1925.
88:e årgången.

Häfte N:r 11
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.Årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria för år 1925.
Argi n'n yricl rK ungL ör~ ogsmannasälJ.skapct·s samma•nträde den 4
no1·crnher 1S23 aN h:dramoll'n Biurklund .

Sj ökrigshändelser, ägnade att rbelysa sjökrigskonstens
p rinciper och dessa principers rätta omsättande i praktiken,
h ava under d en tidsp eriod, som denna årsberättelse närmast
:avser, icke ti.m at.
Perioden ifråga har, beträffande sj ökrigsväscnde t, i gengäld varit kännetecik nad av .s·a mma st'l·ävanden, s·om utmärkte
rd etta århundrades första decennium, nämligen från ledand e
st atsmäns sida ihärdiga fö,r sök att såvitt möjligt b egränsa
för efintliga kri.gsrisker e Her skapa sådana utrikespolitiska
förutsättningarr , vilka l<.und·e öva ett gynns.a mt inflytand e p å
.eget lands m ra rinpolihska läg e, .s·a:mt från r espektive marine rs
·ledande män en icke mindr e aHvarlig strävan aH anpassa
örl ogstfl ottornas sammans-ättning, krigsberedskap, gruppering
<Och baserr ing efter den mar inpolitiska sitmdion som skapats
·Och de krigs:r ri sker .som i för.sta rhand lföre'ligga.
statsmännens strävanden att begränsa för efintliga krigsTisker ·Och att, delvis i samband härmed, uppbygga nya poliT idskr ift i Sjöväsendet.

39
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tiska konstellationer till värn Iför ,freden eller eget land s siikei'het och intressen hava som bekant under de närmast gångna åren lagit stor uppmär·k samhet i anspråk. P~olihska k onferenser hava snart sagt hört till dagO'l·daing en och anta1e t
ingångna politiska avta'l har ·starkt öka,ts.
Intresset för dessa konferenser och avtal har på sina h åll
varit stort, vi!lkct deras 'allmänn:a betydelse förviss,o moti w rar, men den glansfulla yta<rJ, har oifta utestängt möjligheten
att lätt se det inre ·värdet och bärk,r aften i vad som skap ats .
För att få denna inblick måste man gri,pa dj,u,p arc - till förhandlingsprotokollen; endast där återfinnas de, o:fta avgörande punkter, på vilka enigh e t icke kunnat uppn ås. D e s s~1
senare omständig,h eter ligga icke sällan djupt förbor·g adc u nder det eventuella avtalets smidiga formulering.
Ett sådant fördjupat studium ka<11 giv etvis icke medborgal"'en i a'llmänhet prestera och härav följet ofta ett felb edömande av resultaten. Man tillskriver »avtalet» stön·e värd e
än vad det i s jälva verket h a r och man glömmer lätt bort a tt
många avtal icke rahficeras och såJlunda aldrig få :b indandl'
kraft. Så är ock fallet beträtTande internationella avtal amgåendc }ändernas försvall'Sväs·e nd en. Intresset för konferenser
härom överskuggar dessulotm ofta intresset för i vad må n
olika stater finna med sin fördel för'e nligt att i praktiken vid ma<ldhå'lla sina försvarsmedel. I vad :mån detta sker, är doc k
det betydelsefulla för tiUfället.
Tvenne' dlika grundås1kådningar hava i detta avseende
brutit sig mot Yarandra, den ena åskådningen dikterad av d et
alhnänrrnänskliga draget att man gä,r na tror vad man hoppa s,
den an.dra av tänkesättet att man tror endast pa det man ser
och vet vara riktigt och möjl:igt att genom.föra.
Mera ideellt anlagda politici hava av de händelser, s om
under de senaste åren timat, velat draga den slutsatsen alt tidpunkten redan nu vore inne för att t~aga ~ett stort steg rframål
för att befria mänskligheten från de ,förödelser, som det m odärna kriget medför, oCJh de hava trott sig finna en resonan s
härför i den krigströtthet, som ~ kunde tänkas uppspira u r dc
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lidanden, vari en stor del av mänskliigheten •·åkat såsom följd
av senas.te världsluigs blodsutgjutelser.
Mera realistiskt tänkande statsmän åter hava av vad som
ske H dragit den sl1u tsatsen, att mänskli·gheten kanske än
mindre än lförr är mogen för pa<Cifis'm ens ideer, att ombildninglen av elen politiska kar,tan 11neMört uppståndeise n av
s,tater, där d<e mera primära utvccklingst,endenserna ta ga sig
starka och s·k äligen nat:i onalistiska uttryck, ·a tt !hatet och missnöjet hos de i går besegrade, m isstroendet och de ökade politiska förväntningar!l1a hos de i går s.egrande, icke varsla g·o tt
om mmgondagens h-ändelser. Dc hava trott si.g i folkpsyket
i aHmänhet finna en tendens, icke till krigströUhet, utan till
krig·s vana och sinnets benägenhet att, såväl po'litiskt som soci alt, taga med våld vad som på andra vägar icke är uppnåeligt.
Resultatet av dessa oli.ka t än1('es<ätt har under den närmast
gångna tiden satt djupa spår jämväl inom örlogsmarinerna.
I ett få<tal stater, där den politiska ledningen va rit he··
själad av en ljusare och därmed kanske också m era verkligh et sfr ämman de syn på ting<e ns o·r dning, tycl<es man vilja
inrätta sig så, S·Om om de utnikespolitiska förhållandena i
vär·ld en redan medgåve att med {örtröstan blicka f,r-am mot
en ~oavlbruten 1fredsperiod. Denna tankegång har p å sina håll
avsatt sig i direlda minskningar av örlogs.floHorna, på andra
i den lil<a farliga men mindr<e i ögonen .fallande ulvägcn all
unde<rlåta att rationellt vidmakthålla det förefintliga sjö.försvar et.
I flertalet stater åter ha·r den 1·ealistiska synen la.git ÖYerhancl och sjöförsvaret vidmakthållits eller nyskapats i den
utsträckn<in·g landets finansieHa rförhållanden det medgivit.
Av vittfamnande och skiftande art hava sålunda de förhålland·en varit, vilka undm· sistförflutna år påverkat sjökrigsV·ä sendets utveckling; principiellt s·ett kunn~a dock dessa inflyte,J scr sägas hänföra s,i g ti'll tvenne skilda kategorier, nämligen dels återverkan i a11arinpoli liskt hänseende av under
s~enar·c år ingångna eller för eslagna poEtiska avt<
a l, dels de
praktiska åtgä<I·der, vilka på olika håll vkHagits för örlogs1
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flottornas vidmakthållande. Endas,t genom atl s·k ·ärskåd a
båda dess a ·O mråden kan ·e n .Idar blick ·e rhållas på läget, sådant del nu är, och vad detla :bär i sitt sköte för den närmaste
framtiden.
Då vi nu, jämlikt Kungl. örlogsmannasällskapets stadgar
för d;,clik årsberältclse, skrida till en »redogörelse föt· vad
anmärkningsvärt som inom sjökri,gsväsendet sig til ·l dragi t» ,
må ·b latt förutskickas, att denna 'l·edogöt"else på vissa ställen
måste ,gå något :längre ti'llbaka i tiden ä~ 1aUen:ast det sislföl"'flntna året. Denna nödvändighe.t har uppstått gen,om förh ållandet, att årsberätt-elserna i sjökrigsväsende under de två
föregående åren behandlat andra områden än det ovan uppslä lld a, och att dc marinpolitiska och fredsstrategiska hände lserna under senare år äro av den betydels•e iför sjö·k ri gsYäsendet i allmänhet och vår ~ege n flotta·s nuv,arande läge i
synnerhet, att de nu måst dragas in.för Kungl. örlogsmannasäHsl<apets forum. Detita, jämte :avsal"naden av viktiga sjökrigshändelser under det gån,g na året, utgör anl·edningen till
:tlt föreliggande årsber-älltelsc gi,~i,ts en så utpräglat marr inp oJiti sk ~äggning.
1

De vitldigastc hiindelser av marinpolitisk innebörd, vilka
tirna:t dter vVashingtontraldratens tillkomst (år 1922) ä.ro dels
de .u pprepade ,försöken att skarpa s. k. »garanhtrakla-ler» skt·terna em'eUan, bl. a. i avsikt att medgiva en rusLnn·ngsbegränsning, dels åtgänler i avsikt ·a lt söka utstr,äcka \V.ashington'lmktatens principer j ämvä•l till icke-signatärmakter (Roml<JOI1lferensen). Andra aktu~l'la .frågor, ·såsom koruferensen
somm rurc n 1925 angående interruationell vapenhand el m. m.,
få i j'ämförC'lse med dessa spörsmål -e n relativt ringa betydelrs•c.
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Garantitraktate r och rustningsbegränsning.
Inom ~ationcrnas För,bund hade som bekant T•cdan år
1921 åtgärder vidta•g its för ubarbetande av en allmän plan för
rustningaTnas begränsande samt av förslag i samband härmed till en s. k. allmän garantitratk tat.
Lord Esher's förslag, vilket V'äse.ntliger! angick lanl- och
luftstridskrafter, frmnkom ~ samhantel härmed, men ansågs
icke lämpa sig att i praktik·cn genomföTa.
Lord Cecil's och överste Requin's förslag rönte samma
öde, medaJI ·ett på dessa baserat »förslag till traktat om ömsesidigt bistånd », uppgjort a\; »Naho nernas Föl'lnmds blandade avrustnings·k ommission », -väckte större uppmärksamhet.
Den stäHning, som r esp. srtater intogo till det·ta förslag , är
iiven värd sjömilitärt intresse.
Svenska regeringens sv·ar ·av den 25 augusti 192-1 till Nationernas Förbunds generalsekreterare angående »förslag liH
traMat om ömsesidigt hi·stånd » blev avvisande.
-

*)

övriga staters ställningstagande blev synnc·rligen varicranlde. BeträtTande traktaten i fråga lbör nämligen märkas,
att största ·f ördelen av elensamma haYa de s trutcr, som särskil l
är.o i behov av hjälp vid ktiigsfara . Bl. a. Polen och dc ba•ltisl<'a 'l·,a ndsttra ierna undcrtecknad·c såluncl~- {)lncdclbat,t densamnm, medan en avvisande hållning inLagils av Storbrilltanien, U. .S. A., Tysklarnd, Hyss!and, Holland, Spanien och de
skandinavis,ka länd erna.
Vitd femte förbundsförs-amlingen (seplcmbcr 192-1) kriti semdes också, att iraktalförslaget icke medförde d en åstundade rusVningsminsknlingen, medan rf r ån 2.nnat håll påpckad.es, att i trilogien: »skiljedom- trygghet-rus.t ningsminskning »
den sistnämnda åtgärden kunde vidtagas förs•L sed·<lln de ty~\
förstnämnda 1Jllvit verklighet.
*) De nna iK'kckniJJg ang · iY ,~ r , ·aLt. ,·,j;~ LL·l u,- ilr,;krä(\,·lo ~Jl h1'ir
lll-Cs]u t.its an(ring;'Jl pi\ g'J'1ll1C[ <l\' fi l'·P llcl c!.s .k ' mJi·ga ll :lilll' P}IC'r O'C<~( ':lV
Pö rf.
u tr,Y'lllllll lf'S-" ldil.

-

577 -

57G --

Pwblemen angående »trygghett och r.ust·n ingsminskni ng ,,
belllandlades i :f örbundsförsmnlingens tr·edjc utskott och i
samQ·tåd med smnnm. försmnlings första utskobt uta•r .betade"
nu .et1t nyH förs'lag till överenskommelse angående skiljed om ,
trygghet och ne-dbringa,nde av rustningar.na, vilket såvi-tt m öj 1igt skulle hålla sig inom för~bundsaktens ram.
Försiag.et, som _fick namnet av »Protokoll angående avgörande på fredlig väg av inte'rn1a:tionella tvister» (»Protoc-ole
pour :l e •r eglement pac~fique des -diiffe1'e.nds internationaux »),
vanligen kallat »Geneveprotokol'J.et», utsändes sedermera till
r-esp. regeringar rför yttrande.

Eft er visa och varnand e ord i församlingen och råde•t alt
·icke söka påskynda ·ettt så komplicerat och tekniskt itwecklal
:spörsmål, som det om rustningarnas nedbringande, beslöt
också Rådet Yid sitl möte i september 1925 att endast låla
upptaga frågan om omorganisation av »commission de coordination» samt låta »vidtaga nödvändiga un!d-e!·sö:lm.i ngar för att
bestämma de frå•g or, vilka behöva un:der.l<:UJstas eN förber edande studium med hänsyn till en ev,cntueH konferens för re-.elukti-on och :begränsning av r1ustningm·na » (!).

Delta är den praktiska ståndpunkten beträffande den s. k.
">>avnzstnings frågans» läge för tillfället.
Undersökningar för ett för,b er.edanlde studium med hän·s yn ti'll en ev.entuell korrfepens - det >är allt!

Vad Sveriges ·ställningstagande beträffa~·, yttrade sig såväl de högsta mi·l itära myndigheterna som de av svenska r egeringen särskilt tillkallade sakkunniga i negativ riktning och
svenska regeringens ståndpunkt torde hava tagit intryck
härav. Något skriftli•g t svar har sv:enska regeringen emellertid aldrig avgivit, ·e när det dessförinnan - särskilt på grund
av Storhritianicns avvisande hållning - var klart, att prot okollet icke kunde komma att antagas.
1Med hänsyn till försvarsväsendet är det dessutom aH
märka, .a tt enligt prot•olwllets artikel 21 detsammas giltighet
gjorts heroende av att .en konfer-ens för rustuti ngarnas :nedhPingande, vilken .konferens uts·atts till den 15 juni 1925,
ledde Ull result1at.
.Denna konferens skulle a'lltså utgöra slutstenen i den a \'
Geneveprotokollet lagda grunden, men ,d å protokollet, hL a .
till följd av S;torbri>ttaniens hålll1iing, redan var utdömt, för lorade ock sagda avrustningskon!ferens siitt raison-d'et.r.e och
kollll aldrig till s·tånd. På avrus.t:ningens t6rnbeströddiw sti g
va•r detta faJktum givetvis ytterst hin1dra:nde.
Den »commission de coordin!ation» (samarbcolskommitte ),
som tilbatts för atlt förhereda ovannämnd avrustningskonfcrens:, har dessutom r·cdan hunnit vis·a s.ig o'lämplig för si tt
iindamål och efter sjätte .förbunds.förs,wmlingen (sept. 1925)
har dess omorganisation stått på dagordningen.

Fä>r:bunidsförs-amlingens beslut, att •e ll dylik k ion.fer·ens
sammanl<:a.lJas då, med hänsyn t,j.Jl den 'alhnännta s·äkerh eten, tillfredsställande förhållanden säkerställts», är sålunda
t. v. ställt på framtiden. Att en dylik konfu-en.s så •småning01m
kan: .komma aH ·s ammankallas, är giv-etvis möjligt, ja kanske
sa.n nolikt; altt dens·am.ma däre.m ot koJnm'er :att utmynna i Jninskade krigsrustningar till sjöss, kan på goda grunlder bei vivl.aJs.
>>~k!all

Vi s1kola fastmera i det fdljande 'Se, att i praktiken strävandena i vad angår örlogs.fiottonm äro nås,tan m·otsaUa.
F'rågan om »a lhnänna gar.a ntitrU~kt•ater» och »rus'tningsminskning» har sålunda rålw.t i en åt.ervändsgrä nd, varur det
.säkerll·i·g>en !bliver svårt att rubba densaunma. Huruvida Lo.oa•r nolwnf.epensens Tesultat kan bringa någon ändring häri,
1får framtiden utvis·a . Vad •sjökrigsväsendet bet'l·äiia.r , synes
någon· sådan stimulerande avl"usitningsanlda icke vara att påräkna:. Sjöstridsik rafterna i 1f.Jera mindre stater understiga
n;ämligen Tedan vad som kan an:s•es va.r a ,erforderligt tföi· den
nati01nella säkerheten. Trygghetssynpunkten kan på många
llå.Jl icke ytterligare åsidosättas.
»Det finnes ingen skiljedom och trygghet utan avrustJling; det finnes ingen avrustning ut,a n ski'lj>ed:om och trygg-
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h et » 'l m n de Herr B enes, u trikesminisrter ·i d e t m yck et s l ark 1
rustade Tjeckoslovakien, ulropa.
:\led Eka stort fog ooh med .ett 1bittcrt allYar torde m an
från m å nga håll hava skäl att ti'llfoga:
»Det finmes ingen trygghet med (·egen) avrustning oc h
nl•a n (obligatorisk) skiljedom».

