1927.
90:e årgången.
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Några ord om den s. k. "rustningsbegränsningen".
A1· ka p ten R. B iörklnnd.

l nuva rande stund äro r egerin ga rn a i till Nationernas
}'örbund ansl utn a staler - förutom ett anta l andra länd e rs
r egeringar - sysse lsall a med ett spörsmå l, som .!ä nge fångat
in tress e t men beträtl'ande vilke t myc k et sm å f ramsteg hittills
gjort s, nämligen d et om mililärruslnin ga rnas in skränka nd e
·elle r »b eg rä nsand e ». En omfattanrlc utr ednin g har sedan
några m å n a der tillbaka s lutfört s av e n int e rnation ell militärkommi ssion,*) sam man satt av etl hundralat fackmän, repr·esente randc e tt tjugotal länd er fr å n jorden s a lla h örn, och r esultat et av denna utr edning h ar nu o(lentli ggjorts. Elt digert
aktslyeke om 17() tr ycks idor ligge r f. n. på utri,J.< cscleparlements, ma rin- och generalstabers arb e tsbord , och de l gä.ll e r nu
för rege rin garna alt fat ta stä ll ning till probl em , vi lk a i m ycke t
hög grad beröra fo lk ens li vsin tressen.
Scdan sekret essens förlåt re mn a l, syn es del också hi mpli gt a tt hi.ir något närnuw e skärskå•rla den törnb cs trödda aYrustningsv ~1ge ns utseend e och »framkomligh e t ». Framför a lll
tilldrager s ig h är vid d en oYa nn ä mnd a militär kommission ens
' ) .JiinJI' iil r n ull'ed n in.s a1· fin ansi c ii L-rkonomi'k al'l 'i l ar u nil rl' d el
gångna å J'!' l ulf(q·b ,n· en ,;i i1 ·~kilt ,JJi\l'l'öt· samma·n,;alL kommission.

1'ids l.ri/l i Sjöl'iiseurll'i.
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ra pport samt den amerikanske presidentens Coolidge's särskilda »avrustningsförslag» ett berättigat intresse.

Efter skäligen långvariga diplomatjska förberedelser sambeles i maj månad år 1926 i Geneve en »förb ere dande avrustningskommission», sammansatt av representanter dels för de
stater vilka då ingingo i N. F :s råd, dels vissa särskilt inbjudna länder, vilkas militära läge ansågs speciellt utsatt eller
säreget såsom Finland, Pol en, Rumänien, Tjeckoslovakiet,
Jugoslavien m . fl., dels slutligen Förents. Statcrna som - trots
sin alltfort avvisande hållning mot ett inträd e i rN. F. - varit
villiga att ·deltaga i en konfere ns t. o. m. om den ägde rum
i Europa, i Geneve, och uneler N. F :s auspicier.
Tyskland deltog i konferensen redan innan detta land
gjort sitt slutliga och av många efterlängtade inträde i N .. F.,
medan Ryssland nekade att d eltaga i en konferens som bölles
på schweizi·sk mark. Vare sig Norge, Danmark eller de baltiska randstaternavoro inbjudna till konferensen, där sålunda
Sverige i samverkan med Finland fick företräda de skandinaviska intressena.
Rysslands frånvaro å konferensen minskade i hög grad
dennas praktiska värde, ty det må·ste ·i hågkommas att ett stort
antal stater icke kunna reflektera på att gå med på någon
konvention om rustningsminskning, där est ej Ryssland också
är signatärmald och förbind er sig att cff.ektivt minska sina
stridskrafter.
Konfer ensens förb eredande karaktär ä r därför tydlig.
Såsom framgår av den nyligen offentliggjorda rapporten
angående militärkommissionens arbeten, förelåg till besvarande ett omfattande frågeformulär, vilket .var så uppställt ,
att svaren på d·essa frågor borde skänka dt militärtekniskt
underlag för kommande eventuella politiska åtgärder. Det
visade sig dock dessvärre, att ett stort antal stater icke sågo
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sig i stånd att borteliminera de IJol 1' t 1' sl'a
' synpunkterna från
en u tredning av militärt eknisk art.
Re~an från början stod det kl a rt, att man vid fråcran s
bch a.~d.hng måste skilja på rustningar i fredstid och i kri;stid
varfor
. ett av de försla problemen blev att d c f".1m· era or d et
;> freasn_tstningar ». Den frågan visade sig myc ket svårlöst
ty den mnebär i sig frö e t till ·h elt olika åskådnincrar.
'
. Frankril~e, Italien, Polen och Bal kanstaterna 1~. fl. (i a llt
~u o stat_er), vd k a sannolikt anse sig sämre lottade beträfl'andc
mdustn, ekonomiska resurser m. m. än sina antaglicraste motståndare, söka hävda, att sådana viktiga saker so;_ reserver
och förråd av krigsmat eriel, vilka ej kunna utnyttjas förrän
efter mobilisering, icke böra i fr-eds tid begränsas, och av detta
skäl vilja ej sagda stater inräkna dessa res erver 1 beareppe<L
,»fredsrustningar».
o
Storbritannien, Sverige, Tyskland, Finland, Förenta staterna, Spanien, Belgien och Holland (i allt åtta länder) åter
anse, att de rustningar, som finna s till i fredstid, "ivctvis böra
hänföras till » fredsrustningar » och f.lcrtalet av ~e s sa länder
hävda därför, att även reserver och särskilt res·ervmatericl
böra b egräns as . På denna viktiga punkt stå sålunda 9 stater
J~_ot ~ o_ch ful~ e~1ighet råder blott om att till »fredsrustningan
hor 1 tpnst 1 fredstid varande personal samt materiel, som
kan nyttjas ulan mobi.l is ering.
Ovanstående utvisar, att divergenserna äro be tydand e,
oc-~1 ur marinpolitisk synpunkt är det dessutom givet, att de
storsta sjömakterna knappast kunna tänkas vara vilJicra aU
förringa värdet av de militära faktorer på vi lka de ~ascra
sin supremati till ·sjöss, och man kan väl även finna det
klarligt , att de icke godvilligt avstå från en privi,Iegierad ställning i dylikt av seend e. Tyskland åter är ännu bundet av Versaillesfreden och har 'därför intresse av att andra länders sjöoch luftkrigsmat eriel begränsas i h elst ,lika hög grad, som
skett för Tyskland. Holland och F ·i nland äro angelägna om
att b egränsa dem närliggande stormakters ofl'cnsiva möjligheter, och ä ven för Sveriges del må det kunna sägas, att logik

för~
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och rättvisa fordrar, all il änder i norra Europa begränsa sina
sj östrid sk raft e r och u t vecklingen av si n a luftstridskrafter å tminstone lika mycket, som i Sverige sk ett genom en frivillig
n edsättning av våra försvarskraft e r till sjöss och en oberättigad b egränsning av den d el av flygvapnet , som kan lämpa sig
att upp t räda ö:v er havel.
Frågan angående vilka faktorer , som inverka på ett lands
styrka i kriy, synes å konferens e n i frå ga hava lösts relativt
lätl. I kommissionens rapport und erstrykes starkt betyd elsen
av stridsl<rafternas kvantitet och l<valitet , av ett lands förmåga till självförsörjning, dess möjligheter av import av nödYänd iga förnöd e nhete r tack vare förbindelser m ed utland et ,
särskilt möjligheten att hålla sjökommuni k ationerna i gång,
behovet av b ase r och stödj epunkter för sjö- och lufts tricl sl.;:rafter, , rnöjlighcten att bygga ersättning av fartyg och flygfarkoster m. m. inom landet.
Bland d e geografiska omständigheter, som äro a v särskild
betydelse, framhållas bl. a. möjligh e ten av en handelsblockad
mot landet ifråga, tillträdet till oli l<a hav, förefintlighet en aY
strat egiska förträngning ar, sjögränsernas längd och beska ffenh e t, förhålland et om för land et vitala centra ligga vid gränserna, sjövägarnas hingel oc h sårharhet m. fl . sjöstrategiskt
vikliga förhålla~1den.
Kommissionen behandl a d e dessutom d e olika försvarsgrenarnas särskilda militära egenskap er, och förtjänar att h ä r
nämnas de »Säregc nskapcr» sjöstridskrafterna ansågos äga .
»S iörustn ingarna b estå av fartygsenheter, vilkas beskafrenhel .är till si n natur no ga bestämd, och vilka enh e ter s värde
förminskas med deras ålder .
nessa enheter, av vilka cle allra största typerna ~iro särskilt dyrbara, taga i allmän h et lång tid att hygga. D eras till yar o kan svårlige11 döljas.
·
De kunna omedelbart sättas i vel"l<sa mhet och snabbt för flytlas från en punkt till en annan; de äro dä rför mycket
Jiimpliga för överraskande företag; eve ntu ellt kunna d e snabbt
sändas till understöd åt elt land, som anfallit s. Deras verk-
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samhetsområde beror på fartygens aktionsradi e och p å tillvaron av maritima baser.
De kräva en fåtalig persona-l, av vilke n en del ä r synnerligen specialutbildad.
Sjöstridskrafter äro avsedda att d e ltaga i op era tioner mot
andra sjöstridskrafte r eller mot fi entlig kust och att förs vara
eget land samt dess kolonier mot varje anfall . D e spc.la en
avgörande roll för att skydda mobilis ering en av lantstridskraft erna i e tt land m ed ö- eller halvös b es kaffenhet , genom
att sj östridskrafterna tillförsäkra erforderlig tid fö r utförandet av denna mobilisering.
De äro avsedda att skydela handelsflottan och sjökommunikationerna, d en fortsatta tillförs eln av födoämn en och
råvaror, nödvändig för befallmingens liv samt för el en utrikes
handeln . Sjöstriaskrafter äro särskilt nödvändiga för ett
land, vars delar äro förbundna genom sjökommunikationer,
för att skyelda mobiliseringen och koncentrationen av lantstridskrafter.
I princip kunna de endast utöva sin v erksamhet på sj övägarna och mot fiendens kuster; men d e kunna dock även
operera mot d et inre av fiendens territorium, om de medföra
luftstridskra fter, vi lkas verkan dock är begränsad av deras
aktionsradie, eller om d c transportera la ndstigningstrupper,
vilkas urskeppning d e skyelda och vilka de sedan förstärk a
och und erhålla.
Sjöstridskrafter kunna utöva e n verkan av elen allra
största betydels e p å det i nr e av en fiendes land antingen genom blockad eller ock genom att avskära sjöförbindelserna.
:Sjöstridskrafter tjäna till att upprätthålla ordningen i
kustfar vattn e n och fr a mtvinga respekt för t erritorialvattnen s
neutralit et ävensom att upprätthålla ordningen och myndigheternas a uktoritet i kolonier och i trakt er, som ligga lå ngt
från vhsa länder s huvudsakliga territorium.
D e tjäna i fredstid politiska syften, såväl genom und erhållandet av vänskapliga förbindelser mellan sjöfarande nationer ( ofTiciella besök, hed ersbetygels er m. m .) som ock ge-
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nom utförande av politiska demonstrationer.
verka d e för olika vetenskapliga ·syften.»

