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Amiral von Scheer uttalar sig angående 
tyska och engelska flottornas 

uppträdande under kriget. 

Då tyskarue strax före fredsslutet sänkte de i Scapa Flow 
internerade tyska krigsfartygen, förskaffade sig en amerikansk 
tidningsman, korrespondent till tidningen The Newyork World, 
tillfälle till en intervju med förre Högste Befälhavaren över 
tyska Högsjöflottan , amiral von Scheer, vilken jämte lovpri
sande av de tyska sjömännens dåd även begagnade tillfället 
att göra ett par uttalande av särskilt sjömilitärt intresse, näm
ligen dels angående den uppgjorda planen för tyska flottans 
utfall mot England vid vapenstilleståndets inträdande i no
vember 1918 och dels angående engelska flottans försummelse 
att redan under krigets första vecka slå till med N elsonsk anda, 
varigenom kriget kunnat avsevärt förkortas. 

Det planerade anj"allet 1918. 

Amiral von Scheer yttrade härom: 
>> Men även i annat avseende pekar andan vid Scapa Flo w 

på en alldeles särskild god moral. Seclan våra sjömän väl en 
gång kanunit bort från inflytandet av elen dåliga propagandan 
och blivit lämnade M sitt eget förnuft, hava de snart kommit 
till insikt om sin militära ära. Fredsvillkoren uppdagade verk
ligheten för männen i vår flotta, olyckligtvis för sent, alt de 
blivit missledda, förda bakom ljuset och förrådda. Slug, re
volutionär propaganda hade övertygat dem, att de hastigt kun-
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de göra ett slut pa kriget genom att strejka. De bleYo inta 
lade och trodde, att, om de strejkade, skulle äYen sjömiinn t' n 
på elen fientliga flottan göra revolt och kriget pa sa siitl auto
matisk t bringas Lill sJ ut. l\! ed denna fela k tiga övertygelse hiir
jade de revolutionen. Alltför Hittrogna begingo de miss l~t get 

att icke vänta och låta elen andra kamraten strejka först. » 
Amiralen fortsätter sedan att utveckla planerna för dl 

flottanfall mot England, vilket omintetgjordes av myleri<'l om

bord a flottan: 
>> Det var aldrig Yar avsikt, att sända Högsjöflottan till 

mötes en siiker död. \'id början a Y noYember-re,·o lten YOro 'i 
just i färd med att företaga ett sjötåg, aY vilket vi väntade o ~ ~ 

en utomordentlig framgång. Denna operation eft er snart :2 

års uppehåll hade äntligen blivit möjlig tack vare avbrytandet 
av undervattensbåtskriget under de underhandlingar, vilka led
dc till vapenstillestånd. Sedan 2 år hade vi varit ur stfmd att 
företaga en operation i stor skala med Högsjöflottan, för cl el 
första , emedan flottan var behövlig för att skydda basen för 
vårt undervattensbåtkrig, och för det andra, emedan vi sak 
nade strategiskt flankskydd för en långdistansoperation, da 
unden·attensbåtkriget pågick. Vart flottanfall kunde gå fram 
enelast från den trånga triangeln bakom H elgoland. Till denna 
en da bas voro vi även tvingade all återvända. En operation 
av Högsjöflottan mot någon punkt på elen brittiska ku sten 
sku lle lämna båda våra flanker blottade. Slaget vid Jutlanel 
visade, att vi icke voro rädda att drabba samman med The 
Grand Fleet på öppna fältet. Vid en operation mot engel sk~1 

kusten skulle vår strategiska Y~instra flank utsättas för anfall 
från sjöstridskrafter kommande från Engelska kanalen och yar 

högra flank att anfallas norrifrån. 
Med inställandel av undervattensbåtskriget blev denna 

ogynsamma strategiska situation plötsligen för~indrad. \'u 
hade vi gott om u -båtar till Högsjöflottans flankskydd . l\fed 
våra händer på så sätt frigjorda, beslöto vi i början av novem
ber, att vår flotta skulle slå ett hårt och kanske avgörande slag. 
Vi beslöto, att då våra armeer gjorde h årdnackat, hjältemodi gt 
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motstånd, skulle ej floltan va ra overksam. Var plan erbjöd 
varje utsikt att lyckas. Dl'l var ej en plan a lt sän da Ilögsji)
ftottan till döden, utan ntl anfalla engelska kusten i riktning 
mot mynningen av Thames oc h att använda u-bft tar såsom 
flankskydd. Genom denna plan hoppades vi draga ut The 
Grand Flee t ur sina skotska lyor ned mot mynningen av Tha
mes för att leverera oss batalj, i vilket fall th e Grand Fleet 
skulle hava lupit upp på vara flankerande u -hatar. \' :l r plan 
var omsorgsfullt utarbetad oc h erbjöd säkerbet al l lyckas. om 
the Grand Fleet kom ut. Den enda utsikt för e tt mi ss lyc kand e 
var, att brittiska flottan ej skulle kunna lockas ul genom dr 
kanalattack Våra anfallsplaner kunde naturligtvis ej döljas 
för våra män och av förberedelserna för operationerna fingo 
deras propagandayra huvuden elen uppfattningen, att flottan 
skul le skickas i döden. Varföre, resormerade de, skol:l vi dö , 
då fredens dag randas, under pagaencle underhandlingar för 
vapenstillestånd ? l\fed denna felaktiga utgångspunkt gjorde 
de myteri och började n'vol ution en , ,·ilket de sedan hittert 
kommit att ångra. De trodde a tt de gjord e rätt och a tt der~ts 

hancl lingssiitt skulle tillförsiikra deras fädernes land en rätb·i 
och billig fred. De trodd e det fortfarande, då dc gin go med 
far tygen till Scapa Flow rör att interneras. Jag ~ir öve rtygad 
om a tt varken oJTieerare eller manskap varit villiga a ll föra far
tygen till Scapa Flow , om de vetat hu ru freden slutli ge n ·kulle 
ges ta !ta sig. 

Kritik öuer engelskn flottnns Uflptriidnnde under kriget. 

Amiral von Scheer tage r seelan upp en histefraga med 
Lord J ellicoe, vilkens rapport önr engelska flottans w rk sam 
het, såsom \Vorlds korrespondent anmä rk er, synes va ra »etl 
mycket unelerstruket oc h med många an tec knin gar försett in
ventarium på hans förre motståndares arbetsbord ». Enligt 
korrespondenten iimnar amiral von Scheer hem i) la lord 
Jellieoc, fiir att denne skulle hava tillvitat ty ska fl ottan r~idcl
håga för att komma ut och möta elen engelska . Amiralen an
tydde, att det var lord J el licoe's sak att anfall honom, en~ir han 
Oord J ellicoe) hade mycket kraftigare sty rka till sin disposition 
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Han framkastade också del uppseendeväckande påsttH'll

det för mi g (skriver korresponclcnle11 ), att Stor-Britanicn sku llp 

kunna t h ava varit i s tånd alt hastigt göra ett slut p[l kriget i 

dess tidigaste sk ede genom en djä r Y offensiv i Nelsons and:1. 

>> Anda in i sista ögonblicket väntad e vi icke, att England 

sk ull e inträda i kriget» , sade von Scheer. ,, Till följd diira 1 

voro vi ej beredda på en a ttack över havet från Engln nd. 