Rom konferensen.
Stormaildemms intr essen kunde j u svår !igen vara Lillgocl osedda .g enom enbarl en reglering av deras egna rus tningar
och .länge dröjde det ej 'heller efter \Vashingtonlraktatens avslutande lförrän tfrågan väckles om att utstr-äcka \Vashingtoa1 lra]{Jtatens princip-er j ä1111 Yäl .till de st•ater, Yilka icke voro
signatärmakter av sagda fördrag. Den ,sjömilitära und erkom mis·sioncn i Nationernas förbunds pennamenta rådgivai1 dc miliLärkom mission erhöll i uppdrag alt Jör~Jereda ett fö r slag till
sådan överenskommels·c, vi l1ket omarbeta,de förslag också i
väsentlig gmd kom alt ligga till grund Iför de h livande förh andling.a·r na. D essa togo sin börjaJn d en 14 fcbnwri 192-l,
då ,sagda underlwmmission j ämte inbju dna Tcprcscnlant.er .för
vissa i förhundsrådet icke representerade sjömakter sammanlrä,dde till ·en konfePens i Ho m. Si·stnämncla sj ö malder had e
härvid begränsats tiU ·endast sådana, vilk:J. ägde fartyg som
cniligt \Vashi.ngtonkonfercnscn vore att häD,föra Lill »capita]
ships ».
_D~-~ är ·:i,'tt märka al l man i 'Ya shi.agtoa funnit himphgt
~~tt mlora en ny defi.nili•on på »capi lal ships », (» navir e cle
lignc »), n~imlig,en: »krigsfartyg ( ej flygmoclerfariyg), yar s
clepiacement ÖYersliger J 0,000 lons, eller som b~ir -e n kanon
av 'm er än 20, a cm :s kaliber ». Vissa .sbaters kustpa ~ nsarfar 
tyg, monitorer m. m. hade cl~irigenom beh ändigt uppflytlats ·i
elen hö•g a l-: lass, som för u L va ritt reserverad för » ships fit if or
lyintg in a DPearlnought linc » oc!h .därmed fallit inom nt stningsbegränsni ngens r åm ä r k en .
Arge:ntina, Chi'l e, Danmark, Grekland, Holland, ?\orgc,
Rysslan'd och Turkiet 'h :acl'C sålunda in'bjudibs deltaga (T urki rl
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·u .teblev och svarade ej ens på i nb j u dan, Argentin as representant fö-ljde endast förhandl•ingarna).
Belgien, Br::tsilien, England, Frankrike, Itati,en, Japan,
Spanien, Sve rige oCJh Tjeckoslovakien vore redan r epresenterad e i undcrkommis,sionen.
Finlan d, P:olen, de baltiska s ta<lerna och naturligtvis
Ty~ldand deHogo ej i konfcrens·en. Rumänien :b egärde få dellaga, vilket dock nekades, en~ir R umänien icke besi tt,c'l· »capila'l ·ships ».
Såsom ordförande vid kon f.crense n fungerade, i enlighet
m ed inom underkommissi onen gällaJade regler för ordfömndeslmp et, Sveriges representant, konteramiralen C. F. B·i ben.
De resultat, vilka vid konferensen uppnåddes, och d c
voteringar m . m. som där förrättades , äro viss•crligc n endast
av preliminär a1r t och icke bindande för l"'e"l)
recr·
---'
•
t) c r[n.cral·
n·c ' 't\·
'
märkas hör att den sålunda utvidg aide s,j ömihLära unelerkommissionen endast är ett rådgi \'ande organ, som alltså ~eke kan
fa tta :några hindande beslut. Icke dess mi ndr e åter.spcgladcs
under konfeQ·cns,en de olika s.late'l·nas sjömill itär a i ntressen pa
ett S1ä r d e les in tressan l s äH och dem s marinpolitiska s trä vanden •k unna ofta utläsas icke endast mellan u ta n på raderna.
Av 'Clctla skäl skall h~ir förelagas en analys av de å ikonferensen behandlade :sjömihlära fö:rhåHandcn, vilka sä·rskill
är.o av intresse ur svensk marinpolitisk synpunkt, va r vid dels
d e digra dokumenten :från konfer•ens.en (inclu•sivc diskus'sion.sprolokoiJlen, Nationermas Fö!r,buncls al<Jt,s.tycken, C. 7G 1924 IX ) ,
del1s scnm·e politiska dc·kumcnt av ofl'iciell karaktär tj~inat såsom källa.
\~ad som vid ett n ~i nnar c studium H\' händelserna vid
Blo mkonferensen först fa,J!er i ögonen, är det inbörtdes samba;ndet mella;n .storr m rukbsrepresentanternas åtgöranden, helt
naturligt clå dessa länd er givetvis m åSite ha Ya intrcS!se av att,
genenellt ta g·et, ih åUa nere övrig•a flottor för aU w ,rushinglontraktalens signabärnmktcr icke sklJilte hliva lid ande i vad angår det 'r elativa styrkeförhållandet till icke-sig.na'tä'rmald:eL
~
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Särskilt Span·i en och Ryssland men även andra s t•a ler blevo
såhmlda uts•a tta för tryck i nu angiven ·r iktning, ~ne n d-et är
a tt märka att härvid icke alltid r-esp. stormalder själva ging<
i e'lden, utan vid känsligare tiLlfällen gärna sköto !framför si g
ick e-stormakter, vilka kunde ·finna med sin fö.r det :förenlig t
att tolka andras känslor. M.eningsskiljaktigheteT stormaktern a
l'mellan •s.tucko dock äv.e n ·i bland upp huvudet.
Beträffande länd er , vi lk as mariilla förh å lland en jcke di rekt .angå Sverige, m å blott nämna·s, a tt den sydamcTikaruska
maritima statsgruppe n: Argentina, Brasilien och Chile (d en
s. k. ABC-,g ruppen) •såg p å de fÖ'reJig,g andc :frågorna .eft er det
sätt, på vilket de inv erkad e på .cJ.cssa staters ömsesidiga s.tyrkefö.r hål'lmrden, aH Greklanel s åtgöl'anden P'r.ägl•a dcs av hän synen
till Turkiet, att Spaniens utv,ecklingst•enden•ser i al·lmänh et
mötte motsrtånd från övriga Meddhavsnmkter och att Holla n d
' 'is,ade vi•s sa tecken av att gå i engelskt kölvatten.
Vad Sveriges in sals h eträfraT, märkas först de .förslag so1m
från des•s repres·enta·nt ,franuslälldres i enlighet med av s.v cnsk a
r eg.eringen givna ins:tpukho•ner. Vis.sa av de·ssa förslag voro
av ·syumerli.g en .o mfattande och pPincipiell art.
Det lföTsba. lförs'Ja,g et .g ällde int•e.t mindre än rustni•ngs,be.I:JT'ä ns·ningens utsträckande tiJII .att omf.atta totaltonnaget f ör
aHa olika slag.s fartygstyper tillhopa i stålJet för aU encl a sl
angå »capita•! ships». En öveTenskom,m ehe ta v enbart det senar e slaget skul:l e 'llämligen, •e nligt svensika regeringens åsikt ,
för många ts.tat>e r bliva ;av skä'li•gen iNusoriskt värde, enär j
s·å dant fall fritt fäll ,funnes för byggandet till obegränsat antal
av övr·iga fartygstyper, smn icke hade större d eplacem ent ä n
10,000 lon•s och icke bar artilleri av .stö·m e ·ä n 20, 3 cm :s k·aliber .
Givet är, att e tt dylikt förs·lag Tedan .f·r ån början hta de
ringa ut·sikt till framgång , ty f.r,åg•a n vatr ju el ensamma s<om
va:ril uppe i vVashington, m en dätr måst föTfalla på gr und a Y
Yissa analders hen tavv"i.SJande ·stäl'lning.
Frankrike ·o ch Ital<i·en deklarerade si1g därför även i Bom
mo't rförs'lag.et, tiJil vilken a:vvi;sande hållning Brasilien, Spanien , Holland, .Japan och Ryss~land runslö'to sig, visSta länders
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r epr esentanter likvis·st under fö,r klm·ing att en dylik utvi dgning av W <a shingtontraktaten vore en eventualitet, för vilken
man saiknade instrukti on er. I vot eringen ut>talade sig också
samtliga s tatn utom Sverige mot frågans upptagande tilil belrancBing. Endast detta fö,r håHande kastar ett ganska bjärt
skimmer över nedrustningostcndens•ernas ringa styrka inom
andr a länder.
F r å n swnsk sida tframställde:S ytterhg-are förs lag att diskuss i·onen angående re•sp . <stateTs bonnag.e av »ea'J)ibal ships »
skulle uppdelas i geogra.fisk·a grupper för att und erl>äUa a:rbe'let, .t. ex. en grupp beträffande öst.er.sjöstater, en beträffande
Sy;dam erjkanska marinerna o. s. v. Grekland och Brra·sili,e n
fö rkl arade sig för, Holla n:d och Rys.sland mot e tt elylikt förfanancle, Rysslands r epr·es·entant under framh å lla nd e av srvårigheten för Ryssland .att godtaga en så<dan awbetsmetod på
grund av dess intres·sen i aHa ha1v. Denna naturhga tank•e,
som ;under vanliga fö·rhål'lrancl en torde givit b etydl·igt stön· e
utsikt er för positivt re sultat 'a v konfer.ensen, fick därefter för·fa']J.a och enkännas måst.e nog att ,i fr>ånvat'O av Finl•and, de
baltiska staterna, Pol en och Tyskland en sp ecialdiskussion om
ÖiSter:sjöförhållandena ur marinpoliti slk synpu nkt skulle ib1ivit
av ga1nslm illus.o ris.kt värde .
Ytte•rhgm··e ett för·s'l>ag :framlades :från svensk sida i enlig'he.t m ed reg eringen1s instruktion, lliämlig.en aH 10,000 t·ons
sku.Jle s1ättas sås·Dm m 'a ximigräns för »capitn:l <Ship,s» tiJ.lhö•ran-de öst et~sjö tstaterna, i Ekhet metei vad i Versaillesfreden blivit
-bestämt för tysl{Ja f.Jottan . Detta föTslag kom dock aldrig under etrekti;v behandling, skätigen nalurligt då d et .angick e n~
rlast yt·terst få ay de å konfer ensen repTesenterade makterna.
.Rysslands represe n tant yttrade sig över huvud t"a.g et aldrig angåend e detsamma och Fra nkrik es del egerade framhöll att frågan sträckte sig utöver \Vas>hingtontraktatens r åmärken och
att de stater, smn så vill e, Jumde sins.e.mellan övere!11sko11nmu
.att <b eg·räns<a vannaget av sin•a »aapi.t,a;l ship;s» til'l 10,000 tons.
Vad .detta fö.r slag beträffar må ·anmärkas, alt utsikterna
aLt få m ed Hyssland p å ett ·sådant ;a vbal givetvi.s ·ät'O ·små, åt-
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minsbonc så Jä·ngc Östersjön förbliver ett öppet hav, dit SJ u
·s!:Pidskralfter kunna inkomma, vilJ(a tillhö~·a länder utom
ösleTSjÖil1, som ej äro bundna a.y en s·&dan tonnagc,begränsnin g
Av det ovan anförda fnamgår såhmck1, att åtminstone tv a
av de trenne viktigare ,förslag, som från ·svensk sida framfö rdes, VO'l'O av så 'omf~attandc betydelse och till 1s in innehörd m
så lwmp'licerad art att någon möjlighet för deras nnt,agan dt·
å ko111ferensen knappast fö-relåg. Måhända tjänade dc dor.k
,till a'Lt klangöra vilket positivt intr.ess•e, 80'111 från ledan ll l'
svenskt håll nedlä.gge·s på rnstni ngsbcgr·änsni n gen ä ven til l
sjö:ss. övri•ga makters hållning å konferens en tmde vi sa i
huru ringa grad denna •l<änsla b esjälar !flertalet a ndra länder
Från ·svens'k sida framhölls änn nödväncligh-et.en a1 l
åstadkomma en jän1\'ikt mellan olika länd ers i östersj i.in
sjös.tridskrafter, >att <letta kunde ernås genom a tt ingen stra ndiigare vid derLta hav fing e därsbides hålla ·e n flotkt störr e iin
den som medgivits Tyskland , att Sverige p å grund av si ll
geogra!fis-lm läge och den vi tala bctydcJ.sen av dess förbind else
vägar .tiU sjöss hör ha rätt atl bygga ·och underhå lla en !flotl:1
hkvär·di.g med den tyska sjömaktcn, smnL att Sverige ickt
kund e d•dtaga i någc,t b e·slul, s.om tilläte en annan s lranclägar.
vid Östersjön rätte n all ·i d e lta hay hålla en fJ o lla, starkare
~in dc·s·s egen.
Dessa principer lå go även till grund för SYC riges :llgärrl n
å konferensen i vad avser det totaltonnage av »capita! ship s>-'.
som resp. stater borde hava TäUighet att inneha1w1. I ya: J
angår d enna ömtåliga fr å ga, Yisade det sig snart omöjligrt al l
åstadkomma någo.n enighe'L makterna emellan och man LYangs
därför att aystå fr å n atl ulforma förslag Liill text härom. l
stället fick man nöja sig med den blygsammare utvägen al l
sammanföra de ay resp. nationer uppställda kraY en och pl acer:a denna »Öns:kelista » :såSIOIU en bilaga li!l d et :förslag til l
lta.M·at, vilkets utarbetande var konferensens ändamål.
Vad maximitonnaget av »capita! ships » betriilfair, lå gcJ
av resp. regeringar uppgjorda :föTteokningar å sagda farty~s -
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JJ es tåncl till grund . I några .få fal1l g.odtogos dess·a siffror
ut·an längre di-skJUssion .
Vad lände1·na i noTra Europa ·b eträffa·r, go.dtog•s Norges
16,048, Holla·nds. 26,550 •ooh Danmarks 18,000 tons, var\"id
j)elräll':a ndc det .sistnämnda landet, på dess ·egen begä·r an, Nli ls
Juel medräknats såsom »Ca1pital ship» .för att medgiva lfram li·da er·sältnings.b yggnad av nu nämnd beskaii-enhet för detita
fartyg.
.Sveriges pretention å GO,OOO lons stödde sig på den lärcfintliga silTran av G2,49G tons, viliken sitTra om GO,OOO iiven
.utgör det tonnage av »capita'l ships », ·som Ver.sailles-fredle n
m edgiver Tyskland (högst G fartyg '0111 högst 10,000 tons vardera). N u nämnd maxiJmisiffra var dock för Sveriges del fö-rbunden med villkoret att övriga ·st randägare vid ös.tersjön ick:e
ö:verskr·ede <enahanda tonnagesumma a,v »capita! ships» ,j vad
angår dcms i Östersjön och No.r ra I,s'havet förefinbliga sjöst·rid skmfter. (»~ ~ ~ sous reserve que tous les autres
Etat.s :riverains de Ja Daltique ne odepassent pas :dans cetbe mer
et dans Ja mer Awc lique, cc m cm e tonnage »).
Ry.s·slands representant (E. Beh.r·ens) uppkallades i anledning :av deJtia villkor till förldarin@en, att Gm Östersjön
vore ·ett ,stängt hav ·och om man hade garantier Iför aH icke
a,nJdTa 11na·lder där inkommc, kunde detta villkor disOmteras,
men sås·om fö.rhåJ.Ja,ndcna JlJU vor-c, är ju Östersjön öppet hav
och även sjöstridskrafter 'tililhörande ie'l{le-öst·ersjömaktcr kunde nu inikomma dit. Oarv;seU det nämnda villkoret vore han
emellertid rvi-Llig' att godtaga Sveri•g:es pret.enhon på 60,000
ton·s »c:apital ·ships ».
Vobe•r ingen •a ngående den ;för Sv,eriges de'l upptagna silTran utföll .s·å, att Bel-gien, Brasilien, Ohile, Danmark, Spanien,
Grekland, lta]i.en, .Japan, Norge, Tj.eclws1lov·a kien, Sverige och
Rys sland röstade för, ingen emot, m ·edan England och Frankrike avhöJ!lo sig från :a tt rösta.
För att stäLla Sveriges 60,000 tons-pretenhon i des.s Tä•t!l:a
dager må blott nämnas, hurn de övriga ländernas pretentioner
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stäUde s'i g i förhållande tiH nnva1rande innehav av »cap it a!
.ships». Dessa ·siffror kasta e tt b'Jixbljus över många ·stater
maTinpoliti ska aspiratione r oe'h bevisa i huru ringa grad e11
avru·s tning hll .sjöss är tän~bar samt hurusom man ingalund a.
äv·en i mycket ·Små s•tate~·. vi'Jl uppgi';a tanken på att bygga
även s•törre, sjövärdiga fartyg.
Brasilien och 01ile, vilka f. n. äga 45,000 resp. 34,0011
bons »capital ships », f•o rdrade 80,000 tons och uppgåvo si g
nöjda härmed endast und·eJ· förutsättnin g, att Ar·gentina (som
ll'U har c :a 80,000) förhunde 's ig •att icke överskrida denn a
sumnm. Argentina, vars ·o m'b ud icke tog del i förhandling arna, har hittills undvikit att yt·tra sig i d enna sak.
Spaui·en, som nu äger 81,000, fordrad.e 105,000, Danmar1'
med sina 13,000 önskade 18,000 och Rys·s1and med c :a 100,000
användbara fordrade 490,000 (resp . 280,000 om ett flertal •vi tt s.välvande p01litis lm ·förutsättnin gar uppfylld es) .
Endast Sverige ( 60,000), Grekland ( 36,000), Hollan :f
( 26,550) ocih Norge (16,000) begränsade såhmda 1sina pretenlion•er till den ·sumnw tons, de då innehade. Ö'\'riga makt er
önskade direkt ökning a·v sina ö·dogsf,lotto r.
Frågan o'm rättigheten Iför res·p . stater att modärniser o
sina flottor genom tidigare er.s,ättningsb yggnad av föråldmfl ,•
fartyg, än vad s:om upptagits i det föTCliggan.de försl<aget, vm
även .föremål föT ingående di1skussi•on.
R•epresenta nterna för \Vashingto ntraldatens ·signatän1l!a kler hävdade i detta avseende att 'e r.säUningsb yggnad av !farty g
före utlöpandel av traktatens giltighetstid i allmänhet ickL
borde .äga rum, ·under det att repres·c ntante rna för Herta1lel
av å konferensen r epresentera de sjömak ter ansågo nödYän di.gt att modärniser a resp. filottor genom ticliga.r e cr.sättnin g ~
byggnad av fö'l"åldracle fartyg.
BetPäffancle frågan om erls•ättningsbyg gnad av »capi·ta l
ships» innehö.Jl det av sjömilitära undenkommis·s~onen utarbetade ,försll ag.et att »capital ships» liksom flygnwclerf arty ,.;
finge ersättas för,s t 20 år eft.er tiden för deras •Sjösättning, aJ J,
inom gränsen för det totaltO'nnag e av ,s ådana fartyg, som m ed1
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givits resp. länder, men som tillägg härtill! var fogat best-ämmelsen att nya »c·api.ta1l tships» icke s1kuUe stapelsätta-s. förrän
efter den 12 n ovember 1931 (»the naval holiday», »la tren
navale »).
Då denna frå1ga uppbogs tiLl behandling i Rom, f-örklarade
genast Rys,sJ.anlds repre·sentan t att nå•g ot dylikt kunde Ryssland aldrig gå in på och från ,flera hå!rl, bland annat från Spanien, Brasilien, Chi'le, Grekland och Sverige, framfördes enahanda synprunkter .
Sveriges repre.sentan t framhöH hurus·o m denna önskan
oför stater, vilkas fl,O'tta till ,s tor dCil bestod av .föråldra,de fartyg, vore fwllt 'legitim, hurus'Om i \Vashington rt:raktaten e n
sådan undantagsr ätt medgivits vissa stater (bL a. Frankrike
och Italien), och aU vad Sverige vidkommer endas t hälften
av 'a ntalet fartyg, upptagna sås·o m »capita! ships», kunde anSCIS m .o däTna.
Spanien påpekade det eg·endomlig a förhåHand•e, som
1
s ktllle inträda, om detta land medgåvcs hålla 105,000 tons i
stället för de 81,000 det nu innehade, men -icke tillläte.s fylla
upp sildUnaden genom ers1ättn:ingsbyg g.nad lföre år 1931, under
vilJm •fö·r hå!J.anden Spanien ·e j heller längre ville deltaga i den
pågående konfer·e nsen.
Rys·s1and •tmderströk hurus·om makter, vilka ti:ll sjö.ss äro
överlägsna 's ina granna·r, försvara status quo ·såsom ett belwänrt medel att för alltid behålla sin överlägsenh et, medan
frågan tedde s:i1g olika frän den underlägsne s ståndpunkt .
Sverige f.ordJ·ade för sin del rätt att, i avsikt att ersätta
föråldrade fartyg , år 1927 påbörja byggandet av ett tonnage
av »capita! ships », i allt icke överstigand e 24,000 tons. För
denna rätt uttalade ts ig Chile, Groldancl , Italien, Japan, Sverige
och Ry.s.slancl, mol delta Brasilien •och Frankrike, medan Belgien, Danmark, EngJancl, Norge, Holland och Tjeckoslova kien
avhöUo sig från •a tt ['Östa.