,Slutli gen mecl-

Det går en anda av förståelse för sjövapnets natur genom
dessa, av 20 nationer, därav många kontincnta.lmakter, enstämmigt erkända egenskaper vi lka särskilt känneteckna sjöstridskrafterna, en anda som det skulle göra go tt att återfinna
någon gång även i ofiiciella försvarutredningar i ett land med
Sveriges havomflutna läge.
Att i övrigt ingå på alla dc olika mer eller mindre teoretiska frågor, som kommissionens rapport upptage r, skulle här
föra för långt. I det följande skola vi därför kortfattat återgiva endast vissa viktigare fakta angående de olika metoderna
för ·en eventu ell framtida begränsning av sjöstridskrafterna.
Problemen angående .luft- och .l antstridskrafter na göras . i det
följande icke till föremål fö,r behandling.
Beträffande de metoder, som eventu ellt skulle kunna tänkas tillämpade vid en begränsning av sjörustningarna, råder
s t or oenighet.
En majoritet on1 11 stater, hland vilka Sverige befinner
sig, anser att det sammanslagna totaltonnaget för en flotta i
huvudsak bör läggas till grund för begränsningen och alt del
sätt, på vilket en reduktion av detta totaltonnage bör ske, helt
bör över.låtas åt resp. stater att själva bestämma. Med denna
metod är det tydligt, att det överläm nas ål varje land att aYgöra de typer av örlogsfartyg, av vilka det önska r sammansätta sin flotta , vilken alltså kan givas en sammansättning,
som motsvarar landets speciella behov, dess geografiska omständigheter m. m.
En minoritet om 5 stater, bland vilka dock Storbrilannien
cch U. S. A. ingå, håHer i ställ et f(i.re att ·en utsträckning aY
\Vashingtontraktatens principer med begränsning av varje
fartygsklass för sig bör vara grunden: Häri ingå ·s ålunda även
restriktioner för olika fartygstypers individuella egenskap er:
deplacement, :bestyckning m. m. Sagda m e tod inn ebär alltså,

.att typ frågorna i olika mariner skola erhålla en mera universell lösnin g, vilket uppenbarligen .kommer att hindra de olika
lä nderna att konstruera fartyg av frivilligt valda typer. Särs kilt Storbritannien tord e icke he ll er än hava släppt kra vet
}Jå ubåtsvapnets ·slopande eller avsevärda decimering.
Svårigh eten att fastställa universellt giltiga regler för
,g r änserna mellan de olika fartygstyperna har också hittills
·visat sig omöjlig att övervinna.
En variant av »totallonnagemetoden » har dessutom framslä llt s av Spanien, men endast vunnit anslutning från ytterliga r e fyra makters sida. Sagda variant går ut på att beräkna
d et »reduce rade» totaltonnagets värde, varvid reduktionen
beräknas i viss procent i förhållande till fartygens å ld er. Metod en synes teoretiskt tilltalande, men de olika och skäligen
i nvecklade beräkningsgrunderna Jämna spelrum för h ögst
olika tillämpningar och torde i sin nuvarande fonn icke vara
möjlig att till sina konsekvenser öv·erblicka. Såsom metoden
nu är besl<afl'ad, skulle den t. ex. giva möjlighet för en rik
·natioil att i stället för, före livsålderns utgång, utrangerade
fartyg bygga nytt ton~lage i betydande utsträckning, vilket .
knappast konnne att bidraga till den avsedda rnstningsminsk- ·
nin gen.
Ett flertal länder hava ansett, att, utom ovannämnda tre
lnetoder, en effektiv r,u stningsbegränsning av örlogsflottorna
även måste gå ut över reservmateriel ( kanoner, torpeder, min or, flygplan m. m.), ty om dylik förefinnes i stort omfång,
und erlättas den konvertering av handelsfartyg för krigsbruk,
som numera i så hög grad hotar sjökrigsrättens bestånd.
Av samma och liknande skäl anse även majoriteten av
stater, att en begränsning av flottorna även bör gå ut över
deras personal. Vid motsatt förhållande skulle icke blott
ovannämnd konvertering under.lättas, utan också betydande
personal från marinen kunna vid behov överföras tiH armen
eller till flygvapnet, vill<as begränsning därigenom bleve i hö g
grad illusorisk.
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Storbritannicn och U. S. A. m. fl. hava dock t. v. nekat
att godtaga de nu nämnda metod erna för begränsn ing av materiel och personaL
Av ovanstående, synnerlige n karlfattad e cxpose framgår
sål unda, a tt i vad angår sjör ust ningarna in gen som helst e nighet ännu stått att ernå ens beträ!rand e de metoder, vilka
skulle kunna tänkas använda, där est de politiska förhållanuena i världen mcdgåve en rustningsmin skning til.l sjöss, att
divergenserna äro av djupgående a rt och ytterst tang era ett
stort antal staters livsb etinge lser, vartill kan fogas, att utsikterna för en ändring i detta sakförhållande äro synnerligen

pa n s, Frankrikes och Italiens flottor. Fara n att tvin gas in
på en oförmå nl ig proportion för lätta f.artyg har nog varit
ett moti v för Frankrike och Itali en att ogärna ingå på en
diskussion av sagda proportioner, och dc franska och itali ens k a svaren å den Coolidge'ska dema reh en äro j u ock ga n ska
k yliga .

små.
Av dc nybyggnadspr ogram, vilka under det ti llän dalupna
[n·et sett dagen ,u tomlands, framgår i stället m ed tydligh et, att
man i alla länd er, vilka önska bevara sin nationella självbestämningsrätt och exist.ens, funnit läget kräva att man genom
omfattand e nybyggnader av örlogsfartyg bibehåller s in värnkraft till sjöss.

I den situation, som a.lllså skapals, sedan svårigheterna
att nå etl prakliskt resultat i Geneve visat sig betydande, hat·
president Coolidge framlagt förslag om separata förhandlingar beträiTande sjörustningarn a mellan de fem ·sto rmakter, vilka voro signatärmakte r i Washington 1922. Sagda förslag k01n ingalunda oväntat, ty det framgår av officiellt ti.l lgängliga handlingar att särskilt U. S. A., Storbritannien och
Japan hysa en stark önskan alt bygga vidare på elen i
vVashinglon inslagna vägen: »begränsning kategorivis ».
Frankrik e och Italien åter, vilka förv isso finna sig hav a i
\Vashinglon 1922 god lagit principer, som för deras mariner
varit av .relativt oförmånlig art, hava förut nekat att beträffande fartyg mindre än slagfartyg och hangarfartyg god taga
den för dessa Lvå fartygslyper stadgade proportionen av
3: 5: 3: 1,7:>: l,1~ för resp. Storbritannicn s, U. S. A:s, Ja-

I fö·religgand c fall är <ict tydligt, ·att tanken på att samtidigt med de kommande förhancl .lingarna i »a vrustningsfrågan » i Geneve bedrivna separata förhandlingar mellan " rashingtontrakta tens fem signatärmakte r rönt ett betydande
motst å n d, och den segslitna frågan om »rustningsbeg ränsning
till sjöss », vil.ken redan ·upprullat så många invecklad e probl em, synes nu snarar e hava blivit än mera komplicerad.

Stark a världspolitiska intressekonflik ter ligga sålunda
bak om dc divergenser i åsikter, vi lka redan så tydligt visal
sig, och upp enbart är, alt någol snabbt resu ltat i sjörustnin gsfrågan icke är att p årä kna . Det faktum, att Ryssland
t. v. står hell utom förhand lin garna, är dessutom etl förhållande som allraminst kan n egligeras av makt er, vilka direkl
ell er indir ekt beröras av dc ryska sjörustningarn as omfång.
Rysslanels senaste ställningstaga nde tiLl sjörustnincrsfr åuan
o
b
VId dei1 maritima konferensen i Rom 1924, i vilken konferens
Ry ssland nämlig en deltog, är i dylikt fall snarare ägnat all
n edslå förhoppningar na om någo t cfl'ektivl resultat i »avr u slnin gsfrågan».
o

Vad särsk ilt östersjöförhål landen a ngår, måste man fa stm era konstalera de lendenser till sjörustningarn as ökande,
som f. n. göra s ig gällande i ett stort antal länd er vid Öst e rsjöns östra och södr a kuster.
.
Sagcla lenelenser ~iro icke minst för Sverige av betydande
111tresse och någon »i praktiken omsall avrustningsan da » i
världen kan sålunda allraminst tagas till intäkt för att förhindra el ler uppskjuta genomförande t av det blygsamma förslag till ersättningsbyg gnad för svensk a ör logsflottan , som på
senaste lid bragts inför de svenska statsmakterna s forum.
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Den marinpolitiska situationen i östersj.ön utvisar fastmera, att den nu framlagda »flottplanen» endast upptager det
absoluta minimum av sjöstridskrafter, som fordras för att
skapa en i nuvarande situation operationsduglig svensk örlogsflo-tta, samt att ett förändrat marinpolitiskt läge i Östersjön
kan påfordra en påskyndad och utökad ersättningsbyggnad
till skydd för vårt lands legitima intressen till sjöss.
Då Sveriges regering nu går till förnyade in ternationella
förhandlingar angående bl. a. sjöstridskrafternas omfång och
beskafienhet, ligger det vikt uppå att Sverige icke binder sig
genom några sådana avta,J, som framdeles kunna beskära våra
· möjligheter att uppbringa den svenska örlogsflottan till en
styrka, som bättre än den nuvarand e motsvarar rikets behoY
av sjöstridskrafter.
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Viktiga divergenser i land- och sjöstrategi.
Föredrag av kommendörkaptein Oppeg aard i Sjömilitäre Samfund ,
Horten, Norge.
Bemyndigad översättning från Norsk Tidsskrift i Sjevesen
av JYI. Gir-on.