Vivoro b eredda enelast på ett två-frontskrig, varföre 3 :djc fron

ten, sjöfronten , var bl ottad på militära styrk or. Om hritti ~ka 

flottan hade anfallit första veckan av kriget. sku lle vi ha blivi t 

slagna. Uneler sk ydel as den brittiska fl ottan sk ulle sedermera 

de ryska armeerna, tillgängliga i stort antal kunn a hava landa t 

på pommerska ku sten oc h marscherat på Berl in . Jag tror :tlt 

orsaken till all elen brittiska flottan icke anföll under krigl'!-, 

första veckor, var att Storbriltanien icke ville hetaln priset l'iir 

E'n seger. Man hoppades att hava flottan intakt för alt kunn :1 

utöva tryck på fredskonferensen oc h tyckte det därför vaJ\ t 

klokare alt lå ta Frankrike och Hyssland vinna segern till 

la nds. >> 

>> l och för sig var ju amiral .Tellicoe's tröga blockadstrat egi 

riktig och svarade mot sitt ändamål. Intet fel kan sägas h:n ·a 

begåtts under furutsättning av att ett instängande av fartygen 

för blockaelens skull är förenligt m ed brittiska fl ottan s tradit io

n er. Jag antnger att det ick e fanns några planer uppgjord:~ 

vid krigets hörjan för gemensamma operationer m ellan h r i t

tiska, fran ska och ryska flottorna. Jag tror äYen att orsak!' n 

till att brittiska flottan icke användes för anfall tidigare uu d!'r 

kriget var att ingen då h ade reda på minors och torpeder~ 

verkningar undcl' tillämpning i kriget, och amiral J ellicoctycldr 

de t därför vara bäst att h å lla sig undan . Varest jag finner !'el 

h os lord Jcllicoe är, att han antyder att vi, i långt mindre gyn 

sam strategisk position, skulle hava gjort, vad han själv tve

k ade att göra med fördel både i position och övcrlägsu:1 

krafter. >> 
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Den na krit ik övn engelsk a flo ttan s atgiirder har väl ej 

så slc rt viirclc, lillkomnwn , som den är. nnder en bitter miss

stiimning och - såsom framg:l.r :w andra stiill en i intervjun 

- under fö rh oppning att i Amerika Yii c ka en gynsammarc 

opini cn mot Tyskland . 

Karlskrona el en 11 juli 1919 . 

F. 
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Handelskriget. 
En studie till världskrigets historia. 

Av ledamoten G. Stm·ck. 

Ju mera detaljerna från viiridskriget kunn a överskttda~ . 

desto klarare framträder bandelskrigets avgörande betydl'l'>l' 

för den slutliga utgången. Den av ententemakterna genom

förda handelsspärrnin gen kan vissPriigen icke sägas vara dt•n 

enda orsaken till centralm akternas n ederlag, ly andra faktorer 

ha naturligtvis härvidlag m edverkat. Nien utan tvivel har clt•n 

av spärrningen framkallade isoleringen fr å n yttervärlden ocl1 

den diirav a lstrade hungersnöden och bris len på råva ror av :Illa 

slag ytterst kraftigt bidrag il till a tt undergrii va c en t r al makter

nas inre motståndskraft . Den har därigenom förberett dl'l 

slutliga sammanbrottet, och utan överdrift kan därför siig<l", 

att handelskriget varit en av de kraftigast bidragande orsak<'r 

na till ententens seger. Då denn a krigföringsfonn står i l'll 

mycket nära samhand m ed sjömakten är det ur sjöm ilitär syn 

punkt av stort intresse att undersöka handelskrigets natur och 

grunderna för dess verkningsförmåga , liksom även att ur dl' n 

gjorda undersökningen draga ut de lärdomar, som kunn a vara 

av värde för framtiden. 

Under krigets lopp har man ofta hört den uppfattnin gt'll 

uttalas, att nutidens handelskrig vore en å terupprepnin g a,. 

det stora handelskriget under Napoleonstiden, känt under nam 

net kontinentalsystemet. Särskilt har denna åsikt framkom 

mit i Tyskland, och man har där sökt göra g~illancle , att de 
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förutsättnin ga r , so m den gången ledde fram till seger för Eng

land , ej längre äro för handen, och a tt därför nutidens av

spärrning av k ontinenten m ås te hli\·a n rkningslös. Skillna

den skull e enligt denna upp fattnin g Jigga dels däruti , att ett 

modernt industriland som Tyskland icke är beroend e av im 

por ten av råvaror utifrån, då allt so m behöves för krigsindu

strin kan framstiilla s inom landet, varvid r åvaro rna i nödfall 

utbytas mot ers~ittningsvaro r , dels i det numera rikt utveckl ade 

inre k ommunik ationssystemet, som und erHittat transporten av 

råvaror oc h liYsförnödenheter från de genom fördrag ell er m ed 

vapenmald förvärvad e r ika produktionsområ dena i Osteuropa 

och Främre Asi en. Som en ski llnad mellan förr och nu har 

också framhållits , att då England under sina tidigare stora 

sjökrig kunnat inhösta stora vinster på sin industri och sjöfart 

och dä rigenom varit i stånd att uppträda som sina förbundnas 

banki r, så har ör iket däremot und er världskriget tvingats aU 

ställa såv~il industrin som sjöfarten helt och hållet i krigförin

gens och fo lkförsörjningens tjänst ; det ekonomiska unelerlaget 

för krigets förand e, som a ll tid tidiga re vari t Englands styrka , 

har därigenom väsentligt rubbats. 

Det m åste nog medgivas , alt ett visst fog kan tyckas före 

ligga för dylika uttalanden. H ela denna åsk ådning och den 

dä rpå grundade förtröstan, att Tyskland skulle kunna rida ut 

s tormen, kan dock sägas vila på en stor villfarelse . I sjä lva 

verket erbjuda de båda stora handelsavspärr ningarn a, nutidens 

och den för hundra år sedan , ytterst få likhelspunkler , m en 

däremot så grundväsentliga skiljaktigheter, alt en .iiimförelse 

dem eme llan kn appast kan giva n åg ra hirdomar, m ed stöd av 

vilka utgå ngen av nutidens handelskrig hade kunnat förutsägas. 

Kontinentalsystemet kan i få ord karakteriseras som en 

kontinen tens självblockad gentemot England. Napo leon avsåg 

med denna å tgärd att beröva den engelska industrin dess av

sä ttningsmarknader på k ontinenten och den engelska sjöfarten 

dess inbringande fraktnin g av kolonialvaror från utomeuro

peiska länder till de europeiska konsumtionsområdena. H~iri 

genom skull e Englands ekonomiska välstånd , vilket helt och 
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hållet uppbars av landets blomstrande industri och sjöfart , 
undergrävas , och England genom ett ekonomiskt klig ruineras 
och tvingas på knä. Den engelska motåtgärden mot Napoleon·; 
a vspiirrningspolitik blev visserligen en blockadförklaring a y 

den europeiska kontinenten , men denna kan närmast belrak
las som. en pappersåtg~ird, vilken kanske huvudsakligast Yar 

riktad m ot de neutrala makterna och avsåg att förhindra dcs~a 
från att inträda såsom arvtagare av Englands fraktfart. I 
verkligheten gingo Englands alla ansträngningar ul på att 
brglu blockaden, och det använde hela sin sjömakt och sin 
ställning som världens främ sta sjöfarande nation till att gen om 
alla de kryphå l, som Europas högt utYeck lade kustbildning 
erbjuder, översvämma k ontinenten m ed såväl engelska in du 
strilaster som på engelska kölar fraktade k olonialYaror. 

Gentemot denna form för handelsavspärrning -- konti
nen tens självblockad och Englands sjömakt ställd i blockad
brytn ingens tjänst - har världskriget uppställt en helt annan 
form. Vad de t nu har rört sig om är en verklig blockad <W 

fas tlandet och användandet av Englands och dess förbundn as 
sjömakt till att genomdriva blockadens eJTektivitet. Skillna
den är iögon enfallande, och det är ju tydligt att lärdomarna 
från den ena formen av handelsspärrning icke utan vidare 
kunna tillämpas p å den andra . 

Vad kontinentalsystemet beträffar hade nog detta i övrigt 
y tterligt små förutsättningar att kunna nå sitt uppställda m ål. 
Någon entusiasm för spär-rningsdekretens genomförande kundc
givetvis icke finnas inom de av Napoleon beroende fastland s
staterna, som på hans bud måste underkasta sig alla de fö rsa
kelser , vilka följde med avspärrningen, utan befolkningen i 
dessa stater besjälades tvärtom av den livligaste önskan att på 
alla upptänkliga sätt kringgå dekretens bestämmelser. Smugg
lingen, av vilken engelsmännen voroberoende för genomföran 
det av sin blockadbrytningspolitik, erhöll härigenom villiga 
medhjälpare bland alla samhällslager av befolkningen, och 
den antog dimensioner, till vilka något motstycke vare sig tidi
gare eller senare knappast torde kunna uppvisas. Fastlands-
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spärrningens tekni ska genomförande var vidare beroende av 

effeldiviteten i de tull- och mililärbeYakningar, som ordnades 

utefter ku sterna och griinserna, men denna effek tivitet blev 

y tterst obetyd lig på grund av förvaltningens otro li ga ];: orrup 

tion. Det gick till och med sa långt , alt mutorna på manga 

håll togo formen av fasta avgifter. Da salunda staten gick 

mi ste om al la tullinkomster, medan betydande bf'lopp stan

nade i smugglarnas och de oredliga iimbelsmiinnens fickor, 

kom N a poleon slutligen pa (]en iden all medgiva import av 

förbjudn a varor mol det att importlicenserna löstes med be

lopp , motsvarande den vinst, som eljest gick till smugglarna 

och ä mbetsmiin n en. statskassan till fördes vissed igen h iirige

nom anyo inkomster, men å andra sidan kom sys tem et att 

undergräva sig självt, och varje utsikt att på den vägen nö. det 

upp sliillda malet, Englands clwnomiska krossande, måsle i 

och med denn:. atgärd an ses uppgiven . 