---- Någ1on enhet i fråga om ersättningSi byg,gna.d kunde ej
he.Jler å konferensen uppnås .
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Vis·sa fråg.or ·Som hava .samband med de svens,J<a förslag en
:\ konferensen äro därmed belysta. Här<lil<l må endast fo ga s
en kortare skildring av Rysslanels åtg.ärcler.
Rysslands uppträdande vid Rmnlwnferensen ä'r ur sven :.; k
synp unkt värt det a'llra största intresse.
Företrätt av sin vakne •ocl1 .smidige representant, Eugen e
Behnns, utövade Ryssland ett kke ril1'ga in.flytande på de b eslut, 1som fattades, och på att andra ·b eslut icke kunde fatla s.
En sammanfattning av de vid olika tillfällen toll<ade åsi klern a
ur rysk synpunkt må därför här lämnas.
Ry.ssiand dekla·r eraclc f,rån 'början att, principiellt tagel,
ut.gång,spunkten ,för rustni•n g.sbegränsnin.g äw och förblir hänsynen till eget Ianels säkerhet, varför Rysland komme att ans•luba si.g till a.Jla rs om ansåge, att varje land självt bäst kund e
bestämma vad det behövde. Med sbor t•a ,lang utvecklade Bel trens skillnaden meHan \Vashington- och Ro1mkonfcrenserna :
att i den förra ingått .sås·om ett första Jed a vs! utandet av vis s8
politiska ·a vta'!, till följd av vil'k•a ·e n viss :r ustning.sbegrätlsnin g
blivit möjolig, under cle·t att i den senare ilwruferensen icke inginge någ.ra politiska avtal, s·om .s känkte någon ökad s·ä kerhc t.
H.yss'land politiska ,l äg e vore fastmera fortfarande okon.solid era.t ( »auc'une ·securi te, aucun vacte, auoun traite »), och ma n
måste taga hänsyn till alla eventua'liteter. D et·t a vore anledningen till att Ry;sslancl icke kunde fö1r1bincla sig titl något, som
riskerade dess säkerhet . ( »Tontes les mesures que mon pay s
prend, pour assm·er sa securite son t exprimees en tonnes ») .
Ryssianels ogynnsamma läge, vettande mot fyra skilda haY.
meUan vilJ<a det viMl sig synneriigen svårt att vid krig förflytta sjö.stricl,slua;ft.erna och vi!ll"a 'h a"' "rart och oett ganska lä ll
kunde bliva blockerat, underströ'l"s med stor skärpa. Med
exempel från världskriget sökt·e också Behrens påvi,sa att den
flotta, Ryssland .ägde år 1914, nätt och jämnt var vad smn
behövdes för rena försvarsändamåL »Ty ingen kan väl p åstå», ytt:rade herr Behrens, »att vi under kriget rutförde e n
e nda off·ensivoperation !».
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l vad heträlTar maximitonnage av »capital ships >> npp.ställde Ry.ssland också pretentionen av 490,000 tons, vilken
summa erhållits genom att uppsl<atta (len 12 nov. 1921 hefintl'iga fartyg och därvid medr~ikna även vad som en gång
stäl·lts på stapeln, men aldrig hliYer färdigbyggt, och rlcssutom
vad som redan i s lo r om fall n in g u tranger·a ts såsom oh'rukbart.
Den av den ryske representanten överlämnade listan å befintlig a fartyg upptog endast l'iir Östersjön elen icke obrtycl !iga
summ an av 8 slagskepp, -t sla-gkryssare och 5 kryssare. H~ira\'
erhöll s pretentionen a v :i34,000 tons för Östersjön , 124,000
för Snn·ta havet och 12,000 för övriga ha,·, ell e r 'i alll 490,000.
Dock är det alt märka, all Rysslands representant ullryCJklig·en sade ifrån, dels alt man inom denna summa av en1h arl
»capita! s'hips » förbehöll sig fullt fria händer i val et av typer
och alt när man så önskade hygga »capita! ships » intill dclla
maximitonnage, dels aH belrä!Tande Ifördelningen av dessa
»capita! ships» till olika hav Ryssland förhehölle sig full handlingsfrihet.
Denna ryska slåndpunkt \ 'ar givetvis icke ägnad alt befrämja fortsatta förhandlingar om rustningsminskning. Vid
verkstärlid \'Otcring utta lad e sig också Japan , England, Frankrike, Swrige, Italien och Brasilien mot elen .r y s'k a 490,000
lons-pret entionen. För d en samma röstade ( ulom H.y sslancl)
endast Grekland, Chile och Sp anien, medan Belgien, Danmark,
Holland , ~orge och Tjeckosl01vakicn avhöllo sig från all rösta .
Icke ens Danmark och Norge lade sålunda sitt ord i våg sldlen
m ·ol de rys·k a pretentionerna .
Herr Behrens, som före voteringen sagt ifrån all ':1:90,000
Lons-pretentionen var ett ·a bsolut minimum för Yad Hyssland
ansåg sig höra ,f ixera så som nödvändigt , hade ·e mellertid nu i
beredskap ett nytt anbud på 280,000 tons, ti'll viikel emdlertid
voro knutna Yillkor ay politisk arl och till sådan innebörd
att någon realbehandling a,v försJaget på denna konfcr.en"
aldrig kunde ifrågakomma. Genom detta förslag ansåg man
sig väl från rysk sida ådagalägga Rysslands lillmölcsgående
..sinnelag, samtidigt m ed att ansvaret för att villkoren ic~<c
Tidskrift 'i Sjöviisend ct.

40
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uppfylldes sköts över på andra axlar. Såsom var alt Yänl a,
ansåg sig kon.ferensen icke heller kompetent att behandla f örSIIage t i fråga.
Detta nya förslag ~ir likväl av stort marinpolitis!kl i ntrc ss·e och bör clärfö.r icke h~ir förbigås. Det innebär i korth el
följande.
Ryssland skulle kunna nöja sig med en totalsumma »ca pita! ships» i alla hav tillhopa av 280,000 tons, men detta endast ·om fö1ljandc villkor uppfyllas-:
1. »Natio'l1ernas Förbunds Råd » ersättes i förslaget till
konvention av något annat m·gan.
2. Bosporen och Dardanellerna stängas i enlighel m ccl
ell Yillkot
det ryska förslaget vid Lau·sannekonferensen alltså, som .skäligen säkert icke skulle .bliva g·o dtaget.
3. Tillträdet till Östersjön .genom Öresund och B~dl cn
förbjudas för krigsfartyg lill'hörande icke-östersjöstater ~
detta villkor seelan kompletterat med tillägget: »Krigsfarty g
tillhörande ·strandägare Y~d Östersjön haYa ·dock riitt alt i noch utlöpa nämnda farleder».
Beträffande vil.l'koret ifråga må ·blott nämnas, alt all u tsikt torde saknas, att västmalderna skulle godlaga elt dyli kt
sätt alt göra Östersjön tiH »mare clausum » för dem, meda n
exempelvis ryska sjöstridskra.ft.er skulle krunna :fritt ut- och
inpa·sscra. Kielerkanalens utnyttjande torde ock vara höljt
oett visst dunkel.
4. Koreasundet demilitariseras.
fi. Rys lm ör'log.s fartygen i Bizerta återlämnas till Rys sland.
Givet är, att alla dessa villkors uppfyllande ~ir omöjligt,
och den :ryske representanten i Rom förkl a rade uttryckligen.
att villkoret för att Ryssland siwlic sänka sin pretention pa
»capita! ships » yore »que Lons les artides soicnl acceplcs en
bloc» .
Skullc viEkoret i punkt 3 ovan .accepteras, vore Rysslan d
slutlig·en villigt att diskutera frågan •om begränsning av sj tistridskr afterna i Östersjön med ·strandägarne därstä·d cs. 1\' a-
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gon inblandning av vä,st:makterna Yar man tydligen ej sinnad
att godtaga ens vid e n di·skussion, vilken diskussion f. ö. blott
sk ull e komma till stånd, därest ett praktiskt ouppnåeligt villkor (Östersjöns slängning) uppfylldes!
Vad den ryske representantens åtgärder under konferensen j , övrigt rhetrå n'a r , måsl'C erkännas, att han logi·skt påyrkade smnma rättigheter för andra makter som han häYdade
fö,r Ryssland . Här må blott påminnas om att han belr~ilfande
Sverig e såväl röstade för dess blygsamma 60,000 lons pretenti on som ock stödde Sveriges krav på rättigheten alt modärnisera denna flotta ( »J'appui la proposition dc la Sucde c omm e je le ferais pour tout pays des·i rant moderniser sa flotte »).
Särskilt i Yad angår Rysslands ställning i konferensen
gäller .sålunda, vad en engelsk •sjö.officer sagt om konferensen
i dess helhet.
»The discus·sions showcd that it is almost impossible to
examine naval programmes independcntly 0 1f their political
backgrouncl», vilket för Ö'v rigt är naturligt, då flottorna intet
ann at äro än utrikespolitiska instrument.
Belräfl"anclc bedömande av resultatet måste man ock inslänuna i hans. .fullt rikliga uttalande: »At 1Vashinglon· ihc

principal naval Powers hade euery possible reason to reduce
their arnwments simply beccwse they were impouerished by
the war, and faced with a colossal naval expendilure. Apart
{I'Om tlzat, their fleets w erc at an unsttrpassed leuel of clficiency and e q uipmcnt, and conld be reduced without a ny loss
of n·aval status.*) The minor na.v al Powers ar e no l so placcd:
what they propos e to sp cnd is wcll within their means, and in
many cases their flc ets nruenlly necd rencwing*). T hes e
facts 1111ust be carefully ·b orn e in mind if one is to f.orm a right
judgment upon "·hat occur ccl».

-590-

Del i Rom ularbetade försiageL till konvention meddela ch'
sedermera ,genom Na ti onernas Förbunds generalsekrdarial
till resp. stater med begäran '0111 yttrande häröver saml on
en ny konferens av tekniska experteT syntes .behöYa samm ankallas, innan frågan hänskötes till avgörande å en inte rn a
Lionell konferens av resp. staters herfullmäktigacle sändebu d
Då e tt flertal stater, bl. a. Sverige, besvararle elen senar e
frågan nekande,*) medan andra fo rdrad ~ en s~tdan förh ereelande teknisk konferens, hänsköts frågan härom av rådel til '
5 :c {örrbundsförsamlingen för avgörande.
Vad beträLTar anmärkningarna i sak mol konventions[iirslaget, föreligga även uttalanelen av stort mar'inpolitisld in tresse .
Spanien s\'aracle helt öppet all detta lancl aldrig kun de
gå med på att icke få hålla ett tonnage H\' »eapital s~hips » a\
105,000 tons. Danmark och Norge hade intel att er.i nra. Pol ~n
angav sig kunna gå m ed på Tustningshegränsning på viHk DI
att »liknande förbindelser, medförande re ella garantier, sam licligl lämnades a v alla andra s taler vid Östersjön », Yilket vii i
närmust Sj~ftade på H.yssland, S'Oll1 dock veterJ!igen ick e h esvaral ;\Iationcrnas Förbunds förfrågan.
Finlancl aYgav för sin del etl ganska innehållsrikt och
positiYL syar. J\1ecl unclerstryl{ande a\· förhållandel, att Finland 1först under senare år kunnat uppställ a ett program f ör
sin tflollas uppbyggande, påpekades att landels politisl<a och
geogra[iska sitnation fordrade åtgärder för att skydela m ol
clc faror som från sjön holacle dess oberoende, men att k onvenlionsförslaget ick e gåYe rikel erforderlig säkerhet i clyhkl
rtYsecnde . Den rättighet, som konventionen mcdgåYc staLenu1
all hygga etl obegränsat an lal fartyg under 10,000 Lons deplacement, Yore högst beklaglig för icke stormalder.
*) IS1·c'1igc-; s1·:1r a1· den ö juni 19c2J aysluta ,ks sål unda: "~~n df.·t
le- ,; llii' C' rgenc cs ·cJ'.uprin ion qui Sc' S8.Jlt lllUllifest(,·c·s a b con·fcr·e nc? d::- R oll\•
- - - 11 a rai sscnt tr op ccms:i Llc'ra,bks p our qn' c·n puis.Sl' C'S·percr l\11
n:- s ultat p}u s sat:i·sfa i;ant cl'UIH~ DJ'llH'llc corufercnc::- kchnli qu e, .
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Y-ägcn a tt i lwm·entic nen införa möjligh ete n alt vidtaga
Nrstning sbegriinsn in g på basis av »regionala avtal», vilka kunde taga hänsyn till dc särskild a .förhålland ena inom en given
geografisk gru pp av stater, erbjöde fastmera ·slörre utsikte r
till framgång. Vad Ryssland t. ex. anginge, vore det långt viktigare att få fastställt styrkan av dess sjöstriclskrrufter i c ll
visst 11Hv än maximisirTran å dess totala tonnag e i olika h a \'
tiJ.lsam mantagna.
En reduktion av sjös t ridskraJtema borde därför ifö·lj a
samma princip, som dc allmänna principer [ör begränsand e
av lancl s lr iclskrafterna som antagils av N. F., ett allmänt garanti system borde skapas under N. F :s egid och detta kunna
kompl etteras med regionala avtal.
Etl begränsand e av resp. state r s totaltonnage - ej blott
det för »capita! ships » vore lämpli gt, och resp. länder
själva bord e givas frihet att inom clelta tot alto nnage bygg a
efter land e ts särskilda behov.
Yttrandena angående konventionsförslaget innehöllo i övrigt föga av allm änt in trcsse {)ch sk u Il e icke heller J11edföra
nå,g on ändring i sakfrågans hige.
Femte förbundsförsamlingen (sepl. 1924) höH nämlig en
före aLl någon ny teknisk konferens angående sjöstridskrafternas begränsning icke vore erforderlig och hänsköt frå ;sa n
till den konferens för rustningarnas nedhringande, som yar
avsedd all börja den 15 juni 1925. Sedan denna konfer ens,
såsom niimnt, icke kom till slåncl, står frågan alltså i Yicl::t
fältet.
Problemet om \V ash ingtonlraldalens ulslräckancle lill
andra iin signatärmakterna synes L n. helt lagd åsido. J
stället v idtaga dessa makter i allmänhet omfattande åtgärder
för vidmakthållande eller stärkande av sitt sjö{örsvar. Atl
så även sker inom signalärmakternas led, torde även det följande starkt påvisa.

-

Från de ytlre marinpolitiska problem, vilka mer ell ~r
mindre äga direkt samband m ed under år 1924 och 1925 ak tu ella 'p olitiska avtal, vända Yi nu 'b licken mot el en rent strat egiska sidan av marinpolitiken - mot .förhållandena såda n a
de nu äro och unel er närmaste framtiden synas komma alt utveckl a sig.
Till en l<.lar insikl om sitnationen i sådant avs eend e oc h
om vårt ~ege t lanels intressen härvid kan m a n dock .ej kom m a
deras rätta milj ö,
ulan att skärskå'cla pro.blemen
sa:mlbandet med de t hela. Detta fordrar i första hanrl en
gra nskning a v l~ägct i stort - ett världsperspektiv, där fr äm st
d e maritima stormak ternas styrkeförhå,llancl en och sjöstrategiska u h ·ecklingslendenser kortfattat belysas, i andra han d
en mera detalj erad skildring av motsvara nd e förhålland en .
särskilt i vad angår ck l~änder, varav vå rt ege t land s mari npolitik är mest h eroend e.
\'i vilja m ed andra ord först skärskåda ,d c slörre sjöm ak terna utom öst eTSjön för att där eHer b etrakta öst ersj ömaktern as sj ö strategi s k a pro1blem.
Sis t men icke minst skall denna metod giva oss möjli ghel
all obj ektiYt bedöma vårt eget lanels sjöstrategiska förh å ll anel en och intressen.