Den så småningom verkställda formuleringen av strategiens grundsatser har så gott som helt och hållet utförts ay
armeofficerare; d e hava emellertid gjort detta på ett så utmärkt och nogg,rannt sätt att man är berättigad ant•aga att
de r es ultat de kommit till, hava allmän giltighet. Förnekas
kan icke heller att de ledande grundsatserna måste gälla all
strategi och metod er na på land äro också i sina huvuddrag
användbara på sjön. Man måste emellertid vara uppmärks·am
på att det »terra firma», på vilket landstrategern a gjort sina
erfa.renheter, är vida olika havet, där flottorna op erera, och
detta medför vittgående skiJj,aktigheter vid behandiandet aY
d e strategiska problemen.
Jag vet icke huru vj da mina åhörare ha va syssels·att sig
med hithörande spörsmål, men, därest detta icke är fallet,
synes d et mig på grund av det stom inflytand e, som annen
haft på vår sjöfö·r svarspolitik, icke vara ur vägen att närmare
skärskåda d essa skiljaktigheter; jag utgår därvid från Cmhetts framställning (»Som e principles of maritime strategy»).
Det är särslölt beträfl~ande tre viktiga grundsatser, som dessa
divergenser tydligast framträda. Den för sta går ut på att
lnotståndarens huvudstyrka skall nedkämpas med alla till-
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gä ngliga stridsluafter, den andPa alt kriget väsent li gen är en
kamp om vis sa förbind elselinjer och den tr ed j e att operation er na skola inriida s uteslutand e mot hu vudm å let , d .. v. s. att.
alla ansträngninga r s kola koncentreras mot d en fi e ntl'iga fl otlan uta n att h ä nsy n tages t'ill andra uppgifter.
De n för sta grundrege ln , som är den vi k tiga s te, kan då
d en till äm pa s på sjöstrategien ·formul e ras sålunåa: »;F lottan s
hu vuduppgift är att uppsöka och slå den fi entliga flottan >>.
U ndantagand es vid krig med visst b egrän sat krigsm ål k an
ingen princip vara r iktigare och mera ra tion e ll; här göra sig
dock gällande de ol ika förhållandena till lands och till sjöss.
I landstrategien grundar sig r egeln på den omständigheten , alt det i a llm ä nh et al ltid är möjligt att a nfall a fi end en s
a rme, däres t man äger initi·a tiv sa mt dispon erar tillräckliga
stri dsk raf ter och detta är i verklighete n det enda för faring ssätt, genom v'ilket man hä r k a n framtvinga e tt avgörand e.
På sjön däremot exis terar ett fö rhå ll a nde, som ä r okänt p å
land, nämligen at t d et är möj li gt för motstå ndaren a tt h elt
av lägsna sin fl.otta från op erationsområd et. Man :kan förlä gga
ele n i en väl skyeldad hamn, där elen ä r abso lut un dandra.g en
anfall av sjöstridskrafte r och endast k a n n ås genom anf·a ll
från land sidan eller från luften , ell er också ka n fi end en dr aga
tillbaka si na sjöstridskrafte r till sådana farv a tten, som äro
prakt iskt tag et oframkomliga för den a nfall a nd e parten.
Om denn e senare basera r sin operationsp lan på en krafti g
off ensiv och vi ll uppsöka motståndaren för a tt uppn å ett a \'görand e, kan d e t så l·uncla inträ fl'a a.tt rlen fi entliga fl otta n befin ner sig utom räckhåll för angriparens sjöstridskrafte r, å tminst one om .d essa ej sko la uts ättas för a llt för stora risker .
Denne lwmmer måhända där ige n om i e tt farligt läge i d et a tt
ot[cnsive n så att säga r inner ut i sanden; en på så sätt ·a vstannad ofl' ensiv kan försä lt a den anfa lland e i en synnerligen bekymmersam situati on.
Detta var en av de t idigare erfa renheterna be träffande sj östrategien . I alla tre engelsk -holländs ka krigen var först örandel av fi endens hand elsförbind elser sjökrigets förnämst a
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m en e ft er det förs ta å re ts krig inrikta d es dock operal ianerna icke längre mot sjöh andeln, utan mot d en fientliga fl o ttan . Mot slute t av d essa krig, då England börjad e vinna öv ervi ld, fann man em ell ertid att d enna se na re metod ic ke va r
ellektiv. Ansträngninga r na å e ng elsk sid a att fr amtvinga e tt
avgö rand e om intetgjordes gång på gång genom a tl h o lländarna drogo sig til lbaka mot sina eg na kust er, där antingen d e
m era djupgåe nd e en ge lska fartyg e n icke kund e manö vre ra e ller holl ändarnas öppn a reträttvä ga r utes löto var j e möjlighet
till en avgörande st rid. Ho lländarna intogo en defensiv ställning, som fi end en intet kund e uträtta emot och i överensstämm els e m ed prin ciperna för d e fensiv krigföring gjorde d e en ergiska molangr epp och fra mslötar , när omständighete rna därför vor o gynnsamma.. D et visade sig så lund a redan här all
ti ll fäll e till ett avgöra nd e slag i a ll mänhel ick e uta n v idare
erbjude r sig, uta n att man mås te vidtaga å tgärd er för att få
ut elen fi entliga flott a n och tvinga denna till strid . Engel:sm ä nn en förs ökt e uppn å d etta genom strategiska op erationer
mot fi end ens sjöhand e l. Den engelska flottan sö kt e av skära
holländ arnas sjöförbindelse r och ås tadk om däri genom en situation som m å hända skulle komm a att kosta motståndaren
antingen han s sjöhand el ell er hans örlogsflotta eller möjlige n
bå.d a d e la rn a. Trots att s ege rn a Ht mer a !ulade åt Englands
sida och oaktat man elen ticl en k a nsk e var m era uppl agd för
avgörande sjöslag än någonsin, såg man sig a ll tså nödsakad
a tt lägga om operationerna. Frågan va.r ick e längre om fiendens hande ls- ell er ör logsflo tt a sk ull e vara krigföringens förn ämsta m å l, m en på vi lket sätt man skull e kunna tvinga el en
fi entli ga ri oUan lill s trid för att om möjligt tillfoga d enna ett
avgör a nd e ned e rlag.
Vid dett a li llfä ll c uppnå dd e visserl igen ·ick e Eng land si n
avsikt, d å d et icke kunde full st äncl igl avsk ä ra sjöförb incl elserna, m en en ·d ylik opera ti on har var it e tt mycket vanligt m cdel för at t sö ka t'lin ga fi end en s flotta till str id och härvid
si<ro bcrälland·c •
h ava ofta även icke-militära hänsyn fållaöra
...,
Då det nämnda lillvägagångss ältet i krigen mot Holland
ick e ledde till n åg ot r es ultal försökt e engelsmännen e ll annal

1 n å l,
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medel, som var Karl Il:s egen uppfinning. Han lät i n skepp a
en truppstyrka på 15,000 man på en transportflotta i Yarmouth, beräknande att den holländska flottan vid underrät telsen härom skulle gå ut .för att söka hindra den planerad eöverskeppningen. På gru n d av brist and e samverkan mella n
hären och flottan förde dock icke heller detta till något resultat. Emellertid hava landstigningsopera tioner vid flera tillUillen visat sig vara ett efiektivt medel för att tvinga de n
fi entliga flottan till s<jöss. Sålunda skall det hava varit den
planerade rysk-engelska kombinerade expeditionen till Neapel, som var ·Orsaken till Napoleons order till Villeneuve a tt
gå ut från Cadiz, vilket hade Trafalgars laget till följd; liksom
l 866 den italiensk a flottans angrepp på Lis sa var skälet till
a tt österrikiska flottan gick ut; detta senare var emellertid
icke den gången italienarnas avsikt.
Emellertid har man på sjön som bekant även ·a ndra m edel att betvinga motståndaren än blott och bart ödeläggelsen
av hans militära resurser och därför följes icke heller regel n
att uppsöka elen fientliga flottan a ,t out prix, när risken dära\
är för stor. Huru berättigad satsen att uppsöka den fientlig a
huvudstyrkan än är - bl.. a. för att söka utr·o la den gamla
åsikten att man kunde b esegra fienden blott och bart genom
manövrer - så har man dock vid fl era tillfällen stirrat si g
hlind på densamma. Under spansk-amerikansk a kriget bleY,
som man tord e erinra sig, ari1iral Sampson skickad ostvart till
Haiti för att möta Cerveras eskader, trots att detta krig änd å
var ett sådant med ett begränsat krigsmål. Regeln för ett dylikt är j u att i första hand besätta det eftersträvade territoriet
och därefter intaga en defensiv ställning, från vilken de t blir
motståndarens sak att driva bort angriparen. Amerikanarn a
borde därför hava hållit flottan kvar vid Cuba, dit de ju kunde
räkna på att Cervera skulle komma ·och de kunde ha anfalli t
honom så snart han visade sig. Had e nu Cervera hafrl: tillräckligt med kol eller lyckats skaffa sig dylikt, kund e ha n
gått ända fram till Ci en fu egos ell er Havanna under det amira l
Sampson befann sig långt ostvart hän och då hade situatione n
för am erikanarna kunnat bliva ganska ·b ekymmersam.
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Japanerna begin go icke e tt sådant fel. De inväntade
Ro schdestsvensky i sina egna farvatten, i närheten av egna
hamnar, då de visste att ryssarna, för att kunna nå si tt mål,
m åste komma dit bort.
Cm·he tt är av .den åsikten atl tyskarna hade m issförståt't
r egeln att uppsöka den fientliga flottan, enär de väntad.e att
en gelsmännen skulle handla efter bokstaven och intränga i
Helgolandsbukten; tyskarna hade vidtagit sina dispositioner
under denna förutsättning. >Den eng·elska högsta ledningen
hade emellertid aldrig en tanke på ett .dylikt tillvägagångssätt,
vilket skulle varit liktydigt m ed självmord, och den gav icke .
h ell er efter för s.k riket om »o iT'ensive a outrance» eller »att
röka ut den tyska flottan ur dess håla » såsom det ropades från
m ånga håll.
På grund av de fördelaktiga geografiska förhållandena intog den engelska flottan elt läge som behärskade de tyska
h a n delsvägarna över havet, varigenom di e Hochseeflott e uppfo r drad es att komma ut och upptaga striden. Genom den
tysk a slagflottans pas·s ivitet erhöll England herraväldet till
sj öss (u-båtskriget undantaget), även om detta ,så länge den
tyska flottan var intakt, endast kunde anses som temporärt
och icke definitivt.
Det är svårt att bedöma vilken utgång ett avgörande sjöslag skulle fått i början av världskriget; tyskarna hade ju då
st örre utsikter än någonsin senare; att icke möjligheterna
,b l evo utnyttjade .b erodde därpå att operationerna till sjöss leddes av armeofiicerare i stora högkvarter et. Dessa hava aldrig
insett b etyd els en av herraväldet till sjöss och vådorna av alt
överlämna det:samma till fienden ..
Jag skall icke upp ehålla mig vid vilka vanskligheter och
allvarliga faror, som kunna bliva .följden, därest e n offensivt
op ererande flotta genomför ovannämnda r egel såsom den tilllämpas i kri get till lands utan att taga hänsyn till de modifikationer, som nödvändiggöras av förhållandena till sjöss; vi
h a nämligen icke någon som helst anledning e ller 's käl att
lt ppträda strategiskt ·offensivt. Jag vill blott framhålla huru-
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som ett strängt genomförande av regeln att uppsöka den fien tliga flottan, var denna än befinner sig, kommer att leda dä rtill att den anfallande parten tvingas att rätta sina dispositi oJler och rörelser efter den försvarande, vilken på så vis grip er
initiativet och kan leda den anfallande vart han vill. Det ä r
emellertid av vittgående betydelse för organiseraodet av vår t
sjöförsvar att vi hava klart för oss huru nämnda sats bör till lämpas i sjöstrategiskt hänseende och det är mycket som t yder på att många av oss här hemma i det avseendet hava orik tig uppfattning. Med Lyngörafl'ären som fö·r ebild har det varit en så att säga regelbundet återkommande förutsättning under befälsövningar, stridsövningar och sjökrigsspcl, att fienden intränger i våra fjordar och skärgårdar för att uppsök a
och förstöra våra fartyg och andra försvarsanstalter. Vi d
tiden för Lyagörslaget existerad>e dock varke n minor eller torpeder. Man bör icke utan vidare gå ut ifrån att fienden, hor lseende från minfaran och möjligheten av u-båtsanfall - var-·
jämte han i allmänhet kommer att befinna sig i ett artilleri stiskt läge under in trängandet - riSJkerar s ina stön· e farty g,
kryssare och även slagskepp, på dylika företag, som nästan
med säkerhet komma att medföra avsevärda förluster.
Under övningm· synes man dock icke fästa så s·tor vik t
Yid dessa risker. Fartygen äro lika bra ig en till nästa gång
och antalet människoliv som sättes på spel frågar man ·i ck e
alls e fter.
Även när man uppträd e r som »fiende » under stridsövningar o. rl., förefaller det mig som om man i allmänhe l
är allt för oförsiktig m ed att gå tätt in mot kusten och
mången gång även m 1 skärgården. Uppträda fi entliga
fartyg i närheten av kusten eller i områden där torpcda nfall möjligen lwnna förväntas., )<amma dc säkerligen at t
gå med högsta fart och täta kursändringar. För övrigt an ser jag att det i verkligheten endast konnner att bli mindr e
fartyg - jagare - som möjligen våga sig in i närh eten aY
kusten - huruvi.d a elen lokala kusttrafik en är i gång eller ej
spe lar icke någon större roll. T. o. m. stormakterna h av <l

