 



-372-

strategi. 

Dis p a r i tics oJ P a ri ty. Sir H<>rbe rt Ru ssc·l. N. M. R " / ,, 29, sid. lfl1. 
lVIccl utgån gspunkt fr ån c• n insända re i Times av . . AdmL Sir 
Douglas N ieolson eliskute ras fr ågan, huruv1da clPn l!i,Yanh .! \:('t 
i sty rka nw1lan den brittiska och. el e n ~m:n.k a a. ska ~lo ' t an, 
vilken man avsPr vinn a (g·e non< relatiOne n J : J: 3 1or cl es,a ~kttla 
och den japanska :[\ ottan) , kan väntas bli my ck et v_ärcl .. ~ sy. 
nPs ha framhållit att tonnagets sto rl Pk i och i'ör sq:; PJ a r ut
slagsgi vHtHlc·. Ett lwvi s hä rför ~ir »the r e markahlP new Ge t· tn an 
warships w ic.h havP co mp\ptely upset a ll. ~Washin gto:1 Confe rt•ttc" 
calculation>>. Förf. inst ä mmer unele r hänvisning t1ll. att l t:d tc•t 
i f artyg~'nS bestyckning, bemanning m. m. sam t t vtssa st , att• 
o·iska fö rutsättningar hl. a . örlogsbasernas an tal, sto rl c·k. Lt~·(' 
~- c\yl. sk ull e prforclra s Jör att likhet i sty rka n:öjligen , , t~l\0 
kunna uppn ås. Föd. ä r skeptisk, bet räUa nelP va rtlet a v 1\H' 

Wall~St rce t-li ke titl c o l' 'parit:·'» . . 
T lw l{eaction Jron1 Size. S ir H erbe rt Russel. N. J\L R. •f ,, 2!l. ~tcl. 

771. Föd. drar här i härnad Hir beg ränsning av slagsk L't' Pl'n 
ej blott 1ill antal utan även bet räff ande storl ek och llC',., tv ~k-
1~ing. Ji a u säger sig ansP att tävlan att by~ga det starLa str· 
slagsh•ppl' l kan ll a bP rii ttigande intill en v1ss gran s, Ytlken 
dock nunw r a öve rskridits. Vad'ör bestycka :far tyg med Lauo· 
nPr vars skottvield ä r 20 eng. mil , då rnan del s icke nwcl tHlU:tlll 
rim,l ig g rad av preci t ion ka n lPcla elden på dyl. avstånc~ undt•t; 
l'n s jöst rid del s vtte rl igt s ~Jlan kan p åräkn a e rforderligt !-'

111
• 

·T t . Föri< hänvi.sar ti Il E rsatz P reussen ss. ex. p § att 11' Ye kd 
~a'n· in rv rn mas å ett relati vt lit et sl agskP pp. "För si n del ,,. llP

3 

• l · l tt · l l o 29 000 v ·ud s förf . hål la före att 20," cm . k. ll1l'C sm s .;:o \'JU p a .'' · ' _. , 
är tilldicklig. Att ;[vpn projPktil vikten sppl ar e n _vtss. roll 1~\: J'örr. n a turligtvis L'i förneka, Jlll'll han halkat t a ntb!2'Pi1 ,1 

över ddta spörsmå l. 

Avvägning mellan försvarsgrenarna. 

"l "' t '\' · 2 T h ' Air CatnlJa i " 11 Il lu-Notes and Comments: l. J te """~ ' a t. ~ · ~ . ~ :-. _ (70. 
· 

1 3 Othe r SiclP oi the F'JCture. Rt•ll. N. J\1. R SHL r60 . 
SlO l · · l j . !t-:;SOI l 2 och 3 har til l utgångspunkt ett utta ance av c·npto .11 
Il esl is le Burns vid uni,·e rsitPtet i (l lasgow att med hansnt 

11
. · ~ . J · f" b ]('l se 1, r ådande politiska förhå ll anden och till de ( rt gs oor ~rel - .. . , 

1 · f )å o· a w• sta kr!~ ser)ciell t för ett kommande gas ' n g, som · n. I' o a . .;·. 

[ . t . ~ . l{ed v•dr- JI 
sannol ikt kan väntas äga rum om ~ em a w ' 1 

• :. d 
1 ... 'He r dc Yanliga sldilPn för uppr;itthållandE' av v a l' 1 9 

< all . ~ · . f \)'11:· 
l'reel, vi lka anses s>irsk il t vägapdc' J'ör en mäkttg na ton. ' 
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E'fter övergår man iill att k ritisera den åsikt, som gö r sig gäl
lande att ett modernt luftvapen kommer att göra flottor och 
armeer värdelösa, samt uppkonstruerar gången av et t k rig mel
lan tv å med någorlunda långa kuste r fö rsedela makter , av vilka 
elen ene satt sin tillit enbart t ill l uftvapnet, dt•n andre lnlvml
sakligcn till flottan och armen. Här vid komnwr man till elen 
slutsatsen, att - även om ~ k riget sannolikt i hörjan ti ll stor 
del kommer att Jöras i luflr·n dess t yngdpunkt lik vä l. snart 
kommer att åter Jörl>iggas t ill jordc>Jl. 