D e nu:varand e styrkeförhållandena stormaktsmariner na
,emellan, i vad angå r samtliga viktigare fartygstyper, äro fördsso av än större intr esse.
Nedanstående t ablå I ub·isar de ssa förh å llanden, vad beträf.far de viktigaste fartygstyperna, varvid :fartygens ;r elati va
moclärni te t även d el vis framgå r gen om att fartyg, vilka överskrielit en viss liv slängd och a lltså äro att ans e såsom »äldre »,
·förs e lt s m ed b eteckning en »ä» e fter resp. sHira. Denna livslängd å r för: und er vatten sbåtar lO år, jagare 12, kryssare 15
.och för övriga där u pptagn a typer 20 år.

Tablå I.

-~l d

\Vashingtontraktalens »följch-erkningar » äro :beträ!l an d
de maritima storm aldern a England, U. S. A., J apan, Frankri kl
och Ital:i en av den slörsta sjöst rat'e'giska bclydclsc.
Visserligen 'Va r det ju allenast angående totaltonnagel a'
»capi lal ships » och flygmoderfarlyg, smn den inbördes prop orti onen mellan dessasj-iimakter fix.erades lill5:5:3:1,;~:1 ,;:~ .
m en dessa proportionslat åro d ock i mycke t utslag sgivan dl'
f nuY ara nde stund äro OCkså de j " Tashingl·On stipulerad e } )l'
gränsningarna genomförda.

s.

l
A.,

18

l

-

9+22 ä

1 18+~0 ä

2

1+1 ä

r.

England

J apan

Frankri ke

Italien

6

!)

7

7+9 H,

12 +1 ä

....____

Ty p

l

·l

Slagskep p ... .... .. .. ...
slagkryssare ··· · · ····

18
4

K ryssare .. . . . . .. . . . . .. . : 29+10 ä
G
Flygm oderfm-tyg ...
Flott1l J l edan · .........

l Jagare

..

.. . . .. ... . . .

1 1_1 nderntttensbåtar

Maritima stormakter.

593-

-

592 -

l

l

l7

l
185+-! lt 1288+ 21
G5

111 +lO

-

l

l

ä 77+2-4 ä l 38+16 ä
l

ltl

J5+G ii

42-j- Ll ä

9

! 6+7 ä
L
52

Ovanstående tabl å I 1hör omellertid, fö r atl erhå ll a rält
grepp på siLu a tionen , kompl etteras med en ÖYCrsikt av elen
er sättn in gs- eller nybyggnad ay ö rl ogs fartyg, som iJ11om s tormakterna ,f. n. hedri ,-es eller arvses fö r e ta gas u n der d en närmas te framtiden.
Ne dans lå ende lablå II ulvisar i dylikt avseende såvä l antalet n nd er !byggnad varande ( några fartyg redan sjösatta)
cch till byggnad beYiljade fartyg som od . a ntal et till byggnad
för eslag na m en ännu ej beyiJjade ell er l<Onlrakterade farty.g
{ de senare inom paren bes) .
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Tablil Il.
L aml

1....____

1

EnglamF)

Ty~

F S.

A. lJ apan l Frankrike
l l

l

SJ ags k epp .. .... ....... .. l
2**)
Kryssare ............... D (+ l G);'-:-:·*)
Flygmode r far tyg
Flottiljledare

l

.. .

2

........

l

~ng~:~~~:~~~~;~~ ;~::~~1:: . l

2 (+27)
2 (+24)

l

1 11
2
!) ( +

6 (+6)

2 ( +3)

l

l

2
6)

12

Italien

23
28

6 ( + 15)
3
18(+ 18) J6( +8 J
123 (+36) 1 12 (+8) l

Dc r e fl exion er , s-om kunn a knyla s Lill dessa tablåer, ~ir o
till slor del ,förknippad e med Yarje lanel s sä regna sjöstrat egiska förhålland en.
Beträffande utvecklingstendenserna i a llmänhel syn as
dock följand e fakt a värda ett s~irskilt intr esse.
vVashingtontraklaten har be trä ffand e de maritima st :)]'makt ern a medfört en st agna tion i. byggand et av slag skepp,
av vilka endast Storbrittanien har 1fått r ättighet att färdi gbygga sina tvenne (»Ne lson » och »Hodney>>) för att cl·ä rm ed
ersätta s. k. äldr e s lagskepp, m ed an slagkryssare ingenslädes
nybyg~gas . Av d en senare typen h ava dock n ågra ( t. ex. tY ennc
i såväl U. S. A. som Japan) ·k on ve rterats til l för en m odärn
flotta oumbärliga Jlygrnoderfartyg.
En mycket s lark stegring är skönjbar i byggandet a v dc
fartygstyp er , vilka - på fl era makters beslämria yrkand e ick e upptogos till reglering i w·as'hington , särskilt kryssare ,
jagare och n-båtar.
H.apprn1stning en har med andra ·ord övePflyttals till and ra
fartygstyp er och pågå r f. n . e ft er skilda och m era svård erf i*) J{äri ing·ä c· j

Do mini ~n:; '

ny-IJygg-en .

**) D å J:.;ssa ll'i't inl,.fiirlinlt.s m e d ·fl ottan . skela -l iil'drc- .-;lag.-<k''i'l'
a,·

~ 1 \.ting- iG·ei) rg :.•_

***)

Int ill

\ r-klassen ffjrs h lr a.s.
10B6· s k·nl:t sa~~Tltn anlag·t

~å r

~f2 kr.\"1.-;::;:J n'

n,,·hygg cl~.
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nier'bara linj er. :vran m å väl p å sina håll oH'ici ellL förn ek a
detta faldum och unel erstryka förh å llande t, •att antalet kry ssare ino.m stormaktsmar in erna i allmänhet ( utom h e tr äiTandc
Japan) nedgått i förhållande till kryssarb estånd-e t år 191 4,
men d et bör dock beak tas att jämförelsen är synnerligen haltande. De modärn a (·föru t o.fta k a Il a d e >> lätta ») kryssar e,
som på sena re tid se tl dagen, ~iro näm.ligen såväl o tien sivl
som de fe n sivt m å ngfaldigt överlä gsna b å de vad som till för
några år sedan ansågs såso m en >> lätt >> kryssare, och den
gamla pansarkryssartyp, som världskriget 1914- 18 utdömd e.
Det kvalitativ a stridsvärdel hos stormakternas örlogsflottor har sålunda .ing a lunda n edgått. De slag.fartyg, som i
de ~flesta av de ledand e stormakter na bibehållits, är·o så m odärna och nyligen byggda, alt de ic ke uneler de n närmast e
tidsperiod e n fordra crs·ättning. Sla gs k epp t. ex., som nu e ndast äro 10 å r gaml a, kr äva jn en ligt g1ängs e b eg repp ersältning f;örst -om 10 år, d. v. s. vid d en tid då W ashingtontraktaten ullöp er (1936). Härav är tyctligt, att då t. ex . U. S. A.
gjort en dygd av nödvändighete n och slopat den å r 1922 under byggnad varande slagskepp sklasscn, vilken redan då ansågs k onstr uktivt delvis misslyckad och till vilkens beman nande för övrigt den am crikansl< a m a rinens Jn a ntitativt bri s lfäll'ig a p er so na l icke kund-e räcka, ell er då den e ngelska flot tan :funnit sig i dröjsmål med e rsätt ningsbygg et för ännu icke
10- 15 å r gamla fartyg, så har därmed ingen a vrus tning skelt .
Wa s:hingt-ontraktatens signatärm a kt er hava 1ned andra ord ,
med rbibehå llande av det rela tiy a styrkeförhållandet :b eträfl'and c
»capita! ship s>> -dem emellan, rb livil i tillfäll e all komple tte ra
sina örlogs.flottor m ed alla dc Ö\Tiga typer av örlogsfartyg,
varav de hava 'behoY.
Den m:'tngomtal ade >> ruslningsminskning en ti ll sjöss >> r educerar sig sålunda in,l'ör fackmannens öga till en vä lb etänkt
åtgärd från r esp. regcri ngars sid a a lt k va litat-i v t höj a :flottor ·
nas strids-vrärcJ,en genom alt sJ<apa genomgående m o,därna,
lämpligt sammansalta sjöslyrlwr, där prro portionen mellan antalet st•örr e fartyg och J.älta fartyg är ·s ådant, som Yårlclskrigels
operativa erfar enhet e r visat önskvärt.
1
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Att däremot inom stannaktsmarinerna nybyggts i mind re
rask takt än under själva krigsår,en, är givet. En anspänni n g
av alla krafter för militära ändamål, sås,om då ett land självt
befinner sitg i krig, är ju icke under fredstid tänkbar elle r
finansiellt }ämplig.
Sedan väddskrigets slut hava därför uppst,ä llda krigsbyggnadsprogram av statsfinansiella ·o ch andra skäl undergått modifikationer. Dc utyecldingslinjcr, efter vilka ma n
ll'ärvid inom 'olika mariner gått fram, vaniera efter resp. örlo1gsfloUors Jöregående sammansättning, olika slaters ändrad<'
sjöstrategiska läge, de motståndare, vilka för dem numer a
synas sannolikast, samt den natur, som sjökriget för dera s
del i anledning härav antages komma att få.
I dylikt avseende måste därför utvccklingstendens~rn a
synas särskilt för varje land.

Storbrittanien.
Härlill nött och tvunget har Sto!"'brittanien u nder senar e
är måst Övergiva den dominerande ställning av »Sovereign of
the seas», s~om ,sä länge varit d ess spec,iella prerogativ. Seda n
en ,finansiellt mäktig stormakt säsmn U. S. A. uppställt p-retentionen av '' a navy seeond to nonc», har ic'kc ens det stoll a
Albion {örmätt upprätthålla sin övermakt till sjöss.
Säväl Englands gamla byggnadsmaxim »The Two-Po>verStandard», ,som den standard av »60 per cent 'S uperiorlity in
DJ,eadnoughtships as against lhe next strongest naval Powcr» .
vilken de sista åren före 1914 t~ illämpades gen lcmot Tyskland ,
hava ,sålunda måst läggas åsido. » vVe have adopted the OneP.ow,cr-rSian,darcl» , sade den engelska skatlkammarkanslärn
Churchill i ["lotidebaUcn i juli 1925, och detta är ju ock vad
\Vashingtontraktaten för England innebär beträfiande sla gfartyg oclh flygmoderfarty.g.
Betr,äfl"ande styrkeförhållandet lill U. S. A. licl er det doc k
intet tvivel, alt icke England allljämt är den starkaste sj ömailden; dess överlägsenhet i slag-fartyg, kryssare, flygmod er-
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fartyg och flottiljledare, beskaffel11heten av den brittiska marinens persm1al ,och den värdefulla skolwingen genom fyra
års aktivt sjöauig m. m. talar härvid ett tydligt språk. Underlägsenheten beträffande antal jagare och undervattensbåtar
i ,förhållande till U. S. A. är dock märkbar.
HaT Storbrittaniens över,v ikt till sjös,s, sett ur värJ,ds,synpunkt, starkt förminskats, så må det dock märkas att detta
r1ike alltjämt gentemot övriga europeiska stormakter förmåtl
npprät,lhåll a sin överlägse n het. En blick på tabell I ovan utvisaT 'Sålunda, att Storbrittanien i förhållande till Frankrike
och Italien ,a llt fortfarande väl håller sin gamla »Two-PowerStandard» beträtTande alla fartygstyper utom undervattensbåtar. nenna omståndighet var ~ock en icke oviktig kompcnsaJtion i \Vashington för att Storbrittanien gic'k med på atl
beträfiande vissa fartygstyper godtaga likställighet med U.
S. A. Genom nu nämnd överlägsenhet över l\1edelhavsmakler11a har Storhriltanien ,även ernåtl det mest efl'ekhva skyddet
för imperiets Achilleshäl ~ förbinde lselinjerna genon-:t :MedelJb.ay et med Egypten ooh Indien.
;\Iöjlighclcn att under \Vas'hingtontraktatens giltighelstid b egagna tillfället att stärka den brittiska floltan med andra
faDtygstypcr än »capilal ships» 'h eaktas ju ock av Storbr,ittanien. Härom här icke minst det nu an tagna kryssarbyggnad s ..
pmgrammet vittne. Att detta likvisst icke siker utan slitnin gar, Yisar parlamcntsdebatlcn ,d en 9 sistlidna juli. »My
view is lhat the progranune is the bcginning of new 'va r prie})arations and i's not merely a displacement progranune at
all», yttrade Mr. Mae Donald. »H is no use prcaching disaTmament to nations with a Sermon on the Mount (en bengspredikan ) in onc hand and an order ,for J:: 58,000,000 '"' orth
of hattleships ,in the other», tillfogade Mr Lloyd George. »vVc
are again entering into another naval race, with the Pacific
as the basc for 1fulure operations » ljöd det ä,v en från oppositionen. Logiskt och sakligt vederlades emell ertid från reg eringens sida alla överdrifter från sagda ihåll. Churchill, av vars
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]länid a;v den spanska hamnen Pollenza å Balearerna såsom
bas för de brittiska sjöstridskraHerna uneler krigsövningarna
fråga väckte ett visst uppseende.

Jneningsskiljaktigheter i förhållande lill amiralitetet o-ppo si tionen väntat så myckd, förklarade såsom finansminister he lt
franJd, att han fullt och h~lt stödde programmet samt att end;
meningss,Jöllnaden varit om programmet skulle påbörjas elt
år förr ell er senare, och 's jöministern Mr. Bridgeman uheck lad e ytlerligare regeringens syn på saken. Vid votering e n
godkändes regeringens omfattande byggnadsprogram med st o1
majoritet och ersättningsbyggnadsfrågan vann därmed en Iö sn~ng, .s,om motsvarnde Storbrittaniens väddsfamnande ma ri tima intressen. Amiralitetets fasta ståndpunkt har i myrke l
stor utsträckning bidragit till denna utgång.
Storbrittaniens 1sjöstrategiska dispositioner hava un der
sistlidna år undergått en väsentlig .förändr,ing, i det den å1
1904 påbörjade 'k oncentrationen till moderlandets farvatte n
nu omsider utbytts mot en gruppering efter vad engelsmännen
kalla »norma l conditions». Denna åtgärd, som innebär »a
redistribulion of the Fleel on the original .postwar lines », b estår i ombasering av huvudstridskrafterna till Medelhavet oc'h
nedläggandet av vi·ssa haser vid Nordsjön, bL a. Hosyth.
MedelhaJVs,flottan 1har sålunda nu ökats: slagskeppen Lil l
8, kryssareskadrarna från l till 2 (summa 11 kryssare), jagarflottil}erna från 2 till 4 (summa 36 jagare, inbegripet Hotlilj ledare), varjämte en undervattensbåtflotllilj om 8 undervat tensbå tar samt tvenne flygmoderfartyg tillkommit. ~!fana ~
nuvara nde ib a'Seringsmöjligheler hava därmed uttagits i ful laste måt>t, ja t. o. m. måst utökas. Flygstationerna på Malt a
och i Gibralbar ha;y a jämväl i avsevärd grad utökats och m oderniser a ts.
»The Atlantic Fleet», baserad å h emlandsstation erna i
England, består numera av endast 5 slagskepp, 2 slagkryssar e,
l tflygmoderfarty,g, 6 kryssare, 45 }agare (a'V vilka en del me d
redlllcerad besättning) samt 7 undervatt ensbåtar. Härtil l
komma dock vissa res erv- och •s ko1förfuand.
Samövningar dessa flottor emellan hava jämväl und er
senaste år k1ommit till u tfönande i Medelhavet. Utnyttj and el

'

I fjärran östern, där Sin.ga.pombasen nu är under byggnad, !k ommer uneler elen närmaste framtiden att <Skapas en
ny förstklassig operationsbas. Artikel XIX i Washi·n gtontraktat cn förbjuder visserligen Stonbriltanien att, utom i Dominion s, anlägga nya baser eller 1Imfästningar ost om llO o
Jongitud , men Singapore l1igger å 105° longitud och HLgör sålunda tillåteL område. Sannolikt är ock alt en förskj, ntnin,g
av stridskrafter senare konuner att ske till dessa farvatten.
Av .ofiiciella källor atl döma torde dessa stri.clskrafter i första
han d komma atl lh estå av modärna kryssare, men även av slagfartyg samt lätta fartyg. Baserad å Singapore har en dylik
sjöstyrka för visso .goda möjligheter att bevaka Stor'hrittaniens intressen ·invi<tl tvenne av världs.sjöhandelns pulsådror,
Sunda- och Malakl,a-sunden, där även en fjä1-.rhlockacl av vissa
ostasiatiska stater utan större svårighet kan utföras. ·E tt ökat
sl\ ycld för Dom,i nions i dessa delar av världen bliver med sagda
basering även .följd en, och den nya basen i fjärran östern
bliver på så vis en kompensation för det upplösande av den
engelsk-japanska al'liansen, som i samband med \Vashingtonko nferensen ägt rum. Rassystemet är med andra ord nu på
god väg atL kompletteras efter de nya politiska omsländigheterna. Det intima sambandet mellan Storhrittanicns utrilkes- och J1H1rinpolitik iförnekar sig icke.
En blick i stort på Storhrittanicns sjöstrategiska förhålland en utvisar sålunda en kvantitativt i någon mån reducerad
men kvalitativt a"\rsevärt sl·ärkt örltogsflotta, säkerligen på höjelen av luigsmässig s.l<'olning, stadd under omgrupper,i ng till
d e nya marinpolilisl<a brännpunkterna: Sti1la !havet och Medelhavet, där det senare antagit karaktären av »the strategi·c al centre of Imperial Defence at sea».
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U. S. A.