n äml igen icke några fartyg tillövers att slösa bort. Även för
.dessa stater äro de dyrbara att bygga och kräva lång tid att
ersätta förutom det att fartygsförlust er inverka menligt på
la,n dets prestige. Ej heller offrar man besättningarna med
]ätt hjärta, bortsett från att d·e ssa kanske ick e låta skicka s.i g
i d öden på sådant sätt. Nej, fienden kommer säkerligen
ick e att vara så tillmötesgående att han ger oss så gynnsamma tillfällen att åsamka honom förluster.
Man såg vilka omfattande försiktighetsåtgärder Ityskarna
v id togo för att förhereda inträng-andet i Rigabuktcn. Här
gä ll de det emellertid, med hänsyn till den planerade landstign ingen, att fördriva fiendens sjöstridskrafter, vilka eljes'l
sk u lle hava hotat landstigningsstyrkans flank, varför i d etta
fall den tyska sjöstyrl,an mås te taga sig in, ehuru dess uppgift ege n tligen icke var att uppsöka fie nden .
Jag kan icke finna atrL det på något vis .s kall vara nödvändigt för en fiende att söka tränga in i våra fjordar och
inr e farvatten. Vårt land är i hög grad beroende av handelsfö rbi n delserna över havet, och en fiende kan om han lämnas
tillfälle därtill genom att avskära dessa förbindelser utöva ett
s å kännbart och även tillräckligt haS>tigt verkande »silcnt
press u re» på vårt folk att det absolut tvingas på knä. Det
fin ns ·sålunda ingen •SOm helst anledning för honom att kasta
sig in i sådana äventyrliga förelag som att söka intränga i
skärgårdarna.
.Den landstrategiska uppfattningen av 1·egeln att ·söka avgörande strid leder på sjön till felaktiga slutsatser icke blott
med hänsyn till planläggningen av operat-ionerna, utan även
b eträffande frågan huru försvaret skall ordnas.. Går man ut
ifrån att vi ulan vidare kunna invänta fienden i av oss själva
valda positioner i d e inre farval:lnen eller i skärgå'l·clarna är
det mycket naturligt om man icke fäster någon större Yikt
vid ·sådana egenskaper hos fartygen som sjöduglighet och fart.
l sådant fall skulle mindre lwnon- och torpedbåtar jämte ubåtar och minor vara dc ändamålsenligaste försvarsmedlen .
(U n der och efter värld skrigel b a va visserligen mol ortorpedT idskrift i Sjöviisendel.
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båta[· funnits i olika länders flottor, men de hava varit aYsedda att användas mot i hamn liggande sjöstridskrafter och
detta få även vi vara förberedda på, där möjlighet finns att
taga sig fram med dessa små båtar.)
Förutom att genom avskärandel av handelsförbind elserna
tillfoga oss den allva:rligaste skada, kommer fienden säkerligen att på samma säH som tidigare i historien använda detta
medel för att tvinga vår flotta att upptaga strid i öppen sjö .
Ty även om våra fartygs tiUbakadragna läge inomskärs lämnar fienden tillräcklig frihet att utöva herraväldet till sjöss,
kan dock detta herravälde, så länge vår flotta finnes till, icke
anses som fullständigt och obestritt och våra stridskrafter
kunna så snart tillfälle erbjud er sig tillfoga motståndaren förluster. Fienden lwmmer helt säkert icke att på något sätt
söka hindra våra fartyg att gå till sjöss. Naturligtvis kan
man vänta sig att han genom mineringar och u-båtsangrepp
söker skada oss när vi gå ut, men utan ringaste tvivel ser han
mycket gärna att vi gå ut. Befolkningen, som genom de avbrutna sjöförbindelserna utsättes för svåra umbäranden och
som har pretention på att floUan skall beskydda handeln ,
kommer sälmrligen att högljutt fordra aktivitet från sjöförsvarets sida.
Det .l igger också i öppen dag ·att vår flotta måste ul pu
havet om den över huvud taget skall kunna uträtta någo:t.
Sjökrigets mål konuner alltid att vara direkt eller indi.r ekt :
antingen att vinna herraväldet till s.jöss eller ocl(så att hindra
fienden från att tillkämpa sig detta herravälde. Den senar e
delen av meningen bör noga uppmärksammas, enär man måhända annars gör sig skyldig till ett av dc vanligaste felen vi d
bedömandet av krigföringen till sjöss. Detta fel utgöres a\'
den mycket gängs e förest1ällningen att om en av de krigförande förlorar herraväldet på sjön, går detta automatisld Ö\'Cr
till den andre . Ett blott flyktigt studium av sjökrigshistorie n
giver snart vid handen att det vanligaste fallet är det att inge n
av de stridande behärskar havet, att herraväldet till sjöss ä r
om s tritt och det är den situationen som sjöstrategien utgå;·

ifrån, ty är herraväldet på havet definitivt vunnet eller förJorat är ju strategiens egentliga uppgift slutförd.
Det felaktiga i den ovannämnda uppfattningen är aitt den
är fullständigt oförstående för den strategiska defensivens
styrka och möjligheter. Den föruts·ä tter t. ex. att om England
vid en alldeles speciell fientlig koalition eller på grund av
andra oms·tändighete.r icke skulle äga tillräcklig styrka att
hävda herraväldet på havet, denna makt därmed skulle vara
för svag för att hindra motståndarna att utöva detta herraväld e. Denna uppfattning icke blott strider mot strategiens
grund satser, utan innebär dessutom ett underkännande av
krigshistoriens erfarenheter.
Men vad innebär då begreppet defensiv sjökrigföring? Både till lands och till sjöss .b etyder »defensiv» att operera så
at-t avgörandet uppskjutes i hopp om att styrkeförhållandena
på grund av militära eller politiska orsaker skola utjämnas
så mycket att man kan övergå till ofiensiv eller att fienden
tröttas ut så att han avstår från sina fordringar eller väsentligen reducerar desamma. -:- Vid defensiva ·operationer till
lands lägger man vanligen egna trupper i starkt bef;ästa sltällningar med beräkning att den överlägsne fiend en skall uttömma sin kraft i anfallen mot dessa. Begreppet defensiv iir såluilda till Ianels i de flesta fall knutet till fäsh1ingar eller befästa ställningar. I analogi härmed ligger det ju ·e fter Iandstrategiskt mönster nära till hanels att de försvarande sjöstridskrafterna intaga positioner i skärgårdarna, där den anfallande alltid är utsatt för avsevärda ri sl<er och svår igheter.
Landstralegien sysselsätter sig egentligen icke alls med det
ekonomiska krig et och ans er alld eles ty el l igt som flotta ns hu\Uduppgifi att utgör a bevakning }ängs ku s ten för att söl<a
förhindra inYasion.
Det defensiva sjökriget föres icke på delta sätt - hortsett naturligtvis från så dana ti.Jlfällen då det gäller att spärra
förträngningar , som fienden nödvändigt måste .igenom. I sj ökriget, där uppgiften är att bestrida motstånda r en he rraväldet p å havet, går defensiv en ut på att ge nom strategisk och
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taktisk aktivitet tillfoga fienden största möjliga skada och
ominrtetgöm hans planer, men att samtidigt söka undgå ett
avgörande förrän situationen har förändrat sig till ens egen
fördel. Det huvudsakliga i elen maritima defensiven är initi ativ och företagsamhet, icke passivitet och vila, rty det är icke
aU föra krig. Uppgiften går ut på att utöva herraväldet till
sjöss varhelst ·o ch närhelst tillfälle gives och att förhindr a
fiend en att behärska havet, trots hans överlägsenhet, genom
att aldrig låta 'honom vara ifred. Att bara göra motstånd ,
nä1· man blir angripen, räcker icke, varje tillfälle måste utnyttjas till motangrepp antingen på den fientliga flottan eller
på fiendens sjöhandel.
Under världskriget veta vi att tyskarna bombarderade
vissa engelska kuststäder; detta var ju dock mera beräknat
på att ·oroa och demoralisera !befolkningen och det är tvivelaktigt huruvida sådana företag kunna anses vara folkrättsligt
tillåtna, ·e huru när man nu för tiden talar om luftbombardemang och gasanfall det icke synes som om folkrätten utgör
något som h elst hinder.. Sådana metoder som användas i den
sjöstrategiska defensiven och ·som avse att ständigt oroa motståndaren är man heller icke främmande för i lantkrigel, men
de äro mera att hänföra till det s. k. lilla kriget - guerillakriget - än till de reguliära operationerna.
Ehuru del väsen Lliga vid den clefensi va krigföringen är
aktivitet och en outtröttl'ig ofTensivanda, kunna dock även sjöstridskrafterna bliva tvungna att tillfälligtvis draga sig t.illhaka till skyddade strä llningar, såsom svårtillgängliga skärgårdsområden eUer en befäst bas. Men denna tillbakadragna
ställning bör endast uppsökas såsom tillflyktsort, något positivt uträttar man icke genom en sådan åtgärd såsom tillfället
];;an vara i .Jantluiget. Förklaringen ti'll detta är ganska enkel.
En flotta, som drager sig tillbaka till dylika positioner, prisgiver därmed till fienden dc .intr essen och värden den egentligen skal:l skydda och lämnar motståndaren full frihet att
genomföra sina planer, vilka gå ut på att behärska sjöförbindelserna. Dä.r cmot kan en arme i god ställning t. o. m. för

-75-

en längr e period hindra motståndaren från att sätta sig i besittning av skyddsföremålct, v.illwt ju i regeln här är territorieHt. En arme i befäst ställning bidrag·e r dessutom alltid
något till att utmatta fienden, medan en overksam flotta i a llmänh et tillåter fienden att fortsätta sina operationer för att
utmatta e ns eget land - och tillföra sig själv ökad styrka och
].:raft. Det framhålles som en fördel att man på så vis lwn
binda den fientliga flottan, men detta saknar ju all betydel,s e,
om man icke kan binda hela den fientliga stY'rkan och sedan
själv hava en del stridskrafter disponibla. Att en defensiv
s tällning är rätt vald bevisas bäst d·ärav att fienden med nödvändighet måste anfalla och nedkämpa densamma för att nå
sitt mål; att han alltså icke kan komma förbi den.. Men då
vi måste hålila fast vid att sjökrigets mål är att behärska förbindelserna över havet l,igger det ju i öppen dag att en fiend'e
icke alls behöver gå in och anfalla våra i skärgårdarna förlagda sjöstyrkor. Ententen vann j u världskriget, ehuru elen
tyska flottan var så gott som full ständigt int,a kt.
Defensiven till sjöss innebär a'lltså endast att hålla dc
egna stridskrafterna i energisk aktivilet nwt fienden. Det
trätTande uttrycket »A fleet in bcing» betyd er således, rätt
uppfattat, icke endast a lt flottan existerar - finnes till, utan
att den på det mest verksamma och enerverande sätt låter
motståndaren känn a att den fin nes till. Ut.t rycket betecknar
alltså en opcrationsmetod. D-et innebär icke heller enelast eU
defensivt uppträdande mot en hotand e invasion, som man
eft er förhållandena vid ubtryckets tillkomst mången gång har
uttytt detsamma, utan mot varje slag av offens iv till sjöss, det
må nu gälla anfall mot kusten eller mot sjöförbindels erna.
Det är ju självkl,art att man icke kan vänta sig några urtomorclentliga resultat genom »F leet in being»-operationer med
svaga sjöstridskrafter, men d et är det enda rationella sättet
att genomföra en strategisk defensiv. För att emell e,rticl kunna göra detta är det ju tydligt aU man måste ut på havet .
Förutsättningarna dels för att man icke då går en säker undergång till mötes genom abt icke kunna undkomma över-
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lägsna stridskrafter, dels för alt man Yerkligen skall kunn a
uträtta något genom att tvinga underlägsna fientliga styrkor
at t upptaga strid, äro ju främst alt de egna fartygen äro lii kYärdiga motståndarens i sjöduglighet och fart. IFöt·st då kan
man hava någon nytta .av dem.
Beträffande den andra grundregeln, nämligen alt kriget
huvudsakligen är en kamp om vissa förhindelselinj er (j fr.
.:-Japoleons yttrande: »L'art de guerre est l'm·t de couper le ·
lignes de communications ») 1ä r sidUnaden mellan förhåBandena li.ll lands och till sjöss mindre markerad, men därför
icke mindre ~ikt ig.
För del första är del en principiell skillnad m ed hänsyn
lill de förhinclelsdinjer del gäller. I landstrategien är det för
rlct m esla enelast fråga om truppernas förbindelselinjer, alltså
deras operal·i onslinjcr, etapphnj cr och förbindelser mellan dc
oli.ka lruppavdelningarn a. Landstrategen hetraktar därfö·r
också synbarligen havet först och främst såsom elen väg, på
vilke.n invasionsa.rmccr kunna transporteras, vara,· helt nalurEgt följer alt ur landstrategisk synpunkt scll sjöstriclsluafter.na skola spridas längs efter kusten med starkare grupperingar vid viktigare centra och där de betydelsefullaste kommunikationslinj e rna föra "in i lan det. Hänicl bör framhållas
hurus·om ett fienlligt invasionsföretag över ett slörre vattenområde egentEgen a.lclrig någonsin förekommil såsom huvuduperahon uneler krig med icke begränsat krigsl)Jål. Sådana
C:•vmskcppningar hava endast företagits såsom sekundära operationer eller u!l1cler krig med visst begränsat mål. Vid elylika
>,jölransporter anses del bland flottans män såsom det enda
rätla att anfalla transportf,lottan på öppna havet e ller atl söka
:>vbryta ·dess förbindelser med hemlandet. Då man. i allmänhel icke känner landstigningspunk tcn, är det för övrigt ganska ·h opplöst att försöka försvara alla de p.l alser, där fienden
kan gå iland, åtminstone på vår kust. Åsikten att man bör
söka avvärja landstigningsföreta get vid clebarkeringspunkt cn ·
är också taktiskt felaktig, men hänid skall jag icke nu u ppehålla mig.