Uneler nutidens h:tnclelskrig ha alla ålg~irder gått ut på att 

så full ständigt som möjligt avsk i1ra all export fran och import 

till central makterna , och medlet härtill söktes i en k on troll 

över sjöfarten och handelsförbindelserna, ern ådel dels genom 

sjöfa.-tens intvingande i vissa hestämda router, dLir elen lättast 

kunde övervakas, dels i ett gradvis upphävande och slutligen 

full ständigt kullkastande av de mellanfolkliga överenskommel

serna rörand e elen neutrala handelns skyddande under krigstid. 

Att härvid de neutralas rä ttigheter på ett m ycket kännbart sätt 

träddes för nära sk all endast i fö rbigåe nde kon stateras . Ett 

närmare in gående på avsp~irrningens tekniska genomförande 

synes överfl ödigt, då denna fråga redan blivit tämligen ingå

ende behandlad, bl. a. i de årsberättelser, som föredragandena 

i sjökrigshistoria och sjökrigskonst avgivit till Kungl. Örlogs

mannas}illskapet. 
En fråga, som hittills enelast obetydligt blivit behandlad 

och därför förtjänar att närmare belysas, är däremot frågan 

om de förutsättningar, som förefunnas för att genom handels

kriget n ft fram till det slutliga m ålet, fiendens besegrande. 

Vi få då tänka oss in i läget, sådant detta var vid krigs-
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utbrottet, då centralmalderna endast utgjordes av Tyskia 111 i 

cch Österrike-Ungern. Båda dessa l~inder voro beroend t• av 

sin import , och särskilt gällde detta i mycket hög grad T y;,k

land både Yad betriiffar fyllandet aY liYsnwclelsbehon•L och 

industrins tillgodoseende med råYaror. Det var salunda fr an 

början tydligt, att ett fullshincligt avklippande av import t•n 

måste vålla stora svårigheter, oc h att dessa maste komm a :1tt 
ökas ju längre spärrningen varade. De kunde Yisserligen ciL•h· i~ 

kompenseras tack vare tyskarnas utomordentliga organisatiom

förmåga och uppfinningsrikedom. Man sökte tiicka det ound 

gängl igaste livsmedelsbehovet genom uppdrivande av :1\·kast

ningen samt genom en långt gående ransonering. och de ty~ka 

kemisterna voro outti·ötlliga i ntt finna på ersättningsvaror fi ir 

de utebliv n a ra va rorna. l längelen vor o doc k dessa åt g ii r der 

otillräck liga, och för att hickn behoven fick man sökn :"Indra 

utvägar, vilka längre fram skola närmare beröras. Här Lm 

det vara tillräckligt aU framhålla , att den förniimsla fiiruls iitt 

ningen för spärrningens verkningsförmåga, niinlligen ficnclt-n ~ 

behov as import, förefanns, och att spärrningen därför ma stP 

visa sig nlltmcra verkningsfull, ju längre tid kriget nr.lclt• 

och alltså eventuellt förefintliga reservförråd allt mer och me r 

hunnit förbrukas. 
De geograliska betingelserna f ii r s p ii rrn ingens cfT e kli,." 

genomfö rande voro också sällsynt gynnsamma för ententen. 

De båda centraltnaklernas läge v~1r till ytterlighet instängt och 

deras förbindelser med världshaven lätta att avskärn . Vad 

Österrike-Ungern beträffar gick dess förbindelscviig genom 

Otrantosundet, Mede lhavet och Gibraltar sund, vilka fullstiin 

digt behiirskndes av ente nten; v:1rje tanke på en ordnad till 

försel denna väg måste sålunda uppgivas. Tysklands förbin 

delselinjer med vär ldshavet täcktes av England, som. flankera

de de båda utfartsvägarna från Nordsjön, och om även en och 

annan blockadbrytande hjälpkryssare kunde smyga sig igenom 

den norra utfartsvägen, kunde dock bevakningen göras lillriicl< 

ligt effektiv för att fullständigt undertrycka handelssjöfarten. 

För övrigt gällde det icke endast alt komma ut till sjöss ut :111 
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även atl kunna taga sig fram över världshaven , och redan 

detta omöjliggjordes av ententens kontroll över hnndelsvägar

na, till stor del nmnen genom dc geografiska förhållandena. 

Resultatet härav blev också, att centralmakternas direkta för

bindelser med de stora produktionsområdena avklipptes, samt 

att deras utevarande handelsfartyg genast efter krigsutbrottet 

måste läggas upp i de neutrala hamnar, där de befunno sig, 

eller elit de kunde rädda sig in . 
För centralmakterna återstod emellertid en utväg, näm

ligen import från och över angr~insande neutrala stater, och 

ententens ansträngningar måste diirför inriktas på att förmå 

dessa att i en eller annan form stiil la sig i spärrningspolitikens 

tjänst. Italien, Rumänien och Grek land förmåddes sålunda 

m ed olika medel nlt inträda i kriget på ententens sida, ocn 

ringen kunde på detta sätt slutas i söder och sydost. Central 

makterna hade visserligen åt detta håll fått mera andrum ge

nom Turkiets och Bulgariens anslutning samt Serbiens och 

Rumäniens erövring, men tillträdet till världshaven och deras 

transportmöjligheter kunde därmed icke ernås. I norr od] 

nordväst kunde ringen aldrig fullständigt slutas på grund av 

de skandinaviska staternas och Hollands besbmt uttalade 

neutralitctsvilja , som gjorde vnrje försök att draga dem in i 

kriget lönlöst. För att hindra tillförseln till centralma kterna 

denna väg riktades därför spärrningsåtgärderna i mycket hiig 

grad mot dessa neutrala stater sjä lva. Deras egen import be

gränsades till ett minimum, som vida understeg det verk liga 

beh ovet, och stränga åtgärder Yidlogos för att de importerade 

varorna icke sku ll e kunna vidarebefordras till centralmakterna. 

På detta sätt kan man säga att ringen kring centralmakterna 

dock i praktiken s löts även på detta håll, ty den export till 

dessa ma k ter av de neutrala staternas egna alster, som icke 

kunde helt undertryckas, var i grunden för obetydlig att kun

na öva något nämnvärt inflytande på händelseförloppet. 

Vad de militära maktmeclfen beträffar disponerade väst

makterna redan före Italiens inträde i kriget Övt'r en betydande 

övervikt till sjöss, och denna förhöjdes ytterligare genom de 
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geografiska förhållandena. Centralmakternas sjömililiira !"ron
Ler vette åt vitt skilda hav, och en plötslig koncentrerin g av 
samtliga sjöstridskrafter för all på en given punkt aslaclk() 111 _ 

ma !:'Il tillfällig övervikt kunde ej åstadkommas. Viisimakt er
nas flottor ägde diiremol obehindrad förbindelse med var
andra; dc ägde fördelen av alt gentemot motståndarens ~plill 

rade sjöfronter operera på de inre linjerna och ktfnde när som 
helst skicka förstärkningar dit de behövdes. Gentemot Cl'nlral
maklerna disponerade därför ententen obestridligen öwr den 
milit~ira övervikt till sjöss, som fordrades för spiirrningens ef
feldiva genomförande. 