President Ha rd ings .o rd år 1920 om Före n ta Stalern a,
maritima behov - »a big Navy and a lb'ig :vrerchant l\Iari n ·
are necessary for the f uturc of this coun t ry» - hava red a n
omsatts i praktiken. En örlogsflotta, efterstr.ä vande likvärdi ghet med den engelska, och en h andelsflotta, som f. n. intage r
den andra rangplatsen i världen, äro för Yisso fakta s·o m ta L
sitt tydliga sp r åk.
»A Navy seeond to none » är nu det lösenord, i \'ars na m n
omfattande nybyggnader företagas och vilka på ett drastisk t
sätt ill'llstrera 'VashingtonLraktatens följdverkningar.
Sjä'l v initiativtagare till sagda konferen s, .förstod U. S. A.
på ett mästcrli.gt sält att tillrvarataga sina intressen därstädes .
En crk:änd likställigh e t med .Slorbrittanien, synnerligen sto 1
överlägsenhet Ö•v cr Japan och begränsning av slagskeppens
maximitonnage 'Voro bl. a. de .fördelar, som U. S. A. där inhöstad e. Den senaste fö rd elen Yar icke obetydlig, ty härigenom tvingas staterna ej att öka sina slagfartygs d.imensionn
utöv er det mått, som medgiver Panamakanalens användand e
Till tiden för 'Vashing ton lraktalens utlöpand e (193!-i) befria -U. S. A. alltså .från dc synnerligen höga k ostnader, som sku!I L
m edfölja elen nuyaranclc kanalens fördjup a nd e och breddan dt
eller ersä ttande av en ny förbi ndelseled mellan AtlanLcn oc h
Stilla havet.
Tecken till rivalilet de båda största maritima- stormakte r
na emellan saknas ej. Den kända nateväx lingen mellan en g·
elska och amerikanska regeringarna i anledning a\' den senar e~
planer alt vidtaga anordningar för att öka eleyalionsvinklar n <'
å vissa slagskepps grova art ill eri, bär härom n ogsamt Yittn c
Den engelska ståndpunkten, att en sådan ändring icke lät e
för ena ·sig med 'Vashin gtontraktatens •b estämm els er , har i
de tta avseend-e t. v. segrat.
Ställt inför problemet att skyd·da sina omfattande intr e"
sen i såväl Atlant en .som Stilla Oceanen, har U. S. A. r esolut
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tagit ut s teget, skatTande sig såväl sj östridskrane r h ärför som
sörj a nde för deras lba-sering. Gen om n yånläggni ng eller utvid gn•ing av r edan befintliga base·r är man redan på väg att
miöjli g,göra, att bcfii n tliga sjö- oc'h maritima· luftst ridskr aft er
i sin h elhet skola kunna baseras å a ntin gen Atlant·e r- eller
S till ah avsku sten.
Förutseende möjlighet en av ett två-Jronts-'k rig, bevakar
U. S. A. j.ämväl möjligheten all under alla förhållanden kunna
nyttja Panamakanalen för omgruppering av sjös tridskraft ern a . D e·ss strävan efter hegemoni i Karibiska h aYet ·o ch politi ska tende ns er att så smån ingom utsträcka s.i lt välde över
Västindiska a1'kipcla·g cn få ])]. a. härav sin förklarin g.
Två -front-kriget Yar också :bakgrunden för d en omfattande knigsövnin•g, som under sistlidna vinter företog s i ameråkanska marinen. Frå n början samlad i Sl'illa havet, skulle
U. S . A: s flotta genom Panamakanalen övernyttas till Allanten , på vilken s1da en från östra Atlanten kommande fientlig
sjöstyd<a redan bas erat sig på V•ä stindien och - i nn an en
k ra.flmätning skett med den arrnerikans.k a flottan - genom
en kupp verkställt landstigning Yid Panamakanalens östra
p ortar. Sedan U. S. A: s flotta lyckats tillt\'inga sig genomfarten , vidtog övn ingens andra skede i Karibiska h avet. Slutr esultatet av övningen nppgav·s visa, alt v.ä sentli·g a lförbältr inga.r voro erforderli ga inom elen amerikanska marinen, som
ännu icke kunde anses likvärdig i styrka med den engelska!
Kl"igsövnli ngcns •e rfarenheter komma för visso att sätta
spår inom rden am erikanSika nyhyggnadspolitiken. Al t dessa
eTfarcnheler icke bevisa något minskat värde hos dc större,
m ed svårt artilleri försedda fartygen, är redan tydligt. Någon
större ändri ng i n ybyggnadspolitiken på grund av flygväsendets utveckling har ic'k e heller skett, sedan man på ansvarigt
fackmann ahåll ·ooh efter uppr epade praktiska bom:llförsö.k
mot fartyg (senast in~ot slagskeppet »'Vashington ») kommit
t ill följande slutsats: bombanfall från luften kunna väl vara
farhga ,för stora, stillaliggand e farlyg utan skydel av .egen
luft:värns elcl e ller egna lLLftstridskrafter och p å v.ilka ej fin-
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nes personal, som kan vidtaga åt.gärder inom fartyget fiir
säkerställande av dess flytbarhet, lirksom bombanrfall giveh is
äro än farligare för stora, stillaliggande, oskyddade mål i lan d.
l\lot rörliga, på varierande kurser framgående fartyg, vilka
hava medel att försvara s•i g och personal att vidtaga syst em ~l
tiska åtgärder för flytbarhetens tryggand e, är däremot far an
för bombanfall rf rån luften icke av avgörande betydelse.
Nyli:gen rh ar od<. .oflentliggjorts i För enta Staterna att d en
sär·sl<ilda kommitte, som haft till uppdrag att granska fr åga t'
om sambandet mellan luft- odh sjökrigföringen, kom:mit ti ll
rlen sl-utsatsen, att slagskeppen fortfarande äro storma k t s
flottans nödvändiga kärna. Detta förhållande synes ytter
Jigare hava bestyrkts av erfarenheterna från den på förso m maren 1925 i trakten av Hawairi anordnade krigsövningen.
Det maritima flygvapnet, som munera utgör en så vikl i~-,
del av en modärn flotta , men en del som på intet sält :k an er
sätt'a det hela, har i U. S. A. rättmätigt omhuldats. Det utgiir
givetvis en del rrv flottan själv.
Japan .

Från att för blott ett decennium ·sedan hava räknats såsom d en femte sjöm1akten i världen, gör Japan numera a nspråk på den tredje platsen - med ett stort försprång fram för rf järde och femte man. »S'hin Nih-on's» (Nya Japans) m aritima utveckling har också ;gått framåt med stora steg. T en densen a1oS dess nybyggnadsprogram (tabell II ovan) kan ic'lH·
m ri s s t olik a s.
Japans politiska aspirationer - »supremati .j stilla h aw l
och ·p å Asiens fastland » - :h ägra dock .ännu i ·fjärran, å tminstone i vad angår herraväldet i StiNa havet. I Was'h ington lyckades detta land icke hålla nere U. S. A: s vittgående
krav, och icke obetydliga restriktioner bJevo där lagda på de s ~
marihma utveckling, restrikti.o ner, vilka man ·sökt taga ig en
särslkilt genom ett omfattande bygge av kryssare och unde r
vattenshåtar.
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Ekonomiska svårigheter trycka alltjämt Japans axlar och
•den under si·stlidna år timade jordbävningen hade en ödes·di,ger inverkan rpå dess maritima förhållanden. Visserligen
s'kadades härvid icke allvarligt några av de modärna större
fartygen, men örlog'Svarv m. fl. sjömilitära installati·oner i
]and förorsakades skado-r till ett värde av nära 200 milj kr.
Denn'a förlust, som delvis måsl om·edelbart gottgöras, har
.ock's å inom marinen o rsaka l en finansiell kr i s, vilken tryckt
sin pnägel på krigsberedskap och övningar under det gångna
.året samt deh-is fördröjt nybyggnadsprogrammets genomföTancle.

Frankrike.
Frankrikes marinpoli tik åsyftar allt fortfarande i första
J1and sä~kerställandet av dess •sj ö strat egiska läge i västra Me·delhavet, bl. a. för att trygga förbindelserna mellan moderlandet och dess omfaltande kolonialvälde i Afrika.
Huvuddelen av elen franska örlogsflottan är alltså fortfarande baserad i Medel11avet, om ock, till -följd av det num era något kyligare förhållandet till England, en v.i ss förskjutning av sjö·str>idskra.fter mol Atlanten och Kanalkusten
uniler senare å r varit •skönjbar.
I :\Iedclhavct ligga dock huvudintress ena, och me<lt'ävlare
om övervikten därstådes saknas som bekant icke. Den brittiska omgrupper'i ngen till sagda hav har giyetvis komplicerat
läget, och konkurrensen mellan den frans k a och de n it aJi,cnsk::t
marinen är ä\'en ett av s.i tuationens kännemärken . Det i.ir
oc1kså i •rlessa farvatten, som den enda sjökrigsoper ation av
större hetydelse ägt rum, vilken Limat un d er det gångna året,
nämligen landstigningsföretaget 'i Alhucema sbukten, utrf'ört
un der det spansk-frans·ka k6gct mot ka'bylhönlingen Ahd-clKrirm. Tyvärr saknas ännu tillförlitliga uppgifter för en mera
ingående skildring av sjökrigsoperalianerna i fråga. Huru-v ida den franska ~Iarockopolitiken eftersträvar att för fr a mtiden 1bchålla en fast punkt på den marockanska n orclrkusten
Tir/skrift i Sjö viisendet.

,JL

-- 604-

.innanför Gibraltarsund
är ännu ovisst.

~

såsont motvikt mot Gibraltar

De franska politiska intressena i östra MICClelhavet, ökadl'
genom ,b eroendet av •olj e tillförseln från dessa trakter san 1 ,
Frankr>ikes mandat över Syrien, hava jämväl stimulerat d l'l
marinpolitiska intresset för dessa fan1atLen och franskt i n
flytande härstädes har även världspolitisk betydelse genom
det ökade hot, som härigenom kan uppstå för Storbriltanicn-.
förbindelser via Suez. Såsom de senaste dagarnas händel seJ
utvisa, möta dock dessa ntveckHngslen d enscr vissa SYåri n<>
heter.
Genom \Vashinglontr aktaten likställl med Italien beträ ffande »CaP'ital ships» och flygmodcrfarty g, sö'k cr Frankrik t
taga skadan igen genom en synnerligen stark ökning aY bl. a
över- 'och undervattensto rpedfarlyg 'Samt en 'betydande u tveckling av det maritima flygvapnet.
Huruvida det förolyckade slagskeppet »La France» skal
ersättas med tvenne Juyssare om varde ra 17,500 tons, är änn 11
ovisst.
Omfattande flottövningar, avsedda atl utröna bästa sätte t
såväl för egna förbindelselin jers skydd som för avvisande! a\
fientliga landsligningsf örctag, hava ock under senaste å r l"om
mit till ·utförande inom franska mai'incn.
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samt påverkat den italienska flottans bestånd, men de hava
även ö k at uppg'iftern a .för .densamma. Utvecklingen av del
ita li enska kolonialväldet i Afrika samt förväl'Yanclet av öar
i östr a Mede11mvet ställa ökade krav på sjömakl. Upprätthållandet av förbind elserna över Medel:h a'v et, särskilt med
Tri polis och de öslra Meclclha\'Slän derna, är därför nu föremål ,för stor uppmärksamh et. Möjligheten av att trots hot av
fi en ll i,ga sjö- •och luftslridsl<raft cr kunna oskadda föra hem
till moderlandet konvoj er sydost ifrån utgjorde också förem å'! för prövning vid elen stora krigsövning, som 192-± förct ogs inom sagda marin. Hemföranrlet av en dylik konvoj
lydwdes vicl övningen i .fråga, trot s det alt omfattande sjöoch luftstridskraft er Yäslifrån sökte hindra delta.
\'ad Italiens sjöstrategiska läge beträfTar, kvarslår alllj ämt nackdelen av såv~il brittiska som franska cpcralionsbase r
i n ärh eten av förb indelselinjern a mellan rikets ost- och yäst kust. Dc italienska planerna 1på alt göra Cagliari:lHlktc n på Sard..iniens sydkust li!J örlogsbas få nog därför betraktas silsom
ett motdrag, åtminstone mot Bizerla.
En a'llvarlig slralcgis:k nackdel för Ilalien är förhå llandel
att ·]and el, icke blott för marinens vidkommande ulan för hela
r·i kel s industri, fortfarande är i !hög grad heroende av bränsleimport från utlandet, s~irskilt England.

Italien.
Det ·sjöstratcgiska lägel i Adriatiska havel har gen on
österrikisk-Un gerska marinens ,f örsvinnande väsenlligen ändrats till Italiens fördel. Av dc nyskapade småmaktsmar iner
scm i stället ·u ppstått vid sagda lhav, är egen tligen end a~l
.Jug.oslavicns av st.örre betydelse.
Itali ens »mar inpolilis·ka front» har därigenom förskjul ib
mot söder •och väster.
De ökade politiska aspirationer, som ,f. n. känneteck n.
Italiens »nationella återupp'Vakna nde », haYa visserligen gyn n-

Av ovanstående karlfattade över si k t angående dc marit ima stormakterna framgår med all önskv~ird tydlighet, all
de sjö strategiska centra under senar e tid avsevärt förskjutits
och att de ömsesidiga slyrkefiirhålla nclcna undergått en icke
mindre anmärkningsv ärd för~indring .
Den sjöstrategis.k a brännpunkten i världen har oförlydbart förflyttals mot Stilla Oceanen, där elen andra sjömakten
(U. S. A.) befinner sig i livli.g friktion med den tredje (J apa n ),
medan den första (England) bereder sig att väl ibevaka sina
intressen därstädes ocih utgöra tungan på vågsl"ålen.
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I Medelhavet, som väl må anses såsom den andra brän n punkten i sjöstrategiskt hänseende, balansera elen fjärd e S.J o makten (Frankrike) och den femte (Ital,ien) något så niir
varandra, medan den första sjömakten där koncentrerat h uY<LJdclelen av sina sjöstridskrafter, därmed intagande ett läm pligt läge, dels med hänsyn till v iktigare e u ropeiska sjöm ak ler
och e ventuella konflikter i Europa, dels placerande sig ~n om
ett lämpligt område för skydd av förbind elselinjerna m ed
EgY'pten och Indien 10ch därmed ocl,:så på V<ägen till brän n punkten i Stilla Oceanen.
Härav kan end ast följa, att den '.brittiska ~ sjömakten, som
iir av så stor betydelse även för förhållandena i norra Europ a
cch Östersjön, ,blivit genoil11 förhållandenas makt skälig en
hunden till fr.ån Öster sj ön synnerligen avlägsna farvatt en
Betydelsen härav ,b ör hållas i minnet, då vi nu gå att s'k ä r
skåda den sjöstrategiska situationen i de nord liga Jarvattn e n,
främst öster sj ön.
Fr~ån stormakterna vi-inda vi oss nu till icke-stormakter,
Jwgränsande översikten till de ~sta ter, vilka närmast äga in tresse ur svensk synpunkt, nämligen östersjömakterna.

Först 1·ikta vi blicken på vår granne i öster, Finland, son•
heträffande sjökrigsväsendet ännu st:\r på etl begynnande u tvecklingsstadium, därefter medsols utmed Östersjöns stränd er
för att sist av allt söka objektivt bedöma vårt eget lanels fö rhållanden.

Finland.
Beläget intill det stora Ryssland - ett land som äv en
under sina nya maktägare bedriver ~en i hög grad aktivistis l
politik - l'an vårt broderland i öster givetvis icke känn a si;.,
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tryggt fö r morgoncla,gen ; det lever mer eller mindre under ett
ständigt hot. Dess »front» är så gott som helt rikt ad österut.
D et försva rspolitiska läget är även ogynnsamt. R iskerna
för in vasion såväl land- som sjövägen måste tagas i betraktande. Faran för luftanfall fr å n de närbelägna och talrik:1
ryska flygstridskr afterna är påtaglig. Såväl till lands som till
sjös s ~och i luften kan f ienden beräknas besitta stor över l~i,g·
senlh et. Under sådana omständigheter !tänder det förvisso del
finsl< a folket till evänlerlig heder , att missmodets anda och
ståndpunkten: »vad nytter det til ?» icke fått utbredning. Re s,o lut och följdt·ikligt h ar man beträtt vägen att göra det bästa
man kan och öka riskerna vid ett anfall 'i sådan grad, att elt
sådant icke J ör en fiende skall löna sig. Psykologi ~skt r ä l t ä r
detta förvisso alldeles särsl<ilt vis-a-vis Ryssland, som sedan
lälllg e vi sat sig helst följa minsta motståndslinjen.
Finlands sjöförsvarsproblem ter sig mot denna bakgrund
ingal unda lätt, så mycket mera som anan måste taga hänsyn
till de speci ella mililärgeogn1fiska .förhållandena i Finska vil<'en och förekomsten av is v'intertid.
Uppgifterna för Finlands sj Oförsvar torde i första hand
vara iförh indrandet eller försvå~ randet av fientlig landstigning
på 'finska kuslen, särskilt at~t förhindra sådan i ryggen på den
på Karelska näset opererande finska armen eller mot vitala
d elar av kusten, och alt även i Ö\Tigt !hindra fienden att sätla
sig fast i och taga has i finska skärgården, i andra hand tryggand et av egna förbindelser västerut och störaneJet av fiend ens förbind elselinj er till sjöss.
TrYigganclel av egna förbindelser västerut ,är en uppgift,
som är av stor betydelse, enär Finland för en längre Lirls krigföring är i absolut behov av import. !\feel Hysslands nu\'arand e läge ~un:clerlätlas dock detta i hög :grad; först om del
rys:k a r:iket åter sväller ut över Fins,k a vikens södra !Stränder,
bliva 1förhå llandena ogynnsammare. I dylikt fall försämras
Finlan ds sj östrategiska läge avsevärt.
Störandet av fi endens handelsför·binclelscr kan icke lillmätas primär betydelse, bl. a. däriför att Rys1stand icke nödv,ä ndi,gt ä r beroende av handelsvägarna genom Finska vike n.