För atl icl<.e bJi missförståeld viii jag emellertid fram}1åll a att .cJ.et icke är spridningen längs kus:t en i och för sig
som är felaktig. Sjöst.rategien fordrar i allmänhet spridning
.av sjöstridskrafterna i ganska stor utsträckning, men av andra
.orsaker bl. a. med hänsyn tm sj öhanclelns skydel; denna clis.lohation av sjöstridskrafterna ske.r dock med fullständigt bi1behåJllancle av möjligheterna till strategisk samverkan. Den
.engelska Grand F ·l eet var ju sprield från Scapa Flow till Har'"ich. Uneler Napoleonskrigen voro de engelska sjöstridskrafterna spridela från Dover till Toulon men a:lltjämt i straLegisk
s amverkan. :\löjligh eten tiU så-dan samverkan är emel.l er tid
u tesh1ten vid dis.lokalion av sjöstyrkorna en.!igt det lanclst.ratcgiska systemet, dels med hänsyn tiLl flottans där lokalt begränsade uppgifl, dels på grund av den fartygsmateri el, som
sj öförsvaret enligt denna uppfattning bör utgöras av, nämligen i allmänl1et småfartyg med relalivt liten fart och sjö,(] ug.lighct.
I sj ös trat cgi.skt hänseende gäller det däremot att behärska
iekc endast dc militära förbindelselinjerna , vilka äro av betydelse för flottans operationer, utan också dc kommcrsiel·l a,
av vi,Jka landets ekonomiska liv och verksamhet äro beroende,
I detta avseende kan man säga att Hotlans uppgift är mera
\l ittomfattand c än armens, enär flottan har en så betydligt
vikti.garc roll i det ekonomiska kriget. Naturligtvis är det
Driktigt att påstå att armen icke här aJ.[s deltager, ty hehärskancJ.et av landområden och särsldlt då viktiga centra oeh
kommunikati onsvägar är ju av stort ekonomiskt värde, men
.å andra sidan är avståendet av dessa i allmänhet icke aY avgörand e betydelse. Hela Jyllancl har upprepad~ gånger vm•it
besalt av fientliga trupper utan att 'Danmark därmed bragts
på knä och lm der världskriget vor·o j u fransmännen beredda
att utrymma s j ~ilva Paris. Armen sätter därför icke in så
mycken kraft för att fårsvara varje kvaclratmcte·r land, den
tar mera hän.syn till de operativa förhållandena.
Helt annorlunda verkar avbrytandet av sjöförbindclscrna,
I:ågol som både Yi och andra nationer nog samt känna till.
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Då avstannar det ekonomis.k a livet och statsorganismens livsnerv avskäres. Herraväldet på havet betyder detsamma som
hehärskandet av sjöförbindelserna, såväl i militärt som kommersiellt häns eend e ·o ch det är j u upp enbar t att beskyddandet
av dessa kräver helt and1·a dispositioner av sjöförsvare t än
efte r landstrategisk uppfattnin g. Det är sålunda icke fråga
om bevakning och f6rsvar av kusten, utan av förbindeJserna
över havet. Kustfö.rsvar i ordets egen tliga bemä·r kelse är icke
ett sjöstrategiskt utan ett landstrategiskt begrepp.
Del finnes också en annan betydelsefull skillnad beträffande förbi nd else linj erna ti.Jl lands och till sjöss, nämligen i
vilken utsträckning de inverka på operationslinjerna. l la nelkriget kan man i allmänhet med ledning av de topografiska
förhållandena någor.lunda bedöma möj1ighelerna för motstånelarens rörelser, vilka ju äro ·b eroende aY framkomligheten i
terrängen. En dylik begränsning av rörelsefriheten förekommer icke i öppen sjö, varför möjligheterna att förlora känning med fienden _eLler helt plötsligt påträiTa honom äro mycket större till sjöss än till lands. Naturligtvis vållar detta
ofla stora vanskligheter och hl. a ..bör även ur denna synpunld
den tidigare nämnda uppgiften att uppsöka fienden utföras
med en viss försiktighet. Ett exempel tir sjökrigshistorien Yisar bäst rikligheten härav. Under hotet från Filip II :s s lora
armada 1588 ivrade den kände .engelske am iralen Sir Francis
Drake fö.r att man, såsom han hade gjort året förut, skulle
gå med f.lottan till Spani·en för alt angripa armadan så snart
den löpte ut. Den ,engelska regeringen ställde sig eme ll ertid
mycket betänksam gentemot detta förslag, icke som man i
allmänhel lre4tt på grund av oförståelse för de strategiska fördelarna härav, utan därför alt den ansåg far a n vara för stor
a tl de båda fioltorna skulle segla om var a ndra på vägen så
att den engelska flott a n var borta, när armadan anlände till
d e brittiska farvattn en. Då den slora armadan dröjde och
amiralerna enträget anhöllo alt få avsegla, gay regeringen till
slut efte r, men f.Joltan fick p å vägen m.otvind och storm och
bl ev tvungen att vända om. Den hann d å knappt bli färdig
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armadan inrapporterades. Om nu denna kommit ut något
tidigare, hade lätt den situation kunnat inträ1Ia, som e ngelska
regeringen befarade.
Sås·om förut nämnts kunde amerikarnarna ha kommit i
ett b ekymm ersamt läge genom
ami ral Sampson gick OS•tvart för atl möta Cerveras eskad er, då han icke kände bill
dennas v~ig. Från världskriget minnes man ju även vilka
omfattand e åtgärder ententemakterna måste vidtaga för att
komma ål amiral von Spees kryssareskader.
D et som oroade amiral Togo före Tsushimaslaget var
icke fruktan för ·den ryska flottan, utan ovissheten huruvida denna skul.le gå öste r om de japanska öarna e ll er genom
Korea s und el. Ävenså är det ju bekant att den tyska Hochseeflott e icke hade kännedom om att elen engelska Grand Fleel
var till sjöss, då de mölles i Skagerackslaget. I detta sammanhan g torde höra framhållas hurusom Sverige på sin tid
blev elen dominerande makten i Norden genom omständigheter, vilka i viss mån äga sin motsvarighet i här ovan nämnda
förh åUanclen. År 1643 hade som bekant elen svens ka generalen Torstenson utan kri gsförklaring ryckt in i Jylland och
senare ut sattes Skåne för anfall av en annan svensk arme.
Pian en var att båda dessa härar sku ll e överföras till de danska
öarna för alt därigenom tvinga Danmark ti.ll underkastelse .
Emell ertid lyckades Kristian IV att tillsvidare förhindra fienden att lillk ~impa sig her raväldet till sjöss genom att slå den
Thijssenska hjälpfloltan, varjämte han höll svenskarna
stången i s laget på Kolhergerheicle Hi44. Thijssen anskaffad e emellertid en ny flotta i Ho.Jland och lyckades med denna
komm a igenom Öresund. Då ryldel sp r e(l sig att elen svenska
fl ottan hade lagt upp för vintern, avrustades största delen
av den danska och endast en mindre styrka om 17 fartyg
und er Pro s Mun d höll s fortfarande ti Il sj ö ss. Den svenska·
flottan hade emellertid icke lagt upp, utan amiral \Vrangel
kom i oktober ut med hela dess samlade styrka och överr askade vid Fem er n den 13 oktober 1644 Pro s M nnd, som.
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lJlev i grund slagen. Detta nederlag kunde da n sk arna icke
nparera. Kristian IV, som framgångsrikt kämpade med hären i Skåne, blev vid underrättel sen om nederlaget vid Femern
fulls t ändigt nedbruten och återvann därefter aldrig sin forn a
handli ngskraft. Han insåg genast följderna av det förlorad e
slaget; armen måste i has t återföras till Sj ä Iland för att icke
bli avskuren och faran för att de svenska trupperna skulle
föras över till öarna blev nu överhängande. Då alla försök
att förbättra läget till sjöss voro för.gäves, måste Damnarl'
~luta den förödmjukande freden i Brömsebro 1645.
Liknande överraskningar förekomma naturligtvis ocks å
till lands, men där hero dc mera på brister i unclerrältelscTäsendet och kunna i allmänhet undvikas. Så är det däremot
icke på sjön och den omständigheten att man l<an bliva utsatt
· t'ör plöts ligt anfall av en överlägsen fiende framhäver med
styrka nödvändigheten av hög fart hos den svagaTe part~n .
Genom sin fartunderlägsenhel kunde exempelvis amiral von
Spee icke undkomma sina överlägsna förföljare vid Falkland.
Beträflande Pros Mund ser det icke ut som om denne amiral
11ade .g jort något försök att .undkomma vid Femern och för
det har han fåll beröm av svenskarna; att han icke gjorde
det eller icke kunde göra det blev emellertid en dyrbar aft'är
för Danmark. Erfarenhelen lär att det i allmänhet är ay
största vikt för den underlägsne alt besitta visst fartöverskolt
fiir att icke bliva tvingad alt upptaga en ojämn strid cll~r
också för att kunna avskära svagare fientliga stridskraft.;r
och nedkämpa dessa.
Ifråga om den tredje grundsatsen, atl operationerna uteslutande skola inrikta s mol huYudmålet, alltså fiendens stridsk rafter, måste man i sj ö kriget även taga hänsyn till flottans
uppgift atl skydda egen handel och övriga ekonomiska intressen på havet och förstöra fiendens. Detta förhållande saknar
motsvarighet i landkriget sedan förhärjandet av det fientliga
l:::.ndet numera icke anses som en strategisk operation. Den
ringa vikt la ndstrategen fäster vid handelsskyddet är därfö r
mycket förklarlig . Han kan tvärtom förfäkta så som gencrclll