:M:ariua stödjepunkt<~ •· i allmäuh·ct. 

Vercl enskrigcns s jöstratcgi. K E. J. , N. T. S. 1930 sid. 105 n:r 3. 
Kort referat av tyska viceamiralen W egeners bok , Die Sec'stra
t egi des \\'c ltkri egos». Det för b l. u H ande taktum a t t vä rldskri get 
Pnclast uppvisad e ett sjöslag - och det oavgjort - mellan hu
vudstridskrafte rna till sjöss ang ives såso m närmaste anl edningen 
till boken i f r åga. BokPn påtalar kraftigt, hur de n tyska krigs
led ningen, särsk il t i ].;: rigets bö r jan, på sjökriget direkt till.äm
paclc landstrategiens principe r. Eng lands goda st ratPgiska lägE' 
gent t>mot t yska rn as då liga str ategiska position i Tyska bukten 
medlö rcl c, att England enelast behövde besitta s in positiou för 
att nå sitt stratPgiska mål, tl. v. s. bE'härskandct av handels
vägarue. Ett r iktigt st r at.E'giskt förfa rand e borde enl i gt för!'. 
ha tagit siktP på at t söka J'ö rhätt r a el en t ys ka ställnin gen ge
nom att först gl'nom tlc öppnade Bä ltE'n ha skaffat sig herra
vä lde i K atiPgatt och d;ireHP r ha base rat sig på södra Nor~·e 
tör att sl utligl'n fl.1·ita basen t ill Slwtlanclsöarnc•. Boken i si n 
ht>lhet >i r Pu ska rp Yiclräkn ing med den 1yska b ri sten på för ~ 
st ltcls<' fo r sjöstrairgil'ns s>ira r t och lless må nga och väsPntliga 
skiljaktiglwtPr J'ril n lal1(l stra tegil'Jt. lian stig<'r hit.t<> rt : »Yi ha 
icke J'örst!\H sjö1 1. fngpn av otis''. 

(Forts.) 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
mclhlcl:ule genom Th. ""awrinsk~-s l'atentbyrå, Stocld10hn. 

Datum l n~~~~~· l Uppfinningens art 

3/4- 30 3378/29 Av llcra rörra<ler· hopdragPn tät rördl-'·g· för· 

10/4-30 

I /5-30 

8/5-30 

15/5-30 

22/5- 80 

åugpannor. FriPLL Krupp Cl-ermani l'-t' rlt 

A /G., K iC'l-Gaarclc•n. 

1445/29 Anordning för kontinuerligt, automati skt i.or t

t'örande a1· s lamm ur ångpanr10r or!1 Yii :~ ke .. 

l00/27 

4600/28 
2ll9j27 

2028/29 

22-!/8 

J 549;'27 

3485,30 

v;i rmarP. C. l'i ccanlo, GPnua. 

A.nordning vid PiclsläckningsapparatL~r. \ .- IL 

G-c·r lach & C:o, Uöt.chorg. 

Fari y!!slucka. R Mae OrPgor, l.onllon. 

l'c•rmoskåp. Pl a i·<·n-.llu nters Hcfrige ratiu !.! ::-l,v

s tcm A.- ll ., Stocklwl.rn. 

Dri,·anordnillg ,.iLl Yent i llösa trycksn r iir jn riJ !.!·~

apparatf'r. Patentaktiebolaget C't•ntr al,; •r •irj

ning, Stockholm. 

']'å g vi r k<·. Plymouth Co rclagc· C :o, N ort h l 'ly

mouth , A. F. S. 
Ano rdning 1·id ra.cl ial ångt.u rhiner för a.,·] äg,r,;1n-

de av fuktig\l(-•t ur arbet~ångan. _\ .-D. 

].jungströms Ångturbin, Stockllol m. 

Olllkastningsanorclning Yicl driftmotorer fiir l:l r

tygspropcll rar. A. 

Baclc•n, Sch\\·ciz. 
G. ilrow n, Bo,·e ri Il.: (' ie,

1 

T h. W awrinskys Patentbyrå 
Inneha,-are : H . ALBIHN 

16 Birger Jarlsgatan, Stockholm. 
Telegrafadress: WAW, Stockholm. 

Telefoner: Riks 74911, (Växel), 74912, All m. ö. 22 48, l~ g. Alb lhn privat 7491 3. 

GRUNDAD 1891. 

Ombesörjer uttagning av patent och registrering av -varum "r keJl 

mönster och molleller i Sverige och utlandet. _ 

Verkställer t ekniska översättningar och utredningar rörand~ in

trång i patenträtt, patents riittsliga ·omfattning, giltighet m. m. 