Annorinncia ställde sig förhållandet gentemot neutrala sta
lerna uneler de första krigsåren , d. v. s. före Förenta Staterna ~ 

inlriide i kriget. De små neutrala europeiska staternavoro Yi s
serligen för svaga atl med vapenmakt ti ll tvinga sig respekte
randet av sina rättigheter, men den mäktiga transatlantiska 
republiken förfogade otvivelaktigt över ti ll räckliga maktmedel 
härför. Om utvecklingen hade gått samma viig som unel er 
kontinentalsystemets tid. då de engelska övergreppen s lutligen 
framtvingade en krigsförklaring från Förenta Staternas sida. 
skulle detta ha inneburit en för västmakterna ytterligt ogynsam 
förskjutning av maktläget till sjöss. Republiken skulle i önigt 
aldr ig ha behöft skrida till en sådan ytterlighetsåtgärd, utan 
redan utfärdandet av ett exportförbud för livsmedel och krigs
förnödenheter skulle efter all sannolikhet ha varit ti llräckligt 
för att förmå ententemakterna att respektera de mellanfolkliga 
överenskommelserna . Förenta Staterna avstodo emellertid fra n 
alt uppträda som elen internationella rättens väktare och upp
rätthållare. Om orsaken till skillnaden i uppträdande mellan 
förr och nu är det naturligtvis omöjligt att med bestämdhet 
döma, innan de inre motiven för republikens politik under 
v~irldskrigets tidigare skede blivit ldinda. Man torde emeller
tid ej gissa mycket fel, om man antager, att en av anled ningar
na legat däruti, att de amerikanska köpmännen och industri 
idkarna under världskrigets tidiga're år förtjänade oerhörch1 
summor på leveranser av krigsmateriel till ententemakterna. 
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oc h att dessa Yinster skulle gåll förlorade i händelse av neder
lag fiir dessa makter, uneler det alt staternas uppblomstrande 
sjöhan del på kontinentalsystemets Lid hotades m ed fullständig 
ruin pil grund av de engelska åtgärderna mot de neutralas 
handel. Nut1dens engelska politik, som. hör dessutom gick 
hand i hand med ententens egna intressen , har sålunda otvi
velaktigt bidragit till att undanröja faran för en amerikansk 

. inblandning i spärrningsatgärderna, och sedan Förenta Sta
terna inträtt i kriget, låg del fullkomligt utom möjlighetens 
gräns för de återstående neutrala makterna att härvidlag öva 
något som helst inflytande. De hade endast alt böja sig för 
maktspråken. 

Bland yllerligare förulsi.iltningar för spörrningens effek
tivitet kan nämnas ententemakternas k ontroll över fJrOdLLk
tionsomrddena. De rika oesteuropeiska produktionsomd\den:l 
låga till större delen inom det mol centralmalderna fientl iga 
Ryssland. Av de utomeuro'peiska områdena hehii.rsk~1clcs fler
talet av de icke-amerikanska ävensom Canada av England eller 
dess allierade, och Förenta Staterna ställde redan från krigets 
början sin produktion helt och hållet i ententens tjänst. Över 
de återstående amerikanska produktionsområdena kunde kon
trollen så småningom vinnas genom pålryckningsåtgiirder, 
särskilt seelan Förenta Stalerna lagt sill hinsidan Atlanten myc
ket vägande inflytande i vågskålen. Här förelåg sålunda dub
bel säkerhet, i det att centralmak ternas fiender hehiirskade 
såväl Yärldsmarknaden som världssamfärdseln. 

Slu tl igen torde några ord böra nämnas om en av de icke 
minst vik tiga förutsättn ingarna, nämligen statsmaktens förmå
ga a tt genomdriva efterlevnaden av de utfärdadl' spärrnings
dek reten. Här möter oss en mycket väsentlig ski ll nad mellan 
förr och nu. Forna ticlers korrumperade förvaltning och för 
mutor fala ämbetsmannakår hava eftet·trötts av en förva lt
nin gsorganisation, som är ett påli tligt redskap i statsmaktens 
hand, och en ämbetsmannakår, vars plikttrohel visat sig vara 
fullt t illförlitlig. Härmed har själva grunden undanriijts för 
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den högt utvecklade organisation aY sm ugglerierna, som Yar 
en av de förn~imsta orsakerna till kontinentalsystemets ineffek
tivitet. 

Under kontinentalsystemets lid härskade oc:ks~\ ett livli gt 
smnförstånd mellan befolkningarna på ömse sidor om lull
gränserna. Det låg ju faktiskt i de självblockerade liincln nas 

eget intresse, att spärrningsdekreten sa mycket som möjligt 
kringgingos, och Yänskapliga förbindelser mellan de olib na
iionernas köpmän underhallos ständigt; til1 och med alliirs

reso r lill fiendeland Yoro en vanlig företee lse. N~lgot national 
hat kunde ej heller exis tera mellan engelsmännen och de ~w 

Napoleon unelertryckta nationerna , där de förra snarnst lw
iraktadcs som e(terlänglacle befriare från ett pt1tvingat ok . 
Under världskriget har denna ömsesicliga förståels e efterträtt · 
av ett nalionalhat, som nmnit alltjämt ökad n~iring i de fran 
ln"tda sidor begångna övergreppen, och som ytterligare skiirph 
genom den fullständiga isoleringen, vilken omöjliggjort allt 
sansal meningsutbyte. statsmaktens ansträngningar att ge
nomföra spärrningspäbuden h~wa giYetvis erhållit ett kraft igt 
stöd i denna fo lkstämning. 

En sista och mycket viktig faktor har slutligen varit un 

derrättelseväsendets fulll.:omning. Tack vare de moderna un 
derrätlelsemecllen , telefonen samt kabel- och gnisltelegralin, 
kunna meddelanden om utftirdacle förordningar numera spri
das till jordklotets avlägsnaste hö·rn på lika många timmar, 
som det förr tog dagar, veckor eller t. o. m . månader i ansprak, 

och den snabbt arbetande moderna tidningspressen sörjer fi ir 
att a ll a meddelanden omedelbart komma till allmänheten '> 
kiinned0111. Statsmaktens behärskande av unclerrättelsenätl't 
har också i det moderna samhället giYit en censurmöjlighel, 
som förr var okänd. 

Betraktelserna önr förutsättningarna för ententemakterna 
att effektivt genomföra sin handelsspärrning gentemot central 
maktsblocket kunna hånned avslutas. Dc ådagalägga tydligt 
att stora utsikter förefunnas för att handelskriget skulle leda 
till målet, om det blott fick verka tillräckligt långe, och om 
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icke under krigels förlop p in trilffade händelser komme att 
ändra ställningen i en för ententen ogynn sa m riktning. Cen
tralmakternas liige var saluncla i grunden mycket allvarligt , 
cch det hade utan tvivel varit klokt, om man diir redan vid 

t"lt tidigt skede aY b·iget hncle sökt komma till en uppgörelse, 
~iv en om denna måst köpas med betydande eftergifter. Troli
gen hade man i Tyskland vid krigets början icke förutsett, att 

delta skulle kunna vara i i\ r<Jtal, och om man även förstod 
de faror , som kunde uppk omma genom en avspärrning, hop
pades man dock att kunna und,·ika dessa genom att fram
tvin ga ett snabbt militi1rt ~n·görande till lands. Detta hopp 
visade sig emellertid mycket snart vara heclrägligt, och allt
eftersom ticlen fortskred, spärrnings:\tgärderna sk~1rptes och 
deras verkningar blevo mer oc h mer kännhara , måste utvägar 
sökas för att komma ur svarigh eterna. Dc härvid vidtagna 
åtgårclerna, åsyftande att göra centralmaktsländerna såvitt möj
ligt sj~ihförsö rjande, hava rccl::m i det föregaende vidrörts. 
Men även yttre åtgärder, inriktade efter i huvudsak tvenne lin
jer, komma till användning. 

Den ena av dessa låg i en strävan att komma i besittning 
av de stora osteuropeiska produktionsområdena, varifrån er
sättning lwncle erhållas för alla de varor, som eljest hämtades 
över viirldshaven. Den tyska politiken uppnådde härvid onek
ligen tvenne betydelsefulla framgångar, i det att först Turkiet 
och sedermera Bulgarien förmåddes att ansluta sig till centra l
makterna. Härigenom underlättades även erövringen av Ser
bien, varigenom en direkt landförbindelse ernåddes mellan de 
förbundna staterna, och när Rumänien inträdde i kriget på 
motståndarnas sida, voro de militåra förutsättningarna synner
ligen gynnsamma för ett snabbt ockuperande av detta land. 
Län gre norrut befriades det av ryssarna besatta Galizien, var

jämte stora delar av det forna Polen och av dc baltiska pro
vinserna erövrades. Ni:ir slutligen den andra ryska revolu
tionen bröt det ryska rikets militära kraft var ticlen inne att 
framtvin ga fredsslut med Ryssland och Rumänien, varigenom 

dessa länders produktion ställdes i centralmaktsblockets tjänst. 