riktigt att icke några som helst hänsyn, således ieke heller
Jo·avet på skydd för handeln, sk ola tillåtas i nkräk ta på huvudup pgiften: anfa ll et på fiendens stridskrafter.
I sj-ökriget tvingas man emellertid till beaktande av hand elsskyddet och erfarenilelen visar att blott och bart av ekonomi sk a grunder, bor tsett från folkopinionens kraY, har
aldrig någon makt kunnat åsidosätta detta. Tvärtom äro de
fin ansiella spörsmålen av så vital betydelse under krig att
upprätthål,landet av handeln oftast har ansetts vara det allra
viktigaste. Att så är förhållandet för vårt lands vidkommand e bör utan svårighet inses av den, som något närmare studcrat i huru hög grad nationen är beroende av sina sjöförhindelser. Jn mera landets industrialisering framskrider, desto
m era vikt hgger uppå att vår import och export så vitt möjligt obehindrat får fortgå.
Det finnes emellertid ingen anledning att driva den satsen att handelsskyddet endast kan upprätthållas genom att
nedkämpa fiendens sjöstridskrafter. Här återkommer jag till
vad jag framhöll rörande den första grundregeln. Såsom jag
dä r påpekade är det även för en överlägsen flotta icke alltid
mö j ligt att framtvinga en avgörande strid, huru stora anstr ängningar därför än göras . Hur går det för övrigt om den
underlägsne klokt inriktar sig på strategiskt defensiY krigför ing eller såsom tyskarna håller huvudsly r kan tillbaka och
1m d viker kontakt med fi .e nden?
Om t. ex. England under
vär ldskriget koncentrerat alla sina ansträngningar mot den
t yska slagfloltan, hade ju därmed den engelska sjöhandeln
lämnats utan skydd mot anfall från tyska kryssare och ubåtar. Ju mera en av de stridande samlar alla sina stridskrafter till d e l emotseelda avgörande slaget, jn mera blottställes hans sjöhandel för an fall av fientliga smärre fartyg. Vi
kunna därför icke räkna på att en eventuell motståndare kommer att på sådant sätt låta sina stridskrafter bindas av vår
flotta.
Av det anförda framgår att hänsynen till sjöhandeln och
övriga maritima intr essen i hög grad komplic erar de sjöstra-
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tegiska probl em en och d etta på e tt sätt som fullständigt sa knar motsva righ et i landkri get.
Efter världskrige t h ar som bekant också spörsm å let om
förstärandet eUer rä ttar e sagt förhindrandet av fi end en s h ande l i långt högre grad uppm ärksammats än tid igar e va r it fö rhållandet, ja man k a n nästan säga att sjök riget därigenom
hå ller på att fö·rändra k araktär. En egentl igen sekundär op eration Lr ädcr i förgrunden såsom den viktigaste. Så berodd e'
ju Tyskland s underkastelse främst på avb rytandet ay des s
sjöförbindelser, medan å andra sidan även England var nära
att ge vil<a för ett likna nd e tryck och kriget avgj ordes uta n
atl de båda slagflottorn a strängt taget utkämpat någon avgörande strid. Åsikterna synas mer och mer gå i den rik tningen att avgörandet i ett krig icke blir en direkt följd a '
själva kampen mel lan dc orgaiTiserade stridskrafterna, ehu ru dessa a ll tj~imt komma att utgöra det mede l, varav avgörandet blir be roende. Kriget får alltmera ka r aktär·en av en
nationernas uthållighetskamp, där den ekonomiska mol ståndskraften blir utslagsgivande. Det land, soin .e kenomisk l
kan hålla ut längst, kommer alt avgå med segern och för all a
sjömakler är del sjöhandeln som härvi(l kanuner att spel a
den avgö r ande rol len.
I betraktande härav och då d et över huvud taget är yt lersl tvivelaktigt om någon av de st rid ande kan framtvinga
ett avgörande sjöslag framhålles det från många hå ll som
meningslöst atl nyhygga och und erhålla dc dyrbara slagsl<cppcn enelast för alt vara beredd på denna eventua lit et. Dc far tyg, som under v ~i·rlclskriget voro mest sysselsatta, de som
praktiskt nlöuade herraväldet på hav et, voro ay dc lältan
typerna, kryssare, jagare, u-båtar, Yilka shincligt erfo rdrade s
i ökat antal; då w ,a shi ngtonkonferensen icke rörande sådana
fartyg infört några reglerande beslämmelser ifråga om ant alet är clel också dessa typer som nu äro för emål for en oml'n Ltancle nybyggn ad . Man k a n naturligtvi s icke bortse fr ån
det faktum alt slagskeppet, vars funktion del ju är alt häVih
sjöherraväldet, därmed också skall fylla den viktiga uppgift en
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alt stödj a d e lät lm·e sjöstridskrafterna vid d eras företag mot
fiend ens handel, och skull e ·slagskeppet utdömas och försvinna kon11n er kryssaren a l L få övertaga slags k epp ets roll i d etta
hänsee nd e. Därest sla gs kepp en skulle utgå ur clc olika ländernas flottor blir kryssar type n den s tark ast e och strider meJJan a v såda na farlyg sammansatta sj ös tyrkor lwmmer m ed
all säkerh et a tt ~iga rum.
D e t är de lwmm er s icl la in.tresscna, som behärska polili]< en överallt i Yä r ld en , d c b!iYa av allt s törre och störr e betyd elses för de olika lä nd er na och det är därför h elL naturligt
a tt dessa intressen komm a att få ett dominerand e inflytande
på sjökrig et och där göra sig starkt gä ll a nd e. Såsom jag r edan har framhållit sa kn ar emellertid la nclstral egc n, p å lätt
förkl arliga g rund er, i allmänhet förståelse för sj öha ndelns
och dc m a ritima intresse n·as av göra nd e betyd e lse, utan har
sin uppmärl< sambet m era inriktad p å d e mi'lilär a operationerna. Därför söker man i allmänhet också förgäv es i landstrategiska arbeten efter några uttalanelen om de finansiella
spörsmå len och elen s tora be tyd els e d essa hava för vårt folks
li v och för d ess motst å nd skraft.
Viss erlig en anses del även fr ån lanlmi liUirt h å ll vara
flottan s upp gift att förhindr a hand els bl ockad och s k yd ela sjöför bind els erna, men i ullal anelen rör a nd e sjöförsvarets stärkan de och flottans användning under krig m. m. letar man
förgäves e ft er först åe lse från armens sida för viklen och betydels en •a v nämnda uppgift.
Nej, i talet om sjöförsvarets upp gift att skydda h a nd e lsförbind elser na ligger säkerligen ick e h os de l an tmilit ~ira m y ndighel erna någon d jupa re öve rtygelse om vikten av d essa förhind e ls ers uppr ät hållancl e, ty \'Ore så falJet bord emmen i e ll
land som Yårt också er kä nna flottan såsom hu v udvap n et, d å
ju h ären Jw mm cr atl bli va fu llständigt förlamad i sina rörel ser och u ppträdand e, där es t .tillförseln utifr å n avskäres och
exporten stoppar. Även om v i i etl krig m ellan andra m akt er skulle sluta oss till den på ha ve t över l•ägsne, höra vi icke
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invagga oss i den förll'oppningen att vi då bara ha att begä ra
hjälp hos vår alliei'ade; ånej, vi få säkerligen göra vad \· i
kunna för hjälpa oss själva.
Rörande den nu behandlade tredje grundregeln finn e~
det mycket vittgående divergenser mellan land- och sjöstr ategi och med det dominerande inflytande armen haft oeh
fortfarande har på vår försvarspolitik är det tydligt att demu t
väsentliga olikhet i uppfattningen måste för sjöförsvaret m edföra ödesdigra konsekvenser. Det är icke heller för mycket
sagt att hela organisationen av vårt försvarsväsen därigenom
blivit felaktig och att särskilt sjöförsvaret blivit vanskött.

söka utnyttja deras erfarenheter, varjämte vi ,endast höra gå
in för de allmänt erkända och så att säga »reiwcllade» typerna
utan att inlåta oss på några förändringar beträffande deras
viktigast e egenskaper.
Naturligtvis kunna vi icke an skaft' a en flotta, som ensam
]<:an upptaga striden mot en stormakt, men vi kunna heller
aldrig tänka oss att ledarna av vår utrikespolitik inveckla oss
i luig under så ojämna förhållanden.
Just nu kan man ju säga att faran för krig ej är så stor,
men egenskapen av politisk maktfaktor ställer alltjämt lika
stora fordringar på sjöförsvaret och detta skulle med hänsyn
bärtill vara alldeles felaktigt organiserat om det icke var inriktat på att hävda de egna maritima intressena och samtidigt utgöra ett hot mot elen eventuelle fiendens. Vi skulle.
annars vara tvungna att giva 'efte; för ett annat lands fordringa r inför blotta hotet att avskära vår sjöförhindels·er.
D et är en villfarelse, som tydligen härleder sig från den
land strategiska uppfattningen, att elen största faran uneler
luig ,l igger i anfall mot kusten eller invasion.
Våra omfattande och för samhällslivet och landets utveckling så betydelsefulla maritima intressen utgöra de m est
vägand e argumenten för upprättandet av ett starkt sjöförsvar.
Det är också min tro att om vår flotta hygg~s upp efter här
angivna riktlinjer, kanuner den snart att göra sig gälland e
i politiskt avs ee nde och man kanske kan förvänta att den
röner mera förståelse när nationen lärl sig inse flottans stora
betydelse för våra ekonomiska och politiska intressen.

Med de ta nkar och reflektioner som i det ovanståen dt>
framförts kommer jag sålunda till den slutsatsen att däre st
vi skola organisera vårt sjöförsvar efter sunda strategiska
principer måste våra fartyg fylla samma höga fordringar som
andra länder i detta avseende uppställa. Vi handla då kloka st
om vi hålla oss till de mera allmänt erkända fartygscertern a
och typerna, vilka sedan länge tillbaka utvecklats och ful lkomnats av erfarna fackmän, och jag är övertygad om att Yi
genom verkligt rationella övningar skulle komma till det r esultat att vi icke kunna pruta av något på fordringarna r iirande dessa fartygs väsentliga egenskaper. Däremot tvinga s
Yi nog att pruta av på antalet och höra säga som de R nyter:
»Hellre färre, men verkligt goda fartyg».
Det ka•n nog vara frestande, när endast starkt begränsade medel stå till förfogande, att försöka finna en annan och
mera sinnrik lösning av sjöförsvarsprohlemet, vilken skull e
komma att te sig billigare, men jag tror att man med ganska
st or sannolikhel kan förutspå att något sådant skuUe vis ~1
sig vara en stor missräkning och illa använda medel. Uta n
krigserfarenhet och med alltför otillräckliga övningar sakn a
\'l de väsentliga förutsättningarna för att kunna framlägg a
några nya riktlinjer ifråga om sjökrigsmaterielen eller krigföringen till sjöss. Vi höra överlåta till de större och rikalT
nationerna att experime nter a i dessa avseenden och seela n
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-87'i·t tas a1· ''Ho) al Sovcr·eign''. 1 :a slags·k ep pscskad-em kommer då således
:fart~·.g aY " Qu ec n l~ liza'IJ e tlt "-lda.ss e n (" Qu een ElizaJlJeth"
u nel ergår r cpa ratj.on i Porlsm ou t11 ) ocA1 två slagskepp av "Tho~· al Sovcrcjgn''-k lfu;sc n, si\Jc[l e;; av .se x. slagskep•p, liksom nu är fallet. Det är
jfrågasa tt a tt öka 1 :a eska(l em .Li Il sju slagskepp unel er avvaktan p att
"Nclson''-fartygcn i nsättas i tj.än st i slutet av 1927.
Yid {! cnna ticl:punkl konrma att i :\1 cclcl-ilavsflottan ingå t1·å slagsk eppsrs:kndr·ar', \'artlcr·o. pil :f em slagskr.pp, Yarcw ett av " N clso n ''- Lypen

.att IJ cs tå a1· fyr::t

som flaggs l,eJlp.

Meddelande från främmande mariner.
l\lerlclelad e fr: n

mar· in~tabcns utr'i k cs:wcl e lnin~.

(.Januar'i 1927. )

'J\I rr · Fairf•icld S'lripi1Ll'ilclins and l~ nf(· inecrin,g Comvany, LLcl, Glmsgow,
ilar ct:!r , llit ~Jcs t.ällninf-!· )Jå hyggand e! al' den 10,000 t ons tkr y·ssarc, Yartil l
mr•Li c l iit'O nnslagn a i innl'nl rand r J'inan~·å r· s 1mclgct. Kontrak tet a\'SCr
1'ro1· Ol'·h mas·k i n r r.
()lfaval and ~ l ilit ary Hrrord 5 jan . .tll27. )
.~Jotorlorp r tlh1itsilamn r n j TUt siar ilar fålL namn et H. ~ r. S. "Hom et ".

England.