-

-

GOS-

Jnyasionshotct torde därför f. n. vara ·den springan ,].
punkten och särskilt Finska vikens inre d el bör komm a i
åtanke.
Atl härvid, såsom framkommil .från osakkunigt håll u nder de finska försvarsdebatterna , hasera försvarsflottan h u
nHlsa.l<lig.e n på undervallenslb åtvapnet, vore säkerligen yller s'
l'cla.ktigl. Inom stora områden av Finska vikens inr e d L•
kunna, på grund av dc små bottcndjupcn, undervattensbål ar
endast med svårighet uppträda ·i undervattensläg e och :un dt'r
lång tid av året kunna flylika fartyg icke uppträda där ti ll
följd av is.
Det rörliga sjöförsvaret bör därför bl. a. sammansälta s
av övervattensfartyg med svårt artilleri, vilka hava tillrä ck lig kraft alt avvisa ~fientliga lätta stridskrafter och framtvin g:
a l t fienden måste sätta in även s i n a större fartyg, Yilka därv i1
kunna IJel"ämpas av Eitla över- och undervattensfartyg m e1'
torpeder oclh minor samt ay fly gstr idskrnfler. Enelast g·enon·
en så samman•salt flotta kan »riskmomentet» för en fien d L
hliYa del iinskv ioirda. Artilkrifartygen spela i en dylik flott a
en betydande roll; utan dessa bliver uppgiften i mycket h ög
.grad försvårad och vinterlid olöslig. Vid de isförhållande n
som råtla i Finska vikc11S inre del, ku :ma nämligen vinlerti c
endast dc större fartygen där röra si.g och bliva dioirför jä m te
flygstridskrafterna ·d en verksamma delen av sjöförsvaret vi d
krig vintertid. Fast kustförsvar åter kräves för vissa strategiskt s·ä rsk,i lt viktiga orler, och ett ·starkt 1flygv~ise nd e ii r
oundgängligen nödvänd ig l.
Dessa allmänna rikllinjer torde, av den finska litteral u
döma, ,oc'k•så hava varit dc, som Kustförs,·arskonun il atl
ren
l6n unel er general Enckclls ledning uppdragit.
Något större hänsynstagande till utiålande av de engelsk ~·
experter, vilka tillkallals för alt avgiva ytlrande angåcn d ~·
Finlanels försvarsprobl em .och vilka lära hava föreslagit a ns.kaiiand ct av endast J,ä tta övervaU.ensfar lyg, har icke sl< etl
Den till riksdagen nyligen framlag.da propositi·onen i nybyg g
nadsfrågan följ er nämligen i stort kuslförsvarskomm itll'l1 "
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förs lag, •e huru re,cJuktioner i programmet ske lt. Särskilt beklagligt synes vara att byggandet av jagare t. v. hliviL skjutet
å sitdo. D et nu framlagda flottförslaget upptager byggandet
aY pansarbålar med svårt artilleri (i det <finska förslaget 'benämnda »l<anonbåtar » ), fyra undervattensbåtar, -ett skolskepp
samt fyra molorlorpedbål.ar, ,för vilket ändamål i »Statsförsl'a get för 192G » 'l lppta.g es elt belopp av 55 milj. mark. Vissa
ytterligare nedsk~irningar äro sannolika. Pragrammels öde
.är i börj an av inneYara nclc november månad 'ä nnu ovisst.
kan icke undvika att .göra den reflexionen, a lt fö r ·ståelsen för behovet av ett starkt sjöförsvar och ett dugande,
m aritimt skolat flygvapen på m ånga håll ick.e ännu slagit
igenom. ·Dessa vikliga försvarsgrenar hava orättm ätigt fått
stå tillbaka för andra, mindre viktiga krav. Insikten härom
:Synes dock -på väg att utbreda sig. Tillkomslen av föreningen
.för Finlands flotta 1är i ·detla avseende ett g.ott tecken.
Dc i!JeklagJi.ga olyckSihänclelser, som_ drabbade den unga
finska flottan i Bottenhavet i början av oktober månad delta
år, borde åtiJTiinst·one hava det goda med sig atl in sikten vakn ar därom, att för krigföring t i Il sjöss krbivcs o und vi,kligen
fullt sj ö1clugliga fartyg. Dc visa ock alt ä,·cn örlog~fartygs
livslängder icke ·Os trafl'a t lwnna ,utsträckas utöver skälig
~Ian

gräns.
Med en relativt mycket syag fJolla måslc Finland t. \ '.
·se framliden an. AU landet ifrå1ga 1Clä11för ser sig om efter
möjligheterna att genom po·liliska å l,gärder förbättra sitt .försvarspolitiska Jä.ge, ~ir mer 1än nahtrli.g t.
Olil<a riktningar hava därvid varit förhärskande. Sannolikt är dock, all tanken på försvarsförbund med randstaterna söder om Finska viken nu'l11era förlorat anhängare och
,att ·o rienteringen västernL vunnit terräng.

Ryssland.
ne marinpolitiska strävandena hos »Sajus savjels.kich
:sotsialisti'tj eskich r·cspttblilo> ( »Sov jetsocialistiska Repnbli-
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kernas Union») är·o givetvis, liksom dess politiska å lgiircl ct· i
allmänhet, svåra att objektivt bedöma. SYårighclen li gg ,.
häHid huvudsakligen i .d en disproportion som råder m ell a,
de styrandes offentligen ullalade aspirationer och vad so,,
med i detta land rådand e förhållanden är mö j Ii g t att u n de
elen närmaste framtiden genomföra.
Bedömandet av detta senare åter heror, vad örlogsflollatJ
beträ!Tar, förutom av :dc finansiella och matericllt-lckni sk.,
förutsättningarna, !förnämligast av möjligh eten all nysk ap ~
en dughg och sjömilitärt bildad officerskår samt all ingj ut t
disciplin och hängiv enhel för uppgiften hos des s person al a
alla grader. Till möjlighelerna i delta avseende återkomm ~
vi i det följande. F örst skola vi betrakta de yttre omst~indi g
heterna Iför att sedan ägna uppmärksamhet ål d e ·inre.
Rysslands marinpolitiska läge är alltjämt beroende a \
landets osäkra utrikespolitiska ställning. Med orden »a ucu tH
s6curil6, aucun pactc, aucun lraite » karaktäriserade Rysslan d
r epresentant vid R01~1kon fer ensen i karlhet den ryska statens
läge. Gi vetvis undvek han hän id att ä ven c i ter a dc t l< än da
ordstävet, att »om man icke vill :hålla fred med andra , fa t
man näppeligen själv någon freci». Ty häri ligge r, syn es d et
den förnämsta orsake n till andra makters kyliga hållnin f!
mot Ryssland. Att arbeta på stärkandel av cgL'[ försvar iir {:'];
legitim strävan; alt samtidigt arbeta •p å att unclergriiva andr <l
länders försvarskraft, har hitintills alltid ansetts såsotn illegitimt. Sovjetunionens m å lmedv e tna men h~insynslösa pr::>p agandaverksamhct inom andra länd er och int e minst ino m dc ras krigsmakter utgör oc.kså den mest oförsynta och aldivi slis,ka pdlitik. \'ad Ryssland angår, utgör denna strävan en
icke .o väsentlig del av dess marinpolitik
Vidtagas sålunda energiska åtgärder för all undermin en
andra länders mariner, så förgäter man därför ick e att sölw
stärka ·egen. Dc svårigheter, so1n ihär slå alt övervinna, iiro
dock hetydanclc.
Alltjämt gränsande lillifyra hav, mellan vilka föt,bind elsclinjcrna ~äro mycket ·l ånga och sårbara, är Rysslands sjöstra k
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giska läge fortfarande ogynnsamt. En uppdelning av örlogsflottan på dessa olika hav bliver alltså nödvändig, och pri :lcipen för huru detta skall ske bliver grundläggande för Ö\Tiga
sj östrategiska förh å lland en . Lärorikt är ock i detta avseende
att erinra sig, att medan ryska flottan år 1914 var förd elad
med c :a 65 % i Östersjön och 35 % i Svarta havet, skulle H
fullföljande av de principer, som lågo till grund för den ryska
ståndpunklen vid Romkonferensen, medföra a lt över 7:1 %
skulle .komma på Östersjöns lott. Någon omvärdering av dc
olika havens värde för Hyssland torde sålunda icke hava skett,
medan det likväl hör h å llas i minnet , att Ry ss land i Rom uttryckligen förbehöil sig full frih et att fördela sina sjöstridskrafter efter eget gottfinnande. Huvuddelen av Rysslands
marinpoliti ska strävanden ~ir emellertid alltjämt inriktad
på Östersjön och dett a trots d et inklämda låg cl i Finska 'Vi;k ens inre dd - ja, kanske just därför. Ett öka t »andrunl»,
särskilt bclräfTande besittand el av Finska vikens södra kust
och tillgången till, även vint ert id, öppet hav måste chirför ur
rysk synpunkt vara särdeles efters trävansvärt. R evolutionen
i EstlanCl var etl tydligt tecken härpå, ehuru försöket den
gången gick om intet.
Vad omfånget aY de n ryslw örlogsflottan h c tr~illar, Yar
pretentione n i Rom på ett tonnage av 490,000 lons i »capita[
ships », givetvis clt slag i luften. Genom ett dyli.k l tonnage
s•l<1ullc j n Ryssland hliva nära nog jämnställt m ed Slorhrillanien och U. S. A., medan av divers e uppgift er framgår, alt
Sto.rbriltani.c n vore Yilligl att för Hyssland godlaga silTran
142,000 lons och Frankrike möjligen godlaga 28(),000 lons,
vi lka tal skuHe utgöra summan av de ryska flottornas »capita! ships » i Östersjön och Svar ta havet. Ell godtagande av
a lla de a)oliliska Yillkor, på vilka Hyssland sjäh·t i Rom förkl arad e sig gå med på siffran 280,000, är j·u som nämnt lll t cslut et ooh förtjänar diidör knappast diskuteras.
·E n väsentlig inverkan på ryska flottans styrkelförhållanden härrör sig från Bizertacskaclcrns blivande Ö·de. Den i
Bizerta i nlerner ade ryska ·eskad ern består såsom bekant av
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tvenne slagsl,epp, en större och en mindre kryssare, l O jagar v,
fyra undervallensbålar samt etl ti otal hjälpfartyg, av vil k- 1
omkring hälften torde befinna s ig i sådant tiHs tånd atl d,
kunna sältas i stridsdugligt skick. Eskaderns återlb ördand,
till Ryssland har dock stött på hinder, dels från franskt h åli,
dels från en del Svarta havsmaktcr, som protesterat mot d e~ s
införande lill Svarta havet, dels slutligen från vissa av ö stersjöförhållandena intresserade makter, som ic ke ön ska en förstärkning av Rysslands sjöstridskrafter i Östersjön. Utgån ge
a'>' denna fr åga är ännu oviss. P1åpekas måste dock, alt dc
stridscl,ugliga fartygen skulle utgöra en betydande först~ir k
ning, till vil1kel hav de än kommo, samt att f. n. intet hind ra r
Ryssland alt t. ex. efter en reparation av fartygen i SYar t
havet överflytta desamma till Östersjön. Enligt Lausann ef nden hava nämligen ryska örlogsfartyg rätt att i fredstid såv ii 1
in- som utpassera genom Dardanellerna.
Vad angår elen nu befintliga öslers}ötflott::m , befinner si!
Yisserligen blott {'n del av elensamma i stridsdugligt ski cJ;:
men denna del iir betydande, hålles till större delen rusta l
och gör avsevärda framsteg i en·ektivitet.
1

Den nya anda, som besjälar (len nuvarande ryska marin
ledningen, bar ock satt spår i Yäsenlliga nybyggnader: fl ottbyggnadsprogrammet torde om fatta byggandet av 4- G lät la
kryssare (om 3,000 tons) med c :a 30 knop, lJestyckade m ed
15 om :s artilleri samt torpedtuber, fyra oceanjagare a 1,400
tons, 8 sl. stora underYattensbåtar, av vilka en del redan n är
ma sig sin fullbordan, varjämte planeras nyhyggandet av et
Hygmoclerfarlyg å 8,000 tons och med 20 knops farl saml cl 1
antal mindre fartyg.
Sjöflygslationerna vid Leningrad, Peler:h of och Oranien hallln omfatta redan elt 70-tal sjöflygplan tillhopa.
Etl återup1H·ätlancle av den ryska östersjöflottan kräv er
säkerligen betydande kos tnader. För kommande år torde ut gå ett nybyggnadsans lag för marinen av 57 milj. g ul druil ll'',
·v arav 24 fö r bygga n det av kryssa r e, 10 för jagarre, 11 för u n-
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d erv a ttensbå tar samt 12 milj. för annan nybyggnad. Nybyggna d san slaget utgör därmed över 65 % av hela den årliga 1~1a
rinbmlgeten (88 milj . gulclrubel). På medel sparas sålunda
ej , och jämväl beträtTande personalen vidtagas ·omfattande
reor ganisatoriska åtgärder. Härvid möta dock de Yäsentliga
syårigh elerna. Har man nämlig en nedlagt åratals ener,gi på
att SJk apa misstroenrle mellan en krigsmakts olika grader, är
det sedermera ej så Hill att åter få fwam. den goda »a'llmän a ncla », varav elen inre styrkan i så hög grad b eror.
Det omfattande propaganclaarbete, som nedlagts i n om
flott an a v sov j et s l edancle män, har också bur i t elen frukten
att poliliserandet inom flottan tagit omfattande dimensioner.
F. n . pågår från vi ss a håll inom ryska marinen en strävan
att avsl<aiTa detta -poMiseranclc, borttaga sovjetkommissariern a vid c:h cfernas sida ombord och införa de enda disciplinära
f.öd Jållanden, vill<a lwnna medföra reda i befälsföringen.
Häremot strida dock andra viljor, vilka önska öka »det politisk a upplysning sarbetet » inom flottan och förflytta centralen
f ör det politiska arbetet från land och ombord på fartyg en,
dett a senare bl. a. av det skälet alt därigenom partikonferenser na ·ej slwlle, såsom nu , stå hindrande i vägen för län.gre
sj öex1)ed itioner.
Betydande slitningar pågå jämväl inom personalen på
gr und av olil<a partimeningar m. m. Nyligen har sålunda elen
p olitiska polisen, den allsmäktiga »ljekan », låtit häkta ett
stort .anlal matroser, som misstänkts för »trotskism».
Trots slitningar inom personalen, har dock disciplinen
gj ort stora framsteg, som bl. a. understötts ay höga stra{Tbestämmelser. Stor energi nedlägges ock fr å n de styrandes
sid a på atl skapa ordning och med kraftspråk har ledningen
u neler det gångna ~h-et genomdriYit, att tiden för farlygens
årli ga sjöeX'ped it1ioner fördubblats (från 3- 4 till 6-8 månad er ). Det sista åre ls flottövningar haYa även pågått under
{)Va nrJigt krigsmässiga omständiglheler och från ledande håll
h ar förklarats, atl målet är sjöexpeditioner året runt, före-
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tagna under så krigs- och stridsmässiga förhållanden so 1
mö j Ii g l. Uttrycket »flottan existerar endas t för kri g d
(»Krasnij flot », Leningrad 1925) har sporrande genlju d
inom ryska flottan oeh entusiasmen är på sina håll stor.
Inspektionen av Hotlan efter årets övningar gav sålun d
vid handen, atL stora framsleg gjorts, ehuru vissa brister fo rlfarande ifö rekommo, såsom »ojämnlhcter i ulhildningen, lJ1·is
på sammanhållning och lagand e av mutor ».
»Steg för steg gå vi från död till pånyttfödC'lse, från pa
nyllfödelse till tillfrisknande, från tillfrisknande lill all vä x.
oss starka», säger en maritim rysk fö1~ fatlare. »Y i äro n t
på väg atl nå fulländad krigsföt'beredelse», vitlnar en annan
Säkert är, atL stora framsteg gjorts även beträffande p e1
sonalen, om ock bristen på en skolad sjöoffi cersk år ännu g ii1
sig starkt gällande. Men även denna sak ägnas nu stor up p
märksamheL
Ryska Holtans materiella och individuella kampkrafL ~i L
sMunda ·O vedersägligt stadd i stark tillväxt - denna flol L
är på god väg att åler bliva en betydande maktfa,l<lor. A lt
hygga på dess mindre personliga kampdugligheL är en os~ik e1
gr und, som i längden hämnar sig.
Stor uppmärksamlheL hör <lärför ägnas den pågående upp
ryckningen av ryska floLtan, ty fortsätter denna uLYeck li n t,
såsom elen börjat, samtidigL med att andra östersjöslater Iål:1
sitt sjöförsvar förlfalla, bliver resultatet ödesdigert.

Randslaterna samt Polen.
Estlands sjömil i lära läge påfordrar förvisso från dess r egerings sida det allra störsla maritima intresse. ~Icd en fa~ l
landskust från Nana ån i öster till l1alvvägs mellan Pcrna u
och Riga i söder ooh innefattande även den sjöstrategiskt Yikliga ö.selterrängen, ett av de bäsla 'b asområdena för flotto r i
Östersjön, har EsLland vissa geografiska föruts·äLlningur fö r
sjömakt. Dessa motsvaras dock ej av de finansiella och inre
politiska förutsåttningarna.
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Dess sjÖ's tridskrafter omfatta ookså t. v. endasl ctl fåtal
jagare, kanonhåtar, minläggnings- och minsvepningsfartyg
m. m ., vilka i Reva<! hava en god bas och i ösellcrrängcn ett
ypperligt basområde. Intr esse t för detta senare område är
dock stort även från annaL håll. Baserad här skulle elen ryska
örlogsflottan i framtiden ånyo kunna få »andrum » och rörelsed'rihet i ö ,s tersjön, baserad här skulle ock en engelsk eskader
hava ett ulmärkt utgångsläge Iför 01Jerationer mot Finska viken. Det ]{an då ick e heller .förvåna att envisa rykt en, fortfarande hålla i sig om att dctla engelska intress e redan skulle
J1ava bgit konkret form i politiska avtal, om vilka emellertid
~innu intet med säkerhet är känt.