• 



• 
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Den tyska politiken och den glänsande tyska krigfiirin gPn 
hade sålunda uppnått betydande framgångar, och om l'ruktn
na av de vunna segrarna hade kunnat tillfullo inhöstas. hadL' 

centralmakternas ställning onekligen blivit myckc't stark , och 
faran för uthungring hade kunnat betraklas som undnnri i.i d. 
De militära krafterna hade till stor del kunnat frigör:1s l' ran 
de östra fronterna för att kaslas mot fienderna i väster oc h 
söder, och i ryggen hade centralmakterna kunnat s tödja ~ig 

på hela Osteuropa med dess rika tillgång på livsmede l, meta l
ler, petroleum, ull o. s. v. Utvecklingen gäckade emellerti d 
förhoppningarna härvid lag. Polen och de baltiska provinserna 
voro så förödda, att de ej ens förmi\dde täcka sitt eget li ,·s
m edelsbehov . Därtill kom missväxt i Rumänien och den in n' 
oredan i Ryssland, var·igcnom dc tyska beräkningarn a kull 
kastades och den väntade tiliförseln så gott som fullstiindi gl 
uteblev. 

Det kan nog ej heller förnekas , alt den tyska politiken 
gentemot Ryssland cf.ter fredsuppgörelsen i Brest-Litovsk v~1r 

synnerligen olycklig. Den synes i stort sett ha gått ut på alt 
stödja bolsjevikregeringen , vilken till en början torde haft sil l 
starkaste stöd i den allmänt utbredda längtan efter fred , och 
tyskarna avsåga härmed tydligen att korsa ententens anstrii ug 
ningar att återupprätta den krossade ostfronten. Bolsjevikre
geringen var emellertid oförmögen att åstadkomma vare sig en 
ordnad produktion eller tillfredsställande transportförhållan
den , och dess understödjande innebar sålunda ett direkt mot
arbetande av centralmaktsintressena. Den nära beröringen 
med bolsjevismen bidrog ä ven till bolsjeviksmittans överfii
rande till Tyskland, varigenom den inre sammanhållningen 
därstädes undergrävdes och den revolution förbereddes, vilken 
aav impulsen till det slutliga sammanbrottet. 
t> Centralmakternas ansträngningar i denna riktning hade 
sålunda, trots de glänsande militära framgångarna, fullständigt 
misslyckats , och det blev slutligen tydligt att någon räddn ing 
undan den alltmera hotande hungersnöden på denna väg t'.\ 

stod att nå. 

• 
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De här ovan berörda åtgärderna hade avsett a lt vinna er
sättning för den uteblivna importen. Den andra vägen a tt 
komma ur svårigheterna tog sig u llryck i åtgärder, vilka när
mast hade formen a v repressalier. Som svar på den engelska 
hungerbloc k a den sökte centralmakterna etablera en u tsvä ll 
ningsblockad mot västmaktern a och dii.rvid siirskilt mot Eng
land, i hopp att diirigenom tvit~ga öriket till fred före den tid
punkt, då deras egen inre motståndskraft huunit brytas. Del 
blev sålunda här fråga om en ren kapplöpning, dän·id segern 
konune att stanna bos den, som förmådde hålla ut längst. 

Napoleon hade på sin Lid högtidligen förklarat England i 
blockad, en åtgärd, som nog ej hade kunnat falla någon a nnan 
in , särskilt vid en tidpunkt, då inga franska sjöstridskrafter 
voro i stånd att halla sjön. Centralmakterna utfärdade aldrig 
någon direkt hlockadförklaring, men iigdc i stäHet i motsats 
t ill Napoleon föt•delen att disponera ett vapen, liimpligt fiir 
o·enomförnndet av deras avsikter , nämligen u-bMen, vars prakt> 

tiska värde såsom e tt krigsredskap tillfullo å dagalagts vid k ri-
gets början , bl. a. genom den berömda Weddigenepisoden . 

Förutsättningarna för u-bMskrigels effektivitet voro såtill
vida gynnsamma, att sjöförbindelsernas uppriitthållande var e lt 
rent l ivs Yillkor för en tenten. England var för sin folkförsörj 
ning i vida högre grad än Tyskland beroende av importen , och 
kriget på landfronterna fo rdrade en sliindig tillförsel av folk 
och k rigsmateriel över havet. Centralmakterna kunde emeller
tid aldrig tänka på att åstadkomma en så effektiv avspärrning 
som den a v ententen genomförda. De saknade k ontrollen över 
prod uktionsområdena, och u-båten var ej etl vapen, med vilket 
ett fullstiincligt brytande av sjöförbindelserna kunde fram
tvingas.. U-b:\ten var clilrcmot i stånd att sanka tonnage. och atl 
dä rigen om beröva m olständaren själva huvudmedlet för sjö
transporternas genomförande. Ententens tonnagebehov kunde 
siigas ntra obegränsat, oeh möjligheten att genom u-b{ttskrigct 
betvinga fienden var cbrför i främsta rummet heroende :lV den 
fr ågan, huruvida tonnageminskningen kunde giv:1s sådana pro
portioner, alt återst:\endl' tonnage ble,· fullsliincligl olillriicklig t 

Ticl~krift 'i Sjö1•äsendet. 28 
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för att tillgodose både krigets och folknäringens behoY. l ~a 
fall hade ententens nederlag varit oundvikligt, fön1tsall a tt 
deras ege n hungerblockad ej dess fätinnan tvingat centralm ak
terna till underkastelse. 

Det är numera ingen hemlighet, att u-båtskriget Yid l'l t 
par tillfällen var nära att framtvinga avgörande till centr<d
makternas fö rdel, och denna krigföringsform kan därför u ta n 
tvivel betecknas som ett militärt sett fullt riktigt motdrag m ul 
ententens handelsavspärrning. Att den ej ledde till åsyftat re
sultat var icke heroende på någon felbedömning h elräfianck' 
själva principen för avspärrningen , utan på brister i tilläm p-

ningen. 
Till en början var så lunda den tillgängliga materi elen otill-

räckli g för de förelagda omfattande uppgifterna. och alla ty~ka 
försäkringar i m olsatt riktning un eler krigels lopp fram sta nu
m era som en ren bluff. Den tekniska frågan var visserligen 
löst, i det att några år före krigsutbrottet en typ fram sliillt s, 
vilken li'impade sig för operationer på Englands väslku <, l. 
Antalet färdigbyggda b åtar uppgick emellertid vid krigsutbrot
tet endast till -±5, av vilka antagligen ett fl ertal tillhörde äld re 
typer och saknade den för handelskriget erforderliga aktiom
raclien, och att uneler pågående krig hastigt öka antalet mötte 
s tora svårigheter. Dels voro Yarven vid krigsutbrottet i all 
mänhet icke inriktade på U -båtsbygge, och de v oro än' n 
mycket upptagna för andra ändamål. Slagflottan, av vars till
varo U-båtarnas rörelsefrihet var beroende. behövde un der
h å llas , och för användning såsom hjälpfartyg Yid U-båtskri 
gets förande fordrades nybyggnad av ett stort antal torpcd
och minfartyg m . m . Dels vållade också arbetarfrågan sva
righeter. De arbetskrafter, som voro n ödväneliga för att upp
driva nyhyggnadsverksamheten, m åste tagas från hären , men 
denna kunde ej avstå folk i tillriickligt antal på grund aY de 
stora fordringar, som överallt ställdes på densamma. Särskilt 
var detta fallet vid vissa kritiska perioder , exempeh·is vid 
Rumäniens inträde i kiiget, den stora våroffensiven 1918 o. s. v· 

Lant- och sjökrigets fordringar voro naturligtvis m ycke! 
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svåra alt sa mmanjämka, och deras tillgodoseende maste giYCI
vis bliva beroende på, om man avsag alt söka det slutliua av
görandet till lands eller till sjöss. I förra fallet bleY U-bals
kriget endas t ett hjälpmedel, i det sena re ater det ~wgörande 
loigsmccl let, oc h dess fo rdrin gar pa s:häl pe rsonal som ma
teriel masio i enl ighet härmed under- eller i)verorclnas lant
krigföringens molsva rande fordringar. Uppfattningen om Jant
eller sjökrigföringens värde har nog föråndrats med de väx
lande krigslägena , m en i allmänhet g~il lcl e nog lan lkrigf'örin
gen som den avgörande faktorn. Della var sii rskilt fallet un
der de första krigsn en , da man ej trodde att kriget skulle 
räcka sä länge, och hade e tt aYgörancle till lan ds hastigt kun
nat åvägahringas, så had e handelskriget fått fö«a het\'del-<.J l) ~ 

se. Därav kom sig a tt U-ha tsbygget fic k stä väsentligt till-
baka, cch om än ell s tort an tal U- ha lar anhcfallcles till bygg
nad - en li gt offic iella tysl.;a uppgifter ej mindre iin 230 till 
1916 års utgång och 215 und er loppet av 1917 - sa sak
saknades tydligen medel att hastigt få dem fä rdiga. Sålunda 
färdigb yggeles exempelvis under å r 1917 enelast 101 b åtar. 
Mycket kraftiga å tgärder för att pådriva byggnadsintensite
ten synas visserligen hava ,·idtagits under å r 1918, men dessa 
hunno ej verka före stillest{mdets in gående. 