(Th e Nav y, jan . 1927. )

Engelska Atlant- or lr .\lerlcllllaYsflottorna korl!rna ntt under c.l o föt·s! ,l
·rr.uJ.nn tlcrna a.v år· 19f2-7 företaga s•t,ora manövrer i l\lcd cllravc !,. Pör dctl il
;incla:mi\1 kommer AtlantJflotLao all Jrån jamrar·i till mitten av rnar·s vat· a
statione rad i Giilll'altRJ'. l hörj an RY mRrs ~'omm er äwn \T eclrl havsflotta n
att inträffa därstädes.
( Ki rlc r )lfcues>tc Nacjluic·htcn ! '' tl re . 192G. )

•Föt· närvamnrl e :fi·nn-r,; det för mänga

lie u tc n ant-commr~nders

i engel ska fiollan ocl1 för· at t rada h o t härför !mr amimlitcLc L genom en ' 'Fler !.
Orcl er" medgivit .fri\·i!!i,gt al·s·krdstas·andc för vissa. hlan<l dc•ssa ol'f'iccrare .
Orclt•rn har följantir lyd else: '' Till föl,jd av clrt llefi nLli gfl ö1·cr·s·kot l eL p a
li e ut e nant -comma nll c t·.~ .oC'IIr sannnlik-11-etcn av att m ccl minc!r·r d cttil översk-ott n edhringas lfmga prl'i·oci<•r komma att in>Lrii!'f'a, d:"t clc ~Uclr c av
dessa officer'ar·e ick e kunna r't' ll ~ ll a någon tjiinstgöt'jng, Ila t· runimlitetet
ll eslutaL, aLL lieutenanL-eo nrmant! Pr·s. H. N .. m ed unclanl.ilg· av ;;aclana som
IJe for·rlnrts .från "wart'C"tnl l'::tnk" m l'n m et l inbrgrepp a1· rlrm, som h efonl r;l.l.s ft'i'i.n "mate" samt ol'fi\'l' t'ilt'l' å '' l,lw supplPmentar)· list", vilka sena;; !
rl en ~~ d er emb r r 19::JJ u•p•pn å cl r n flit' aYS'ång •Ut' t.i':'tnsten fiir·rs·kr i l'll a 1\lrl ern
! ',;) fu· ) , m å efter amit·aJitcLrls l H'P J'övanrl e me cl §!"il·as r·iit t illL p-rnast tag ~
nvsiked nn ell lön m ots varanLI C den pension. so m dc r nli g l giillandr lJcstäm m elscr skull e kommi.t i iHn julancl c :n. om de kYaesL1\ Lt i oai·)JJ'Utrn tjä:-~ s t
Jill s dr ·fyllt ''5 år·.· ·
(Na\·al and ~lilitary H cr·orcl 22 rl cc. 192(). )
S!agskcp·pet ''Reso lntion' '. som lccl ganska sYår·a rha1·cr·irr· uneler ll•' n
·scnilt'•C -rlrlru av v[u ·e"p ccliti oncn, anlii.nrl r elen 2.5 no1·cm1J cr· till Portsmoullt .
<Li e l(!ct skall unclct··gå rcpat·ation. Slag:'ikcppet kommet· in om kort att C!'-

Frankrike.
J) r l ar·;iJp Lr ~om untlrr' kris et utflit·d cs i :')·rlafril,an~l'lL fan·atLen och
den ty~ka Jrj iilpkrys,;fll'Cll " \\',o lf' ' mecl dess f JJ·gplan gör,
a ll m an Lbter sä r skilt intresse vicl dc c"pcrjment som nu uLföras så1·äl i
Fl· flnkriil'l' som För enta .:-:tatr· rna j av-s ikl. nLL :finna r tt lämpligt sä LL ::tLL
m etll f•(ir·a ,fi,·g plan å u-IJål.ar·. Jl r amcrikan~ka u-b åLill'IHL aY "S' '- typ cn
lt:l.va iL di"lc•l' •·n LubJ'ot'lllLHl tl ran g·ar ·. i vilk en r tt litet .f !J•g plan ~ir· instuvat.
P! and l 'iif\Ct' 1.000 p ou nds ul'lt ll e niimn e~ oiTiei cllt i .·\m r ri.lm " J' ran·uL"t ypf'n. Il' '"' Y·ingnr kunna fi-illas ·IJfll'i'tl liings f!)·gll,ropp en oelr it' lnLLör·cr·nil
iir ·o ;t i·Ln•giHlt'a. så alt dc kunn:1 st111·as •ln·crll·i\1 d ensamma. ~ToL o l'll ii.t·
tr ·r' l')·Ji ndrig ll!')t dl'[ ll~ipgjl'f's ~tl dt' !l \'iSilt sig Ull)'C•k ct p:\lillif!' l'iCl !l e
l ttl'öt•iJ a )JI'OI"C'll .
Ell -snarl ik t flvgplan. "~. r;. :lY'. ;"tnl'~i nd r,; av fran smänn en ol"11 har
n Yii~en und rr~a t t proY. Yilka uLI'nll i l v~ll n!'i1 iUsl, illiga Il)·gplan av d enn a
i, p ·k om rna alL m ecUörfls för alt yllrrlip-ar·c •prövas il kn·ssarrn " Jeann e
(J'Arr'' 11nclrr· rlrttil fartyg,; n äslil cx pråitio n. Plilnct iir· tfö r sc LI m er! en
SitiJTJ,;nn-m oLor· på 120 ltkr·. flC~l kan gii t'il. r n l'art aY omkring 90 l'niYP :;amt
<hat· en crktionsmrlie av :~00 km. \'in;;ytan är J () kYm .. em edan ;JlitsLig stignin g ~il' r n Yiktjg ,faktor ocl t il rt nv;1 plan et ·ilar· Yisat 'Si.g i stånrl a tt s tiga
till 7.000 .f:•et p{r n minuLf't'. Fr ån 'IJör·jan nu· avsi.ktcn att stm·a flyg]Jhn••t inrrti skrovet p ä U-<håtar al' J,r,·ssru·ty•p en , men man lurr nu JJcsluLat

a n nur~tär l e.~ :11·

Tidskrift i Sjöväsendet.
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att förse båtarna mecl tubformad .l wngar •på däck liksom å elc amerikansk a
båtarna. Experimenten meel dessa !flygplan följas meel det livligaste in t~esse od1 resultaten av d eras anvii:nclancl e i verklig tjänst avvaktas m er!
otåli&hct.
(East Lonelon nispatcll 21 okt. 1926. )

sårJJara av alla dc kr~yssi\rc, som konstru erats. i enligheL m ecl vVasllingtonförclragets bestämm elser. n en beräknaLi e ·foal'Len är 3:! knop.

Den fjärde 10,000 tons kryssaren av 1926 års program, om vat1s byggan.clc varvet i Brest nyligen erl1ållit ord er, har erhållit namn et "CoMJ ert".
Arbetet Jwmmcr att påskynclas så myc-k et som möjligt.
Den nya flottil jledare n "Leopard", 2/100 to ns , har återig·en varit tllsat t för ko nd ensor:l1averier un'Cier sina provturer. Kondensorerna haYa
förut blivit omtubaclc rfyra gånger. Fartyget JJörjacle sina .p rovturer sistlicln a april.
stora omgrupp eri ngar hava ägL rum inom d c franska sjöstyrkom a
i det att i början av januar·i "Volta ire", "Did erot" octl1 5 jagare av ''DcUgny"-ldassen förflyttats :f rän Brest till rl'·o ulon . ··conclorcet", som n u
unelergår reparation , ~wmmer att ,följ a efter i april. Denna styrka b e-·
nämnes numera 3 :c eskadern, till vilken även höt· "Division clcs Ecoles" .
De tre 8,000 tons kryssama sJ;:ola i mars ·även rförflyttas till Toulon.
Seclan clenna omflyttning ägt rum komm er att till Bre.st förlägga s
en "cJrivirsion lcgerc" i vilken .ingå kt·yssarna "Metz··, "S tras.b o.urg" Dcill
"Mulhouse", cle tre i'lottiljleclarna ".Jaguar", ''Leopard" och "Lynx.", j agarna av "Algerien"-klassen jämte "Lestin " sa;mt 7 u-båtar av "Z ed6" (Naval ancl Yfilitar~· Record 12 jan. 1027.)
ocll ":VIanast"-typema.

Som redan för.ut meddelats komma
s!ag.flottan att u tru.stas med ,f lygplan oc·I·1
av "Omaha"-klasseo få två flygplan ; 18
9 u-b åtar li·ka ledes ett :fJ)·gplan, ·so m kan
mensioner.

alla fmt~·g i d en amer·ikanska
två katapLllter; de 10 kryssarna
jagare eru1å lla vardera ett och
sömlertagas oc1!1 är av små di-

Föru~om dem .kata-pul.t för komprimcracl JurL, som reclan är installerad akterut på däck, Jwmmer :;lagskcoppct "Wc:;t Virginia" att Jörses med
en såclan för 1k ru bntskjutning pil el et övre av el e aktra tornen. Denna katapult .s kjuter ut flygplanet mot tornets baksicla, vm,för clets amma vircl
startaneJet måste svängas tvärs till fröJjd av d et ringa avståndet till elen
aktm masten. Krutlaclclningens vilct är elensamma ·s om till en 20,3 om.
kanon (omkring 45 kg.). Flygplan et är ett amfibieplan om 2,300 kg:s vikt.
(Le Yacht 25 clec. 1926. )

Japan.
}, u-bal en B-H) 1l1ava ntförts •försö·k med ett rpcrirskop m ed 6 glinger
förstoring medelst villcet man kan se rätt upp åt och mäLa avståneJ korrekt .i ntill 1,000 m. höjcl. Försöken lära I1ava utrallit tillfrellsställandc .
Marinministern rh ar Iför ~vsikt att upprätta ett ·flygfl epartem ent, 1)'dancl c unel er mar•i nministcri ct och ,]Jar upptagit m edel härtill i budgeten
för Etr 19·2 7-28.
(Le Yacht 25 clec. 19f26. )

Förenta staterna.
U. S. A.

Enligt r itningarna till "P en sacola", so m bygges å van-et i BrooklJ'n ,
får fartyget en längel av 178, 3 m., en breeld av 20, 1 m. och 0,; m. med el djupgåencle. I sta:nclarcl-cleplacemen te t ingår icke v•ikten av bränsle- ocl1
vattenförråcl, villca tillsantmans beräJknas uppgå till 1,500 tons. Farty.gel
får en ik raft·ig bestyckning i clet fl ensrumma .k ommer att utg1öras av 1G- 20,,
cm. kan. , antagligen placerade i två trippel- oCJh två clubbcltom, 1, 12,,
cm. Lurftvärns·kanon er av en ny mod ell .s amt 6 torpedtuber. A andra siclan
blir pansaret reducerat till ett minimum, ty med unelantag av ett ~Jansat· 
cläck över el c vi tala fl eJarna får kryssat· et1o inte t pansar all s. "Pe nsaco la .,
synes därför ibliva pä ·amma gang den kmftigast besty ckaLle och m csL

Rumänien.
d! e l rumänhka .U)'lJyggnadsprograrnm et upptag er !, keyssare. Hi jagare, '1 u-J1alar, tYå tfl~·gmoclerfaetyg ocl1 2'1 mindr e Jal'tyg. Av Lless<C hav a
hittiJJ,.; 2 Lt-båtar JJcstäl!Ls '\"id det cnge l;l; a \'anct Tync, 2 jagare 1Jå 800
t ons vicl. i tali en ska Yarvet P a Usso n och en teedj e j agare pil 300 ton s samt ett
hjälpfar tyg viLl varv.et Gruntieri Naval del Garna eo. Dessutom pågå unclerhancllingae om b es tällning aY yHerligaec u-båtar i England och om nyb yggn aLl av J. kryssar.c pa ~>,000 tons, 3 ,jagare på 1,000 t ons och G IJjälpfartyg på
.1,200 tons i Italien.. Den ital•i enska reg eringen !~ar ställt nöclig garanti föe
att fart} gen ·sko la kun na levereras p a ilered i t.
(Dcul,;ch e Tagcszeitung· 31 cl ec. 1\J2G. )
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Ryssland.