Lettlands läge ~ir mindre exponerat än Estlands.
,·iken finnes i Riga o oh på väs Um sten i Libau baser
t . v. !b lygsamma sjöstridskrafterna, vilka dock inom
är skola 'bri ngas 11pp lill styrkan av fyra jaga re, fyra
vattensbåtar samt minsvepningsfartyg m. m.

l H.iga-

för dc
trenne
under-

Liltouen, som vid freclssluten icke begåvades med någon
kust, kunde som bekant icke finna sig i en dylik strypning,
utan skaiiade sig ge nom occupation av .M emelområde L den
första förutsättningen för sjömakt och fria sjöf'örbinde lscr .
De franska sjöstridskrafter, som varit baserade på Memel under den tid Frankrike åtagit sig mandatet över Memelområdet,
n:p pgåvo :i samhand härmed nyssnämnd basering.
Till skapandet av någon egen örlogsflotta har LilLuuen
dock icke ·ä nnu hunnit.
Randstaternas möjligheter alt i framtiden bevara sin
självständighet bedömes som lbckanl olika. Genom ömsesidiga försvarsavtal hava dc dock sökt stärka sin mililära
ställning mot ösler samt hos västmakterna vinna slörl för sina
legWma försyarsinlrcs·scn.
Polen intager plats i en annan rangskala än randstaterna
även i vad angår hegrcppel sjömakt. Ett stort och rikt land,
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om ock begåvat med en propor tionsvis myck et k ort kust , b:tr
d et resolut trätt in på vädjobanan i tävlan om sjöma k t i
Östersj ön.
Dess örlogsbas vid Gdin gen är under anläggning Ol h
skall redan nästkommande år tagas i bruk. Dess sjö stri d, _
krafter äro visserligen f. n. ej särdeles betydande, men bli \ ·t
med flottbyggnadsprogrammets genomförande en viktig fa J,_
tor i Östersjö n . Trenne stora kryssare om c :a 10,000 to n·,
och med 20 cm. kanoner, sex mindre kryssare, 12 stora jaga n'
jämte ett 40- tal mindre fartyg skola bilda denna flottas bi rn :
10 jagare, ett tiotal undervattenshålar m. m. torde redan Ya r \
beställda på utländska varv och ett marint Hygväsendc, bas<rat i närheten av Gdingen, är även under uppsättning. E tt
30-tal flygbåtar finnas redan .
Denna anm·ä rkningsvärda nyskapelse är betingad del s a,
egna för.svarsbehov, dels av den politik som Polen f. n. i sin
allians med Frankrike fullfölje•r.
önskemålet att vid krig med Tyskland, med vilket la nd
de egendomliga gränsförhållandena och »Danzigkorridore n
skapa ständigt nya konfliktämnen, kunna hindra tyska trup ptransporter till och från Ostprcusscn, skydda egen kust fi'>r
landstigning och hålla den för Pol en så viktiga sjöförbindelsen med yttervärlden, särskilt dess allierade Frankrike öpp en
fordra.r utan tvekan tillvaron av en ·betydande flotta. AU
denna byggts för »sjökrig till sjöss» och icke för något pasSiivt lokalförsvar, är med polska flottans bli vande sammansättning tydligt.
Södra Östersjön har därmed riktats med ännu en m aktfaldor, vilkens tillkom s t återverkar ic·k c blott på Tysklan d'
och de övriga randstaternas marinpolitiska förhå llanden, ul a>
jämväl på kampen om tillträdet till Östersjön för västmaktsflottor.
.Denna nya faktor i storpolitikens tjänst kan icke ann al
än skapa ökad anledning för att Östersjön i framtiden kom mer att ånyo bliva skådeplatsen för sjökrigsoperationcr, yiJ I\
l<:ännbart kunna komrna alt beröra även Skandinaviens i1 tres sen.
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Tys klan d.
Ver saillesfredens starka begränsni n gar såväl i vad avser
materi el som personal trycka alltjämmt sin prägel på den för ut
mäktiga t ys k a örlogsflottan.
6 slagskepp, 6 lätta kryssare och 24 torpedbå lar utgör den
tillåtna aktiva styrkan; matcrie'lreserven får bestå av 2 sl:agskepp, 2 l-ätta kryssare och 8 torpedbåtar samt utgör e tt utöver Versaillesfredens bes lämmelser gjort medgivande från •
ententens sida.
Omorganiserad efter världskrigets erfmcnheter och försed d med modärna vapentekniska inslallationer ombm·d, är
den tyska marinen dock förvisso en maktfaJdor att räkna
med - ja utan tvekan den f. n. starkaste sjömakten i Östersjö n, t ill vilket hav dess intressen i hetydlig grad överflyttats.
Visserligen är örlogsflottan till ungeJ.är lika delar 'baserad på .de båda primära baserna vVilhelmshaven och Kiel,
Wilhelmshaven är på grund av sina större resurser alltjämt
d en huvudsakliga reparationsorten och även omfattande övningar hava under •Senare år ägt rnm i Nordsjön, men många
tecken tyda på atl Östersjön är på väg att bliva det huvudsak liga , .• erksamhets fältet.
Fornfarande defensivt starkt på Nordsjökusten, där myck et starka bcfästningsanl·ä ggningar vid Borkum, vVilhehnsh aven och Cuxiha,·en finnas 1\sar och där den relativt korta
ku ststräckans ·säregna militärgeografiska beskaffenhet underJ,ä ttar cll försvar i sanwerkan med även mindre betydande
sjöstridskrafter, synes Tyskland i nuvarand e situation hava
större nylta av sina huyudstridskrafler i farvattnen söder om
de danska öarna och i södra Östersjön än i Nordsjön. Här
Iig1ga hädanefter den tyska marinens viktigaste uppgifter.
Oförmögen lill ett mera ·o ffensivt uppträdande i Nordsjön ,
särskilt mot England, kan den tys1ka sjömakten däremot i
Öster sj ön påtaga sig mera lockande och påtagligen viktiga
opN·ativa uppgifter såsom kontrollen över Östersjöns tillopp ,
'skyddet av den relativt långa och sårbara nordkusten samt

-

-618-

upprätlhållandet av förbindelserna till sjöss med det av dP n
»polska korridoren» från riket avskilda Ostpreussen. Bas,·rad på Kiel, med befästningar jämväl vid Swinemiind e 0 , h
Pillan samt personaldepåer i Kiel och Stralsund är den tyska
sjömakten i ganska gott stånd att beval<a sina intress en i
Östersjön.
Förhållandet lill övriga östersjöstater är härvid ay sl ,r
betydelse.
Vad förhållandet tiU P·olen beträ!Iar, kan detta givet' 1s
av lätt insedda skäl icke anses såsom särskilt intimt. ~Lm
torde i Tys1k land fastmera få räkna med det sjöstrategi sJu
problemet att kunna hindra inlöpandel i Östersjön av en nw l
Polen förbunden västmaktsflotta samtidigt med att den nYskapade polska sjömakten gör ett »hugg i ryggen».
.
Till enbart nedJ{ämpandct av den nuvarande polska fl ottan räcker förvisso den n uvarande tyska sjömakten; hn r. 1vida den räcker för samtid iga operationer »på två front er ,
beror i hög ·grad av »hjälpflottans» storlek. Likvisst är dl'l
säkert, att genom beskafl'en'hctcn av de farvatten, genom vil k:1
Stora Bält och Lilla Bält anknytas till Östersjön, stora utsikter finnas även för den reducerade tyska flottan att - ehuru de tyska befästningarna
vid farvattcnsfört,·änc'nin
""'l
...
•
n
söder om Stora Bält enligt Versaillesfreden slopats - förhindra inlöpandel på dessa vägar till Östersjön. Varje tecke n
till ökat franskt inflytande i Danmark beaktas därför fr ån
tysk sida med det största intresse, ty hänned kunde givctYis
passagen genom Bältena underlättas för en fransk floll· .
Vägen genom Öresund däremot, vilken dock icke kan nytt j :1 s
ay sla:gfartyg eller mera dj·upgående kryssare, bliver för Tysl;.land avsevärt svårare att stänga. För såväl Danmar1k som
Sverige upprullas i dylikt fall ånyo världskrigets problellL
Tysklands förhållande till Ryssland är även ett problem av
.stor marinpolitisk innebörd, ·som dessutom under senar e år
tagit stor uppmärksamhet i anspråk. Gemensamma intres sen
vis-a-vis västmakterna samt Polen sa,knas härvid ej och mån:-;:<
tecken tyda på att ett samgående Tyskland och Rysslan l
a~
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:emellan varit under övervägande sam t haft anhängare på
båda sidor. Till några bindande marinpolit-iska avtal har
emellertid veterligen frågan icke avancerat. Medförande för
Ty skland betydande nackdelar i många avseenden, skulle ett
dylikt samgående för övriga östersjömakter vara ytterst skadligt. En samver.k andc tysk-rysk sjömakt skulle nämligen vid
krigisk konfli-kt utan tvekan kunna genomföra Östersjöns
stängn ing och även i övrigt skapa en maktkonstcllation, som
i myckel hög grad skulle inskränka andra östersjömakters
politisk a och ekonomi ska handlings:fni:hel.
Beträffande Tysklands ståndpunkt vid Locarno-konferensen är det ock av intresse att observera det tyska motståndet
mot fordran att västmakterna vid ett sanktionsk1rig t. ex. mot
Ry ssland skulle få nyttja kommunikaktions vägarna ge 1110111
Tyskl and. Detta senare lands avvisande hållning beträ!Iandc
-denna s. k. »passagerätt» kommer i själva verkeLatt medföra att
sådana trupp sändningar måste ske sjövägen genom Östersjön
- ett förhållande som i hög grad komplicerar de sjöstrategiska problemen vid Östersjöns linlopp samt utmed dess kuster.
Tysklan ds definitiva ställningstagande till Locarnofördragen
iir clc-~sutom som bekant än mera m·isst.
Vad Tysklands inre marinpolitiska problem angår, märkes i första hand strävandena för fl.ottans upprätthållande.
Numera i avsaknad av en fastställd lfloltlag, vidtager detta
land energiska åtgärder för sjökrigsmaterielens vidmakthålland e och man frestas nära nog .påstå, att Versaillesfreden s
maxi migränser blivit Tysklands underförstådda flotllag.
Kryssaren »Emden» har redan färdigställts, ytterligare
~n ny kryssare av samma typ har beviljats, en halvflottilj
.Jagare (6 st.) har likaså beviljats och rfrågan om ersättningsbyggnad av slagskepp står på dagordningen. Nybyggnadsanslaget för år 1925 uppgår till 33,7 milj . mark (c:a 30 milj .
kron or), medan det Iför ersättning av fartygsmateriel er-forderliga årliga anslaget :i medeltal beräknas komma att t. v.
Uppgå till cirka 25 milj. mark (c: a 22 % milj. kronor). Krigs1'idskrift i Sjöväsendet.
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beredskapen är god. Fyra slagskepp, fem kryssare och så gntt
som samtliga lätta fartyg äro ständigt bemannade och på ex pedition och av den genom Versaillesfreden begränsade p ersonaltillgån.g en synes man taga nt det mesta möjliga för krigs beredskapens t illgodosecndc.
Årsbudgeten var år 1924 102 milj. mark men är rellan
1925 uppe i 143 milj.
Vad personalen belräfTar, hava energ•i ska åtgärder vitltagits för att söka bibehålla inom den nuvarande tyska m m·incn det bästa av vad som fanns i den gamla kejserliga m annen, främst pålitligt folk med mångårig krigsvana. Folk fr a n
»1nari nbrigadcrna », från torped fartygs- och minsvepningsfölbanden hava här •b ildat kärnan, eluvru .ä ven inom denna kär n t
utgallringar måst företagas.
Den väsentligaste svårigheten i personalhänseende är a lltjämt föreskriften i V crsaillcs1freden, att personals tyrkan incl usive officerare icke får överskrida 15,000 man, anställda p:t
lång tid. Personalbeståndet sätter i själva verket den snii
vaste gränsen för tyska örlogsflottan, i det den förefintli g.
personalstyrkan skall räcka även till dc »Kiistenwehrabt cilungen» smn erfordras vid kustbefästningar och baser.
I stort sett visar sålunda Tysklands marina åtgärder h iin
på en visserligen reducerad men väl organiserad och målmetvetet ledd örlogsflotta, som allt fortfarande från statsmakternas sida konuncr i åtnjutande av det nödvändigaste av allt för
en lflotta: rationell ersällningsbyggnad.
Dan·mark.

Den danska försvar s frågan har under det gångna år , 1
påkallat ett särskilt intresse, kanske speciellt genom de n egativa tendenser, som därvid framträtt.
Försvarsminisler Rasmussens förslag om nedrustning
hänsköts under slutet av år 1924 till ett utskott inom fol l.; l'~inget, vilket ulslwtls m·hetcn togo sådan tid i anspråli:. all
riksdagen under sin sista session icke hann fatta aygörandc i
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fr ågan. Utrikesminister J\Ioltkc hade därvid tillfälle alt i utskottet framlägga de danska beskickninhchefernas i ullandel
r appo<rter angående åsikterna inom andra länder om fö lj dern a av en dansk avrustning, vilket möjl~gen kan hava haft
en viss kylande inverkan på reformivern.
Av utskottets arbeten framgick slutligen ett kompromissförsl ag, kring vilket de radikala och socialdemokraterna samJat sig och därmed nått majoritet i folkctinget. Detta majoritetsförslag gick i stort sett ut på armens ersättande med en
»vagtkorps » t<ill en årlig kostnad av 7,'27 milj. kronor och vad
m arinen angår bibehållandel m· en »statsmarine» till en årlig
kostnad av 10,:35 milj. 'k ronor. Kvanarande fästningsanläggnin gar skulle nedläggas, Yärnpliktcn upphävas och rekryte rin gen ske på >frivillighetens väg.
Statsmarinen skulle besLå av 6 vakt- och inspektionsfartyg om summa 8,000 tons, de av re,g eringen föreslagna 3
mindre bevakningsfartygen ökades av utskottet Lill 24 st. å
summa 3,600 tons och dessa skulle bestå av särskilt torpedbåtar och underyattensbåtar, ett minväsende skulle kvarstå ,
mi nfartyg ~och sjömätningsfartyg bibehållas till en summa aY
1,500 tons, varjämte 12 flygbåtar och tvenne depåfartyg skull e
finnas .
Resultatet, vad »statsmarinen» angår, hade därm ed principiellt för~indrats från regeringens ursprungliga paci:fisliskn
linj er tlill att vara ett sjöförsvar, som även vore avsett att fylla
milit ära uppgifter.
Diskussionen i den danska pressen och litteraturen angående oYannämnda »försvarsförslag » har under det gångna
året varit synneriigen häfti·g. Å ·e na sidan har m ed skärpa
fr amhållits svårig'h eten för Danmark att försvara sig mot anfall av en stormakt, särshlt mot :bomb- och gasanfall mot Köpenhamn, jämte den stora kostnad som vore förenad med att
h ålla modärna befästningar för huvudstaden. Å andra sidan
har med sakligt tungt vägande skäl påvlisats, alt ett besittningstagande av Själland endast är möjligt genom en omfattande landstigningsoperation och landsåttandet av minsl tren-
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ne divisioner med belägringsartilleri samt att en härför erf:Jrderli.g transportflotta om 200,000-300,000 tons är i hög gr:~d
s,å rbar särskilt ,genom den motverkan, som lämpligt sammansatta, ehuru underlägsna, sjöstridskrafter numera ku nna
åstadkomma.
Den för de militära och sjöstrategiska förhåHande na i
Norden så utomordentligt viktiga frågan om Danmarks försvarsväsendets framtid står nu på dagordningen till dan ska
riksdagens höstsession, till vilken försvarsministern fram lägger det i fjol i utskottet uppgjorda kompromissförslaget. Huruvida detta 'h ar utsikter att antagas kan nu (november 19 25)
icke bedömas.
I frågans nuvarande läge må därför här endast framd ragas några allmänna synpunkter, som jämväl för Danmarks
grannländer äro av vital betydelse.
För att ett försvarsväsende skall motivera på detsamm·1
nedlagd kostnad, fordras icke ovillkorli,gc n att detsamma är
överlägset varje tänkbar angripare, utan ,fråga n är i stället
<len: medgiver landets finansiella och materiella förhålland en
att skapa ett försvarsväsende, som är så starkt att en fien de
finne,r etl angrepp kosta mer än det gagnar honom. Är sii
fallet, kunna krigsriskerna i hög grad minskas genom aH
skapa ,och underhålla ett dylikt försvar.
Danmarks läge vid portarna till öster sj ön gör att k rig
mellan öslersjömakter och utombaltiska stater bliver det för
Danmarks neutralilet mest påfrestande krigsfallet. Det är
sålunda 'Ur synpunkten av »tungan på vågskålen», sm11 äw·n
dess sjöförsvarsproblem måste ses. Att Danmark kan och
ekonomiskt u lan olägenheter .förmår att håHa ett dylikt sjöförsvar- därom kan icke tvivel råda. Ett danskt sjöförsvar .
uppbyggt på de linj er som hittills följts - ehuru med modärniscring i enlighet med världskrigets erfarenheter - kan
säkerligen än en gång, liksom åren 1914- 18, göra Danmark
ovärcler liga tjänster.
I varje fall är det för landet värde,fullarc än t. o. m. en
garanterad neutralitet, därest en sådan ställning kommer att
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i framticl en av Danmark eftersträvas och mot förmodan aY
övriga ma'kter erkännas.
Slmtlle emellertid dessa uppenbara förh ållanden icke vinna 'beaktand e av de danska statsmakterna, utan landets sjöförsvar ersättas av ett mer eller mindre värdelöst »söpoliti»,
f1ölj er därm ed de allvarligaste sjöstrategiska konsekvenser.
Det sjöstrategiska vacuum, som i så fall kommer att skapas vid Östersjöns portar, kommer i likhet med barometerminima att medverka till uppkomsten av ett stormcentrum.
Särskilt vid krig mellan större östersjömakt och utom -baltisk
stat, torde ingen av dc 'k rigförande parterna våga riskera att
elen andra snabbt sätter sig i besittning av li!Joppen till Östersjön, vilket kan bliva avgörande för hela krigets utgång. Fördel en av att s}älv taga dem i besittning, vägd mot nackdelen
av att låta fienden få försprånget i detta avseende, bliYer säk erligen även den välvilligaste regering öv·ermäktigt. ResulfaL et lärer väl bliva, att kampen om danskt territorium bliver
en oundviklig och för detta ]and ödesdiger konsekvens, ty det
är väl att märka att enligt gällande internationell rätt har
det land, som önskar förbliva neutralt, skyldighet att ti'llse att
neutralit eten respekteras, varom ej, kan neutraliletsrätten
anses förverkad.
För Danmarks grannländer cr:bjudcr en dansk avrustning <ä ven särde.les allvarliga följder. Den betydligt ökade
risken ,för att danskt territorium kan komma att nyttjas så··
som bas för andra makters sjö- och luftstridskrafter är betänklig. Härigenom dragas ä ven de aktiva krigshändelsernas
centrum helt nära elen svenska kusten, medförande såväl svårig'het för förflyttning av svenska sj östridskrafter mellan
Sveriges syd- och västkust, som ock innebärande särdeles
s to ra svårigheter för dc viktiga handelsvägarna till oC!h från
Östersjön. situationen i Öresund, redan i och för sig synnerligen ömtålig vid a1la slag av politiska förvecklingar i norra
Europa, skulle med ·e n främmande ödogsflotta, baserad på
Danma rk, lätt bliva outhärdlig {ör Sverige. Risken att i elylikt {all hava främmande flygb aser ända inpå vårt Ianels södra ,
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ekonomiskt sett synnerligen betydelsefulla, landamären s~un t
fråmmande örlogsbaser, varifrån våra handelsvägaT till sjiiss
d chis ·k unde avklippas, skulle bclyda ett latent :hot mot Swrige, som delvis komme att binda vårt ·] ands ställ ningsta ga nde
och pol i li ska frihet.
En rimligt stark dansk örlogsflotta är dårför icke h lot l
nödvändig för Danmark själft utan även önskvärd för Nordens fred.
Skulle danska örlogsHotlan genom underlåtenhet all underhålla ·och modiirnisera densmnma ell er genom dess ersiiltandc av ett mindervärdigt » söpoliti» komma att under d t> n
närmaste framtiden starkt förminskas, komme detta fö n-issel
atl f·ör Sveriges del medföra krav på ökad värnkTaft till sj öss .