Antal et färdiga U-båtar \'i d o lika tidpunkter h ar angivits 
till: 

Må nad: 

l januari 
l maj 
l augusti 
l november 

1916: 

62 
84 

104 
131 

1917: 1918: 

H8 165 
155 l il 
16-± 180 
173 

Granskar man dessa siiTror , så fi nner man att öknincren f o b ran 45 U-båtar vid krigsutbrottet till 62 vid 1916 å rs ingån g 
är mycket obetydlig. Ökningen und er år 1916 kan beteckn as 
som tämligen avsevärd, men sedan Yisar nybygfrnadskurvan 
en starkt fallande tenden s, och från slutet av 1917 sy nas för
luster och n ybyggnader h ava nngefiirligen uppvägt varandra. 
Det är nalurligivi s omöj ligt att med lednin g av dessa siffror 
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giira någon tillförlitlig beräkning övt'r del antal U-batar. ;,om 
samtidigt kan antagas hava varit l tjiinst inom krigszon erna. 
De ty~lm uppgifterna variera emellan 20 och -!0 :\ 50, :,,. ,-il
ka den förra sitTran torde giUia de tidigare skedenn a v l'
balskrigets ikraftlriidnndc. Även det hiigre nnlall'l C-hat.~r 
synes emellertid vara alldeles otillriickligt l'ör operationer inom 
de vidstriickta spiirromrndenn , och en :w an led ningarn a till 
misslyckandet kan därfiir sägas ligga i bristande mall' ril'I-
Lillgang. 

Tanken på ett handels-u-hMskrig hade fr:11nkommil i Eng-
land slrax före krigs u tbrottel, och oms a ltes i p ra kli k en l' ii r;., l 
under kriget genom den tyska krigfi'n·ingen. U-hålens am·iin
dande i handelsförstöringens tjiinsl var sålunda en av de manga 
nyheter inom krigsviisendel, som. viiridskriget har hafl all in 
registrera, och den nya krigföringsfonnens förnämsta styrt' ~' 
Uig kanske i sji:ilva överraskningsmomentet, i förnu'tgan :11 1 
tr:rra molståndaren på en punkt, di.ir han var oförben'cld pa 
försvar. U-hålskrigl't uppkallade naturligtvis ententen till om 
fattande motälgi:irdcr, inriktade efter i huvudsak trenn e linj er. 
u-håtsförslöring, skydel för sjöfarten och ersiittningsbygge fi'n· 
att kompensern tonnagefö rlusternn. D e olil;;a motåtgärder na 
behöva här ej närmare avhandlas, då dc äro tillräckligt kii.nd:1 
inom in t rcsserade kretsa r, och ett detaljera t ingående p a d!'
samma skulle dessutom alltfiir mycket uthinja on1.fånget ~\\' 
denna avhandling. Vad som för vårt iimne är av intresse iir 
icke heller motåtgiirdernns art utan deras efTekliYitel, och i 
detla hänseende kan konstaleras att del tog entente11 myekl'l 
lång tid alt övervinna u-hålsfar:m. Ännu vid tidpunklen l'i'lr 
det oinskränkta u-båtskrigets början, i februari 1917, då vii ~t
makternn haft hela två år på sig all studera och orgnnise r:l 
skyddsåtgärderna, kunde dessa beleelmns som mycl;;.et inefTek
li,:n. Siinkningssi!Trorna under det oinskriinkla u-bt\lskrigeh 
första månader höllo sig uppe i 8-900,000 brutloregistl'rt on 
oc h nådde vissa m ånader upp till l miljon ton och dilrutöwr. 
Dessa oerhörda tonnageförluster kunde ej på långt niir konl
penseras av nybyggnadsverksamhelen, utan den totala ton-
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nageminskningen fortgick i ett lempo , som givetvis måsle be
ted:nns som hotande. Det var först in på år 1918 som skyclds
iltgiirderna hörjade visa sig verksamma. Sänkningssif1'~·orna 
biirjacle dh så smån ingom minskas , och särskilt lack vare 
F örenta Slall'rnas gigantiska ansträngningar nppdre,·s nybygg
nHclsverksnm helen till en någorlunda betryggande omfattuing. 
Fram på sommaren 1918 torde faran ha varit ön·n·umwn, 
men iinnn sfl sent som i september 1918 erkändes dock i en 
artikel i Daily Telegraph , att den Lotala tonnageminskningen 
alltjämt fortgick med en hastighet, som molsYarade 1 miljon 
ton om are!·. 

Med dessa fakl:t för ögonen torde del o111cli.imcl ej vara 
överdrivet, alt det- kanske fiirniimsta skiilet till u-båtskrigets 
mi sslyckande var del obeslulsamma och vacklande sii lt, på vil
ket det fördes. U-båtskriget var elt medel , som givetvis stod i 
stark växelverkan med politiken. Del måsle herii.knas till yt
terlighet uppreta de neutrala makterna och möjligen leda till 
dems indragande i kriget, något som ju också blev fallet be
träffande Förenta Staterna efter det oinskränkta u-båtskrigets 
proklamerande. Della borde den tyska ledningen haYa för
ut sett, och därför antingen hell avställ från denna krinförino·s-t:'l u 
form eller ocksa från början givit den det mest hii.nsynslösa 
politiska stöd. I senare fallet borde u-båtskriget hava i tysthet 
förberetts och , ni:ir tillräcklig materiel var för handen , igång
S~\tts med full kraft och utan hi:insyn till de neutralas protester. 
Overraskningsmomenlet hade då kunnat tillfullo utnyttjas , och 
utgången hade efter all sannolikhet blivit en annan, än elen 
nu blev. 

I stället fördes u-båtskriget till en början mycket lamt. 
Redan vid det in skränkta u-båtskrigets igångsällande i februari 
19'15 anbefalldes skonandet av den neutrala sjöfarten, vilket 
gav fienden möjligh et att söka skydd bakom ett oberättigat 
förande av neutrala flaggor och nationalitetsmärken. I juni 
1915 förbjöds efter Lusitaniaaffi:iren sänkandet av passagernre
fa tiyg, även fientliga , och därmed upphörde praktiskt taget 
handelskriget , åtminstone på de nordvästra sjökrigsskådeplat-
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serna. l september 1915 anbefalldes av polili~ka skiil c ll full
komligt instäl lande a\· handelskriget pa Englands Yitslku ~l <H'h 
i I\:amtl en. I N" ordsjön fick handelskriget fortgå , doc k enda~ t 

enligt prisförorclningen , alltså efter unelersökning 3Y n'~lWk

ti\·e fartyg . Senare ~ueruppliYades handelskriget mol fientli~ a 
fartyg uneler l;:ortare perioder i inskränkt form. En tid fin go 
icke fartyg undPr neutra l flagg eller med neutrala nalionalill'b
miirkcn angripas eller s toppas, iiYen om man hade grundad 
anlednin g all tro dem yara rienlliga. På della siill fiirhlcY u

batskrigel under l\·a ars tid endast ell hjtiJpmcclel ulan andra 
utsikter än alt kunna lokalt s\iira fiendens tillfiirsel öwr ha wl, 
och när det oinskränl-:la u-lJalskrigel proklanwrades Y~lr de\ 
för sent. Fienden hade fall tid att förhereda sina molålgiird rr. 
oc h om än faran för England nu överhiingande vid Yis~a lid

lilll1ktcr uneler det oinskrönklit handelskrigels fiirsta i\r, lycka
des del dock till sist att bemästra densamma. 1\:applöpningen 
m ellan dc b åda u l il ungringskrigen u! fiill till en ll'n tema klem a-, 
fördel , och sYällen tvang centralmaktsfolken till underkasl ehl'. 