te r, är o li llföl'litliga, har allti cl Yar it en om tvistacl fråga bland marin- och
armcexperter , anm ät"ker 2\[anch es ler Guard ian. Denn a 1'räga har nu å teruppli vats därige nom a~t sovj etr egerin gen nu för <första gången förs e tt
:'i. F. m ecl d et al jupp:gitfter röranetc cl ess striclsk r3Jfter i Svarta havet.
l<~ n l igt mcmoeanclat ~·rån Moskwa utgöres den s j öst'yPka, som för
närv arand e ät' i tjänst i sagda hav av J. kryssar e, /1 jaga re, 3'1 u -aJå~ar ocl1
2G dl j älp:faetyg. Vi hava cmell erlicl , säger .tidningen , m· säkras ~c källa
erfar it, att de nna up.p g·i ft ~ir b etyclligt överdriv en . Den rysk a Jlotta n är
icM på J.ångt när så stark. Meclclelan'Clen, •s om amiralitetet et'IIöll tf'ör lidct
är, visad e at t sammanlagda antalet ryska u-JJ•åtar, som dä fu nn os, icke
övet·steg 22, varav de fl esta voro stationerade i östersjön. I Svarta Ilavet
voro 1 lögst 5 u-båtar i stånd a tt gå till sjöss. Den kryssar e so m omnämnes är "Ch ervonaj a-Uk ra ina", vilk en för nägra månader seelan låg i Nikolaj cvsk clelv•is avrustad m ecl maskin erna svår t skadade ·o ch m ed enel ast
någ ra få man o mbord . 'l'vå jagare vet m an vara i tjänst, m en av clc 26
lJj älpfartyg en ans es enelas t 5 vara i s j övänli gt skick.
gtt lustigt ·exempel på denna ivet' at t visa sig s tal'l,ar e än man i
verkliglt c len ·ä r· , utgör, fortsätt er ticlning en, ett uttaland e .j d en halvoffici ella Mari ne H.unclschau , vari omn ä mn es att Iz vjestia i oktoJJer upp gav, a tt ti c fyra slagkry.ssa m a av "Boro Liino"-klass en, som lacles på s tap eln
kort .fö.r e kriget, voro färdigb yggda och in gi ngo i öster.sjö:flottan, undet·
det att vukliga ,föl'hä llandet var, att clc fyra ,f artygen ifråga i oJullborclat
skic.k såldes till trska n edskr otnin gsf.ir mor för två år sedan oc.h för länge
seelan hava h amnat å skrol11ögen.
(~Ian ch es ter Gu artlian, 12 jan. 192.7. )

Flottans Yerl<samhel.

i\1edcle1a ndena ·om flo ttans Ycrl;samll e t såvill i ösle r~jun so m i :'\·al'[ "
,JlaY e t äro myck e t oJ ulls!lä.ndiga. Emeller ti cl .framgär det av på ol ika ~<i.l l
erhåll na und er rättelser d·ä r· om, att man med allvar· ·o ch ft•amg< ng s trih a l
efter att utfylla lu ckornG. i fur egäe nde års utlJildningsarbe te. öm ingarn "
i östersjön nåclcle ·s·i n höjdpunkt m ed d e .stora manövr ern a i se ptemiJer .
De stl'ategiska U'p pgiftem a ,för övn inga rn a voro tilltagna eJJter· stora måli
ooh m an ·k an i varje fall draga den ·s l utsatsen, a t t d eras lös n ing honl··
kräft ett ganska Jii.ngt framskridet ut1Ji1dningsstadium . Spaningstjänsten .
vid vilike.n de lätta sj östridskrafterna sy nn crl•igen lyckligt sanw erkacle med
luftstridskra-fterna , förtj änar särskilt ibeaktande. Då vidare sil.väl vill d ~
allt ige nom ~krig smi'i:s siga övn ingarna och s trid erna nat leLid so m ä\·e n vid
slcar,pskjutnin garn a inga o lycksbände lsc r inträff<tde, visar de lta a tt perso n alen oc.lt i ·synnet'h et ·o ffic erama voro vuxna de skär pta an'Sp råk en pa
dem ooh at t d e ledande mynclighctcmas uttalanden rör·:mde flot~ans värd e
dock m åste tagas med m era allvar än man 'hittills gjol'l. ?11nrink omm hsaricn Soft's efterträdar e Muklj ewitsc!J , som nän·ar vid övni ·~ /a. t·n a, satl<'
sig vara nöjll med dem .oc;ll •föeklaeaclc att "öste.rsjM lottan är 1'ör· n~lrnl 
rande staekarc än a lla flottor i ö·stersj ön tillsamma ns, moll inbegrepp et\'
Tysklands, ·oc!ll Yilx SnrtahaYsflotlct är överlägsen alla flottor i det ;!l avet ...
i\luklj ewitscll :framhåll er särsk ilt •i s in rarlport -att ömingctr med a nfall
av Jufts tridsl;raftcr ·och torp rclfal'tyg företogas s; Yäl natt som dag oel1 al l
Beträffanfh' f art:·g:;Y~lcl e el dk c n dilrYill orta var ~snn c rlig c n ogy nnsam .
mate eiel cn bcto na1· ~ 1an , att densam ma n u efter om.b ~·gga n cl ct ä r uln1 ·~tat1
m cll Li e modc rnctst c t ck ni :;lka uppfi nn ingarna.
AY rapporle r Iran ledaren a,· sjömätn· i ng~ cx-p e Llition c rna i ls.lta,·ct
rnungar· a lt där ar·b e tctts m ed flit ·Oclll sakku nskap. Till expeclitio nen hunl e
lt·c tfartyg, nämligen <lngaren ".Kupawa", som ·l ippmiltt ~\ Jurma. n kus.L e n til l
!'C lilngll aY J:lO km. (f1 ·å n Kilclin til l T eri,J)Ct'krt ) och avs lula l uppm,ltningen av H.;·JJa tsc•ll i-<lJal vöns kust l il! finslm gränsen sam l av J;: us len från
1\ilthn till L·ill a .Kap Olcnji , Yidar c ångar en "Azimnt11", .som tfut·t untl er·~öknin ge n ·lJ ctriUfanLi c SLI'ömiföi'!Jålland cna i Yita 1Ja,·et anse nlig·t framal
~allll sl utlig en ån•garcn ":\ lul'man" , so m i s tor u ts lt'ii ckni ng ful ll' uljl millnin garna å i'\oYaja ~e mlj a.
:\'.\hY!J!Jn ad.

'\larinkommissarien Mu klje\Yilse>ll illat' i ·si na t a l uppr epade gå ng€1'
lle ton[lt nödYämH gl!ete n a \· n~'tby.gg n aclr r· för· ,f Jollan ulan a~ l rlocl;: n ~h·
mar· e i.ngå på Yar c s ig d cs ~a:; omra tlnin g eller d e ifal'tygsklusser. som ~·ot' ll
(.\Iarine Hu nclsC' It au, dec. :19"i2G. )
planPt'fHle.
T ,·ilk en grad de upp gi rt r r. som !'rån olilka rege t·ingar ingiqt:; li ll
Nationernas F örjJt lntl s sc,kt·ct criul •h c WJTamlc res Ji ektiY e hind ers ,;t t' itbkrar-
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar
metl<lelade g·enom Th. ·wawrinskys Patentbyrå, Stockholm.

~~ num1n
Diarie-1
er
Innehåll

åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga tidskrifter.

1142/21

5/1- 27

2462/23

3567/23

St r alc!Ji och politik.

'rhe aspil·atio n of Ital~- i·n t11e .:\feuiterranea,n (J o urn al Gni.t ecl SerYlcc In sti tutio n - J. U. S. I. - f ebr. ). - K}st- o-g Bkj rergårclsforsYarcttraclisjon (N. T. f. S. h. 2). - Nye r etn ingsli nj er i Jean sk koloniforsYars politikk (N. 'l'. f. S. tll . 2) . - 'l'IJc functio n s of th e cru iser (J . U. S. I. f81br. ) .
:\1fari np oli t iska refl ex ioner röra nd e östersjöprobl em et (F in!. flagga IL 1).

1122/25
1674/25
3517/24

Sj öln•igsh istoria.

S. ·:'IL S. LL\tz ow at JrJtlaml (J. U . .s. I. febr.). - Mili.tä ri sche Seetrans.p o·rt c Yon Spani e n nad1 Flan clcrn JG:.H- 1639 (\ 'fal'. R. .11. 2).

3349/24

113(1-27

605/25

Artiller'i.

"1\nti-aircraft cJ.efe nr r (.J. L. :' . I. febr. ) .

20/l - 27

3906/20

lnter'tHII ioncll räl L
Zm Frctge d e r· Staals1Lol1cit in (]en KDst e.ng e\\·J.ss c m

8 18,123
(\far· . H. ,]r. 2 ) .

l)in•r•sc.
FinlanLis sj öfart (!Fin l. 'fl. h. J). - :O:kcpp:;JJ;,-ggnaclsveel'samll eten i
Sverige under ä r :192G ocll vi cl 'börja n n_v J927 (T. T. skeppslJ. ]L 2 ) . Orsa'l,erna till Lorp eclb~rt c n S. 2 :s trnclergång (IFinl. fl. •Il. :l ) . - Salvaging U. S . S . S-51 (1P. G . .::-:. N. I. fe!Jr. ) . - Happo,rt om ulykkcn Yecl Lakl'
ncnmark . U. S. A. (D. T. f. s. fc!Jr. ). - Hdlexio ns s ur les ··spoets' ' dan ,
la !'da.rine (R cY. i\Iar. fciJr. ) .

1060/24

l
2347 /24

3737/24

1400/25
3659/24

Uppfinningens art
.'\ntennan orclnin g för mottagni n g av racliosignaler.
Hadio Corpo r·a tion of America, New York.
Höravsämlarkoppli ng för trådlös t e}efoni och telegrafi. T elefunk en Gesellsc.Jlaft fiir iDrahtlos e
T clegraprllic m. l). H ., Berlin .
Yiätapparat f ör bestämmande av målavstånd. Siemens & Halsk•e Akti cn-Gesellsch aft, Berlin .
An ordnin g Yicl patronmatningsmekanism till automatiska gevär. J . M. Bro wning, Ogclen, A. F . s.
Ge n om cc n trifugalkra:ften utl ösbart \brandrör. A/G.
vormals Skoclawerke in !P·ilsen , P rag-Sm ich ov.
Förfaringssätt rför ·f ramställning av 'Sär skilt till utförande av flygskri.ft avseeld f ärgad rök . J . C.
Savag e, R)'Cle , ·E ngland.
Anordning vid än gsotningsappar ater .för å n gpannor.
J. B or·c, Göteborg.
Sätt att bes täm m a initialförmågan hos tändhattar.
L. vVöhl er, Darms tadt.
An orcln in g för styrni ng av fartrg. A. Flettn er, Berl i n-Geu n ewald.
."\,n orcln ing vid lavet tage för å lLl ftfartyg uppställda
~kj utvapcn .
('l ' illågg till patentet N :r 58240).
Sc:lln ei d er & C:ie, Paris.
A\'Leyckar c-an orclnin g· vid automatislca pistoler.
FalJriquc Nationale cl'Armcs de Guerre, S. A.,
H erstal , B r lgi on .
Anorcl n in g ar vill m cka:niskt tidrör för artillcriprojek.tiler. TaYannes \Vatch Co. s. A., Tavann e,
Schweiz.
Maski.ngev~lr· med ·S nabbt ui,byt.bar pipa. Zbro j ovka
Praga spoleCJJost s. r. o., Pra:ha-Vrsovice, 'l' joec- 1
k oslovaloen .
Anordning vicl lave tter. AB. Bofors, Bofors.
Födaringssätt för framställ nin g av tändh attar. \V .
EsclliJac•!r, T roi sclorf, 'l'~· skla·nd.
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