Sverige.
Omfattningen och beskalTenheten av Sveriges sjöför sYar
är icke genom utrikespolitiska avta l r eglerad i annan mån im
att vårt lands medlemskap i Nationernas Förbund medför, at t
detta försvar •h ör taga hänsyn icke blott till den nationell a siikcrhcten, utan även till genomförandet av internationella fiirplildelser -förmedelst en samfä'lld aktilon från förbundets si da.
Romkonferensen år 1924 Tesulterade såsom nämnl ickt i
något 'b indande avla!, men moraliskt sett k;n man ans e, al t
vårt lands ställningstagande i R-om binder oss i vissa avseenden.
I anledning härav bör .Sverige sålunda icke anskatTa nagot »capita! s'hip » om över 35,000 tons deplacement eller med
kanoner av över 40,G cm :s kaliber, ej heller flygmoderfartyg
om över 27,000 tons deplacement eller med kanoner om mer
än 20,3 cm: s kaliber.
Vad »ca pi tal ships» angår, bör Sverige icke förskafra sig
över 60,000 t.ons dylika, såvida icke andra östersjömakter förskafia sig mera, vi lket med säke·r het kan sä.gas att Ryssl an d
avser. Sverige har alltså i varje Ja'll full frihet att å r 1\127
stapels·ä tta ett tonnage »capita] ships» av 37,200 ton s, vill;cl

skillnaden mellan 60,000 tons och tonnagesumman av
de av våra »capital ships», som då icke ännu uppnått 20 års
Jivsåldcr, nämligen »Sverige », »Drotlning Victoria » och
»Gustaf V».
Av flygmodcrfartyg, varmed enligt den i Rom föreslagna
fördragstexten förstås »elt krigsfartyg med större deplacement än 10,000 tons, uteslutande avsett för att transportera
f]ygfarko slcr, vilka där kunna slarta och landa », får som
nämnt intet hava l,;anoner av större kaliher än 20, :3 cm. Har
elylikt fartyg kanoner av över 15, 2 cm :s kalib er, få dessa ej
vara fler än 10 st.; är kalibern mindre, är antalet pjäser icke
])egränsai.
Utom »capita] ships » böra in,g a andra fartyg hava störr e
pjäser än 20,3 cm :s kaliber (art. 12 i förslaget). önska vi
-sål-unda bygga kryssare med artilleri av större kalib er än 20, :.1
.cm ., rälUlas dessa såsom »Ca})ilal ships» och böra få plats i nom
siffran 60,000 tons.
Kryssare (med pjäser om 20, 3 cm :s eller mindre kaliber ), jagare, undervattensbåtar m. m. få vi bygga till ob eg rän sat antal.
Av ovanslående framgår sålunda, att vi hava full frihet
.att bygga örlog sfartyg av olika typer i den utsträckning, som
.av ekonomiska och andra skäl kan för oss ifrågasättas.
De pretention er, som av vårt land i dylikt avseende framställt s och vilka t. ex. i Rom icke rönte gensaga från någon
makt s sida i vad angår totaltonnagets storlek, stå emellertid
i en stor dispr·o portion i fö1'hållande till vad vårt land efter
värld skriget praktiskt sökt uppnå och vidmakthålla.
Den summa av »capital ships », som vi ägde 1921, uppgick till 62,000 tons, den summa Yi äga i slutet av år 1925
utgör 39,000, och vad vi i dylikt avseende äga om trenne år,
in om vilken tid sådana större fartyg icke hinna beviljas, stapelsälta s .och färdi gbyggas, är endast 22,800 tons. Vi hava
llled andra ord, genom att skjuta åsido ersättnings·b yggandct
.av dylika fartyg, reducerat dessas tonnagesumma med över
S3 % ! Antalet pansarskepp har ·under samma tid nedgått
11 tgör
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från 12 till 3 och antalet svåra pjäser å flottan från 2-t ti ll l'>
En sådan r eduktion av dc pansrade, med svårt artill eri .fi;~
sedda, sjödugliga :fartygen, vilka alltjämt utgöra en fl ottas
kärna, kan ingen annan nation uppvisa!
År 1914 'ä gde flottan 7 kryssare, 8 jagare, 31 torpedb alar
och 8 undervattensbåtar.
År 1928 kommer beståndet av dess a fartyg, därest ickL'
e!Iektiva åtgärder snarast vidtagas, att utgöras av 1 krys sart•
( Clas Fleming), 4 jagare och 9 undervattensbåtar.
Såsom av ovanstående framgår, är svenska örlogsfl oH an
stadd i stark >förminskning - en reduktion, som på intet siill
uppväges av förhållandet, att på senare tid byggda fartyg iiro
kvalitativt bättre än äldre sådana av motsvarande typ. Den n;t
senare omständighet råder nämligen även inom de flesta a n cli·· 1
mariner och förbättrar alltså icke de relativa styrkeför h allandena.
Svenska örlogsflottans försvagande har därför r ed an
åstadkommit och kommer under den närmaste framtiden , om
icke åtgärder 'h äremot vidtagas, än 1nera att åstadkomma en
avsevärd försämring av -vårl sjömilitära läge i Östersjön .
Sedan Kungl. Maj :t den 18 juni 1925 bemyndigat st at srådet och chefen för försvarsdepartementet att ti1Ikalla sa kkunniga för utredning av frågan om ersättningsbyggnad fiir
flottan, 1har en s. k »flotlplankommitte» tillsatts. Av d c resultat, till vilka denna kommiltes arbete leder, saml a\· de
praktiska åtgärder, som på grund härav vidtagas av rcgcr in ,.,
och riksdag, beror h elt enkelt sjöförsvarets Yara eller icl..-t•
vara. Flottans materiella förfall kan fortsätta, men för!'all Lt
kan också ännu hejdas och sjöförsvaTCt återupprättas p å sadant sätt, att detsamma bliver iståndsatt att fylla dc b elyelande uppgifter, som av al!a förwarsutredningar på scn ast l'
tid och av al'la politiska partier uttryckligen pålagts detsam ma
- sjöförsvarsuppgiftcr, vilka endast kunna fyllas av en eft er
våra förhållanden avpassad, god örlogsflotta och en med d enna flotta samövad, maritim del av flygvapnet.
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Vad denna flottas sammansäLtoning beträflar, är det givet
a.U elensamma måste bestå av fullt sjövärdiga faTtyg av dc
skilda typer, varav vår flotta har behov, att vid bestämmandet
av dessa typer största hänsyn måste tagas till åsikterna ho s
de marina myndigheter, vilka närmast äro ansvariga fö,r flottans Iuig sduglighet, samt att typerna måste vara så beskaffade
att dc 'kunna omfattas med tförlroende av flottans persona1,
som på dem skola vara ber edda att sätta in sina liv. I denna
viktiga typfråga fä.r icke heller fö1'bises, att elen alltjämt pågående tekniska utvecklingen kräver en utveckling även av
fl ottans fartygstyper för att dessa, strategiskt och taktiskt,
skola kunna fylla de krav, vilka måste på d em uppstäJllas.
Endast en flotta, sammansatt av fullt stridsdugliga fartygstypcr, ·g iver nämlig en i verkligheten full valuta för på densamma necll'agd kostnad. Alt flottans efl'cktivitct m otsvarar
den na kostnad, k an och hör nationen fordra.

Sammanfattning.
Vad ovan anförts kan sammanfattas i följande kortfaltade skildring av sjökrigsväsendets utveckling uneler senaste år.
Det gängse talet om rådande avrustningsanda i världen
ä,r - i vad angår sjöstridskrafterna - icke ÖYer ensstämmandc
m ed verkliga lförihållandet.
Washingtontraktaten har ])cträfiande dc maritima storm akterna icke medfört någon n~imnvärd avspänning utan blott
inri kta:t kapprustningen efter nya linjer. Utsikterna för att en
ny konferens i dylikt syfte skall giva bättre resultat, synes
dessvärre vara små.
F örsök till begränsning av d c maritima stridskrafterna hos
icke-stomnakler hava grundligt misslyckats, och denna fråga
synes under den närmaste framliden icke komma närmare
sin lösning, särskilt på den grund att ett flertal av dessa stater göra anspråk på rätt alt utöka sina sjöstridskraJfter.
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Vad Östersjön beträffar, vidtaga Ryssland och T yskland
omfattande åtgärder för att genom nybyggnad av farty g öka
sina t~ottors stridsvärd e. En under tillbli v el se stadd p olsk
flotta kan bliva en betydande faktor i Östersjön, och äyen Finland smnt randstaterna göra ivriga ansträngningar att ny5kapa ett dugligt sjöförsvar.
Det framlagda danska neclrustningsföTSlaget utgör en i solerad företeelse. Förslaget kon11ner ingalunda med säkerhet
att genomföras och innehåller i var j e fall beträtTande sj ö försvaret en »statsmarine», som bevarar elt stort antal örlogsfartyg.
Utvecklingen av den världspolitiska situationen har me dfört att västmaktsflottorna, enkannerligen den brittiska, bliYil
så bundna till avlägsna hav, att ett cletaciherande av sjöstrid slua:fter till Östersjön för dem bliver allt svårare, särskilt vi<l
en period av anera ·omfattande politiska förvecklingar.
Härav följer, att östersjömakternas flottor få friare spelrum och att särskilt den ryska flottans skeende pånyttfö'delsL:
måste iakttagas med största uppmärksamhet.
Medan denna ändring av elen marinpolitiska situationen
pågår, undergräves Sveriges sjöförsvar allt fortfarande genom
bristadc ersättningsbyggnad av .fartyg. Den omfattande och
beklagliga reduktionen av Sveriges lantstridskrafter har än
mera ökat nödvändigheten av att flottan kan fylla sin u ppgilft, vilket dock bliver allt svårare, i den mån flottans kri gsvärde avtager. Här är emellertid ännu tid att ingripa, in na n
bristningsgränsen nås.
- Vad Sveriges försva,rsväsendc angår, må det nämli gen
märkas, att försvarsfrågan visserligen i betydande delar a ,-_
gjorts av senaste års riksdag, men att d et är en mycket '"i k!t ig
punkt, på vilken avgörande ännu ej träffats: j'rågan· om ersättnings byggnad j'ör den svenska örlogsj'lottans vidmakthållande.

Försvars/rågan är sålunda i vikliga delar ämw ej avgjord,
-och det måste för varje fosterlandsvän stå klart, att en sam-
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}ing är önskvärd och nödvändig i de praktiska progr amp unkter, där beslut avseende längre tid ännu ej fattats och där för
landets vålgång betydelsefulla omständigheter stå p å spel.
Vad Sveriges sjöförsvar beträffar, är det allt Öyerskuggancle behovet detta:

Fartyg åt flottan f

-

Kungl. örl.ogsmannasällskapets tävlingsämnen för år 1926.
l.
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Vilka erfarenheter lämnar världskriget i fråga om Yar
flottas st>rategiska uppträdande?
2. Vilka erfarenh eter lämnar världskriget i fråga om s::uumansätlningen av vår örlogsflotta?
3. Behovet av svårt artilleri, fast och rörligt, för del fa sta
kustfö'l·svarct enligt erfarenheterna Ifrån v~irldskrigct.
4. Vi'lka erfarenheter .J ämnar världskriget i fråga om luftstridskrafte rnas användning i sjökriget ?
5. Vilka syn,p unkter bör a vid konstruerandet av våra fart y;..,
anläggas med avseende å skydd mot nutida anfallsmed el!
G. Industriens utnyLtjand e för tiagodoseende aY ma rin ens
b elhov under krig.
7. Fritt val av ämne inom området för örlogsmannasälls kapets verksamhet.
Tävlingsskrift bör, å tföljd av förseglad sedel, upplaga n d··
förfallarens namn och adress eller ock ett valspråk, vara ingiven tiJl Kungl. örlogsmannasällskapets sekreterare, I\: arlskrona, senast den l nästkommande september.
Finner Sällskape t inlämnad tävlingsskri f t fört j än t a\
pris, tilldelas författaren Sällskapets medalj i si l v er. Skullc
inlämnad skri1ft anses vara av synnerligen utmärkt förtjän st,
kan Sällskapert ibeslnta alt tilldela författar en samma m edfll.l
i guld.

(i3l-

TäYlingsskri1ft, som 1icke kan b elönas med pri s m en lik,-ä l anses fört j än t av SällskapC'ts erkännande, erhåll er på högtid sdagen hedrande omnämnande.
Sknlle den förseglade sedeln, vi lken åtföljer skri.ft, som
blivit prisbelönt eller erhållit hedrande omnämnande, endast
inl1'ehå lla v.a'lspråk, tillkännagives detta under första hälften
av november månad i »P<ost- och Inrikes Tidningar » med anhåHan, att författare n ville till Sällskapet uppgiva namn och
adress.
Så\'ida författar en av inlämnad tävlingsskrift icke tillkänn agiver mot satt önska n, .förbehåller sig Kungl. örlogsmann asällskapet rättighet atl i sin tid skTi>ft oflentliggöra
skTiiften.
Karlskrona

n·ov embe r 1925.

sekreteraren..

-

Innehåll
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åtskilliga maritima och krigsveten=
skapliga tidskrifter.

strategi och pr.litilc
P1ost-treat.y n'aYa·l design . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The bridge ract·10 ss the Atlantic (avhandlar
U. S. A :s trupptmn&portcr unele r ,-tirl·dskrigei) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

'P. U . ,S. N. ii., sid.

~1 :2.-

P. U. ·S. X. ii., si d. lL6Gfl

Taktik.
K og le Bctrruktninger n ver AnYcnLklsc av
kunstig T·aage 1fra To rpedohaacle ... , . .

D. T. f. S., sid. 401 .
1

Sjökrigshistoria.
Der L'>..nt cil d·e r [ram:ö~isahcn ::Mar·ine am
WcHkrieg'-" .. . ... . .... . ... . .. . ..... .. .

M. R., lhärftc 9.

Artilleri.
Om .skytn'ing m ot luftm,ål ... ... . .. . . . .. . .
LuH,·ärn,s artiller'icts skjutnin'g .... . . . .... .
Or tungsldipp-cn .. ....... . ... . . . .. . ....... .

1N. T. f. S., ;lJä:Etc 9.
1A. T., sid. MH.
M. R., 'hiä<Itc 9.

Organisation.
Some aviatioo.n lfunclanncnts (pi[h,iwt· p'å ett
Ö'l··crtygancle 1Sitlt ·eld ''anv-etiig:l l at·t
bcrö,·a Hottm1 dess :flygvapen) .. . . .. . .
A-l"iation ai t'hc N :w.a1 Aca,demy .. . ...... .

P. U. ·S. N. I., sid. 1611
P. U. S. X. I., sid. 1{i :~

MaskinYiisemie.
Jä md'örclse meHan motorfartygs- <Jclt ångf a rctygsclrilf t ... . ..... . .. . .... ... ..... .

T. T., s1;:epp,sb. 10.

N ayig·ation och sjöfart.
,A,,Iinkladc ra·di:o·fyrar .... . . .... . . .. . . . .. .

N. T., sid. t3ifJ.7.

Internationell riitt.
\ !:år sjögräns ind'ör rät1ft . ..... .. ......... .

N. T., sid. 387.