:j: 

Sasäl det engelska som del tyska handelskrigels mål var 
all s,·iilla ul motståndarens civila befolkning och därigen om 

IJryla hans motslånclskmft. Alt uttala något omdöme om clet\a 
slflgs krigföring, som möjliggjordes allcnftst genom åsidosiit 
tftndet aY folkrättens mest elementära begrepp, torde Yara 
ö\·erfllidigt. Det har fått sin dom i det allmiinna riiltsmed
n•tanclct, vilket emeller tid icke torde hindra dess förnyan<l l' 
Yid liigligt tillfälle. Handelskriget har också spelat en så aYg ii

rande roll i världskriget, att det givetvis måste litgas med i he
rill~ningarna för framtiden. Få länder torde befinna sig i det 

lyckliga läget , alt de kunna leva sitt liv oberoenrle ftv all im
port utifrån, och detta är ju ej heller nödvändigt i fredstid , 
d[l importvägarna stå öppna. Vad som är av betydelse fiir en 
stat är icke att vara självtillräcklig i fred, utan att besitta den 
elasticitet i hela sin ekonomiska organisation, att den kan bliva 
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det i krig eller vid annan avspärrning. Vikten av en god eko
nomisk krigsberedskap, och av att landet i nödf::tll kan organi

seras att levit på sin egen produktion, framstår härigenom klm-t. 
Detta är en av de lärdomar, som det uneler världskriget bedriv
na handelskriget givit oss. 

Det bör emellertid bemärkas, att de geografiskit förhållan
dena spela en stor roll i fråga om det effektiva genomförandet 
av en hftndelsavspärrning. Ett geografiskt instängt li.\ge under
lättar avspärrningens genomförande, ett fritt läge försvårar 
eller omöjliggör densamma. Centralmakternas läge under 
yärlclskrigct kan i detlit hänseende betecknfls som del län kba
rast ogynnsamma, sti\llda som de voro mot en politisk kombi
nation, innefattande Europas såväl ost- sonJ. västmakler. 

Exempel på ett gynnsamt läge erbjudes av Förenta Staterna, 
vilka äga omedelbart tillträde till tvenne världshav och dess
utom i Panamakanalen disponera över en militärt tryggad för
bindelseled me lift n dessa. En så hermetisk in r in o-n i n..,. fl v t"> t> ' 

Fören ta Staterna som elen, vilken under världskrigel kunnat 
organiseras gentemot centralmakterna, torde därför vara omöj
lig att genornföra. 

Ett liige med fronter åt tv[t skilda håll ~ir i här berörda 
avseende givetvis en stor fördel. Vad vårt eget land beträffar 
kan tydl igen en avspärrning österifrån icke förhindra importen 
fr ån väster - i nödfall över norska hamnar -- så liinge det 

ligger i världshavens herrars ekonomiska intresse att denna 
import kommer oss till del. En avspärrning återigen av im
porten över världshaven kan ej hindw importen från Osteuro
pa, Yilken i nödfall kan föras landvägen. Vårt geografiska läge 
är sålunda proportionsvis gynnsamt, men v:"irldskriget hftr dock 

givet ett exempel på, att fall kunna inträffa, då även Sverige 
kan bliva geografiskt inringat. Det vore därför oriitt att un
derlåta vidtagandet a v sådana åtgärder, som ii ro nödvändiga 

för att vi i fall av behov skola kunna göra oss oberoende av 
Utl andet. Ju sbrkare den egna ställningen är, desto större 
respekt kan man också kräva och desto bättre behandling kan 
lllan betinga sig. 



Ett villkor för alt ett hänsynslöst handelskrig skall ku nna 

komma till stand är också, att de i kriget invecklade statnna 

dler nagondcra av dem iiger makt att sätta sig över clc nwl

lnnfc lkliga ön•rcnskommclscrna. Försma stater är detta giwt 

vis ulc~lutet , men diiremot har exempelvis England undn ar

hundraden ägt och iiven vid behov begagnat sig av denn.t 

makt. Världskriget har givit elt nytt exempel till cle m anga 

förega encle pfl att makt bryter riitt , och att för framtiden viinla 

en ändring hiirutinnan är nog tämligen lönlöst. Niir stora n .l

tioner strida för livet komma dc säkerligen att framdel es ~om 

hittills begagna sig av alla medel , som Jigga inom deras riick 

håll, för alt tillkämpa sig segern. 

Det iir naturligtvis \'anskligl all söka förutsäga , huru <il> 

framtida politiska maktkombinationerna komma att ge~ l all.t 

sig. Sa mycket torde emellertid redan nu \'ara tydligt, att den 

starka ekonomiska och maritima molsiittningen mellan En g

land och Förenta Stalerna blir en av de dominerande faktorerna 

i fråga om den politiska utvecklingen. I båda dessa Jiind er 

torde man också ha tämligen klart för sig, alt en framtida k on

flikt dem emellan icke är utesluten , och under en dylik kon 

flikt kommer otvivelaktigt handelskriget nlt intaga en fram 

skjuten plats. Förenta Staternas ställning därvidlag är onek

li"'en nwcket stark del s ()å !.!rund av rej)llblikens ovan pavi-
;:, ~ ' L l 

sade fördelaktiga läge med fronter åt tvenne världshav, dels 

enär landet är sjLilvförsörjande, och utsviillningskrigets anviin

clande som ett va pen mol detsamma därigenom torde vara 

uteslutet. .:\ven England äger abehindart tillträde till viirlds

havet, men enelast åt en sida, och landet är i motsats till 

Förenta Staterna för sin folkförsörjning i mycket hög grad 

beroende av tillförseln utifrån. Tillförseln över havet ka n 

emellertid i väsentlig grad störas genom ett kryssar- och ewn

tuelll u-båtskrig, vilket av England icke torde kunna hindra~ 

i betraktande av Förenta staternas härfi.ir gynsammn läge, och 

för England är det dätför av stor vikt att i ett sådant fall för 

säkra sig om fri tillförsel från de stora osteuropeiska produk

tionsområclcna . Detta förutsätter emellertid ett gott förhållan -
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de till dc mellan- och osteuropeiska staterna, och det främsta 

märkesmålet för engelsk politik efter viiridskrigets avslutande 

synes därför, om man söker fullt opartiskt bedöma förhållan

dena, vara att åstadkomma en försoning åt detta håll - ej 

att genom nya våldsåtgärder för oöverskådlig tid framåt omöj

liggöra en såcbn . Ett fientligt sinnat fastland i ryggen p~\ 

England under en konflikt m ed Förenta Staterna skapar den 

geografi ska förutsiiltningen för Englands inringning. "Hunger

piskan >> kan clf1 användas mot de t engelska folk et lika obarm

härtigt och lika effektivt som mot Tysidanels olyckliga folk 

under världskrigets dagar, och samma vapen , som under världs

kriget gav England segern, kan sttluncla und er ändrade förhål

lanelen förorsaka dess n ederla g. 
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Egna kolångare åt flottan. 
Av ledamoten Bj. Holmgren . 

Tanken på en nedskrivning av dtrt försvaJ sv~isende har 
redan aterverkat på flottan , därigenom att verksamheten vid 
f lotlans ,·arv alltmera inskränkts, vilket i sin ordning medfört 
den konsekvensen , att arbetarestammen reducerats. Delta fö r
hå llande bar i all synn erhet uppmärksammats i Karlskrona 
och där väckt en berättigad oro för samhällets framtid, näm 
fiirknippat som dess öden al lti d varit m ed vårt sjöförsvar. 

För den händelse att elen ifrågasatta neclskri\'11ingen :l \ 

militärväsendet sku lle, vad sjöförsvaret beträffar, avses utmyn 
na i dess totala slopande, vore den redan igångsatta inskränk
ningen av örlogsvarvens drift och därmed sammanhängande 
a vs kedanden a v varvsarhetare endast en logisk konsekvens 
hä rav . Emellertid synas icke strömningarna ute i världen tycla 
på, att en avskrivning av vårt sjö försvar för närvarande kan 
anses såsom en välbetänkt å tgärd, ett förhållande varom de 
ledande inom vårt land sä ker ligen förr eller senare komma till 
insikt . Innan ännu världskriget officiellt blivit avblåst, ha 
nya molnskockninga r visat sig på den världspolitiska himme
len, oaktat avskyn för krig väl aldrig hos individerna varil 
starkare än just nu. Om dessa moln komma att förtätas ell er 
upplösas, därom ,·eta vi intet. Tydliga tecken kunna emell er
tid förmärkas därpå, a tt det under ny bildning varande natio
nernas förbund ick e anser tiden mogen för en allmän a\Tust 
ning, då till och med de slagna fienderna m edgivas upprätt
h å lla ett försvar om än av måttliga dimensioner. 
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Våra ös tra och söd ra fö rut mäktiga grannars militiira 
sammanbrott har försatt vårt land i ett helt nytt sjömilitär t 
läge. Från att hava varit h ii. nvisade till en defensiv mol över
lägsn a grannar hava vi nu i Ös tersjön att skydda oss m ol mak
ter, i sjömilitärt hänseende med oss m era jilmnbördign, och 
vi behöva icke längre i sam ma ulstriickning som förr stöd ja 
oss på våra skärgårdar för hävdandet av vår själ vslii.nd ighd. 
Våra möjligheter att försvara oss hava härmed ansenligt ökats. 
Att genom ned- elle r avskrivning av sjöförsvaret avslå fr ån 
eller förmin ska dessa möjlighe ter vore oförlåtligt. En biittrc 
garanti för freden i Östersjön än en flotta av må ttlig styrka i 
händerna på en nation, v ii k en så ~i. rli gt manifestera l si n freds
vilja som den svenska, torde i övrigt ick e stå att vinna. Tecken 
saknas ej heller därpå, aU man in om nationerna s förbund så 
uppfattar situationen. Den inför vär ldskrigets ohygg ligheter 
så fö rk larliga rörelsen i riktning mol en avskrivning av vårt 
sjöförsvar torde därför böra tydas såsom av mera tillfällig 
karaktär. 

Under sådana omständigheter bör för närvarande in
skränkning av driften vid örlogsvan·en - i all synnerhet be
t räffande Karlskrona - undvikas, helst Karlskrona i och med 
ändringen i vårt sjöstrategiska läge undergå tt en sjömilitär 
värdes tegring, som vi icke genom avskedande av dess varvs
arbetarestam böra avhända oss. Ett industriellt etablisscmenl 
ä r en synnerligen ömtålig m ekanism, i vilken den ena kuggen 
griper i den andra. J u längre m ekanismen ulan störande rubb
ningar fått arbeta, desto mera avslipas del:una in om elensam
ma och desto lättare b lir dess gång. En arbetarestam, som 
skingrats , kan icke å ter samlas. Skall varvsdriften i Karls
krona i sin förutvarande omfattning åter upptagas -- någo t 
som m ed hänsyn till vad ovan anförts synes troligt - eller 
ska ll den gå en ytterligare utveckling till mötes - en för'hopp
ning som icke b lott flottans personal utan jämväl ortsbefo lk
ningen innerligt önskar m å tte bliva förverkligad - så innebär 
detta nödvändigheten att under å ratal av arbete å teruppbygga 
\'ad som nu på en kod tid rivits ned. Under elen som vi våga 
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hoppas tillfälliga depressionsperiod vi för niirvnr:\11de iråkat 
bör chrför personalen [t varvet hallas samlad och alla :n-skc
danclen unchikas. Atgiirder h:l\·a Yisserligen av regeringen Yid 
tagits i sadant syftt> genom att besiiiilningar för statens riiknin g 
ing~ttt till vanet, bland annat omfattande järnvägsmaterieL Dc 
igångsalta arbetena beröra emclkrtid omraden. Yiika icke ~a 
intimt sammanhiinga med varv ~ pcrsonalens yrken, som önsk ligt 
hadP \'arit. Den liimpligaste sysselsiillningen för varnarbcla r
ne torde oh·ivelaktigt Yara att bygga fartyg , varigenom cl era" 
yrkesskicklighet icke blott bibehalles ulan iivcn i viss man ut 
vecklas. Emellertid finnas för niirvarande inga medel tillgiin g
liga till fartygsbyggc, och det ligger utom sannolikhetens griin 
ser all fiirutsätta , del nästkommande riksdag skulle vara villig 
att bevilja sådana till krigsfartygshygge, även om flottans my n
digh e ter vore beredda att framkomma med typförsiag, grun 
dack pa erfarenheterna från världskriget. Däremot torde star
ka skiil tala för , att stalsmakterna borde vara henägna att 
anvisa prfcrderliga medel till byggandet vid Karlskrona van· 
av för kronans riikning anedda lastångare huvudsakligen i 
i1ndamft l att befraktas fiir tillgodoseende av flottans kolhehov. 
Skiilen härför skola vi i det följande söka ni1rmare utveckla . 

\'id elen vakthållning, som pålades flottan under värld s
kriget, kunde icke övningarna rationellt bedrivas . Sedan kri 
get änlligpn upphört, hade man hopJ)ats att kunna taga igen 
det försummade och att genom tillgodogörande av krigscrh1 -
renhetcrna ytterligare förhöja personalens och materielens 
stridsfärdighet. Ett nytt och miiktigt hinder härför uppstod 
emellertid i form av fördyrade kostnader framfiirallt de ocr
hiid uppdrivna kolpriserna. 

När iivningsanslagets storlek icke ökats i proportion till 
Jw lpriserna och övriga stegrade kostnader, har resultatet helt 
naturligt blivit en in skriinkning i övningarna, framförallt dc 
under gång, till en omfattning, som hotar alt bliva en verklig 
fara fö.r flotians effektivitet. För att bereda p lats och övnings
tillfåll c för den stora åtskonti ngenten vämpliktiga har visser
ligen elt icke ringa antal fartyg varit rustat , men dels har man 
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därvid i första hand tagit i anspräk elen iildrP och billigare 
materiel en, vilken ur ö\·ningssynpunkt giver ett sämre ulhytc 
än elen mcdernare, och dels så inskränkt tillfällena till övning 
under gang. att de delvis nedbringats under den gräns, som 
bör bet ra kl as såsom el t min im u m. 

Visserligen har genom det intresse för och den omtanke 
om ekonomiseringen ombord, som den knappa tillgången pli 
materiaher skapat hos personalen , åtskilliga besparingar ulan 
motsvarande minskning av övningarna kunnat ftsladkommas , 
men alt än kraftigare åtgärder måste vidtagas för att draga 
flottan ur den iråkade situationen iir uppenbart. 

Hiin·id synes kunna ifrågakomma antingen en kraftig ök
nin g av anslaget till flottans övningar eller ock en ur ekono
misk synpunkt förmanligare disposition av medlen under an
slagstiteln ifråga. Att någon större benägenhet skulle förc
finnas hos riksdagen att genom anslagsökning bidraga till en 
förbättr ing av förhållandena synes knappast Yara att påräkna 
dels med hänsyn t ill statsverkets så väsentligt ökade utgifter 
inom Ö\Tiga verksamhetsområden dels ock på grund av den 
föridarl iga reaktion, som inom den allmänna opinionen fram
trätt gentemot militärväsendet såsom en direkt följd av in
trycken från det avslutade "~irldskriget. 

Under sådana omständigheter måste ansträngningarna in
riktas pit att genom en klok ekonomi söka utvinna mesta möj
liga Yaluta ur övningsanslaget, sådant det för närvarande är 
till sitt be lopp begränsat. 

Hänid måste i första rummet kolekonmnicn uppmärksam
mas, såsom Yarande den Yiktigasle bland de faktorer , som in
verka på utgifterna för flottans övningar. I vad riir hushåll 
nin gen ombord med det befintliga kolförddet ha de senask 
tiderna givit många erfarenheter, som tillgodogjorts , ett och 
annat torde nog ytterligare kunna göras , men kan sannolikt 
icke medföra besparingar av sådan vidd, alt dc nämnvärt in
fluera på ön1ingarnas omfattning. Den oerhörda stegring pri
serna 1x\ flottans kol undergått från tiden niirmast före kriget 
och till dato berör dels inköpspriset och dels fraktkostnaderna. 
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Alt inverka på den förra aY dessa faktorer lärer icke för os~ 

niim1wärt !åla sig göra, däremot kan sannolikt ett och ann at 

u! föras för all nedbringa fraktkostnaderna . 

Däres t flottan m ed egna fartyg och egen personal om]),,_ 

sörjde transporterna av erforderligt ],oJ , skulle si1kerligen li'n·

m[mligare priser kunna erhållas på konsumtion sortcn . S()m 

vi för närYarancle sakna lämplig transportmateriel , bör saclan 

anskaffas och k ostnaderna härför i sinom lid amorteras . .\led 

hänsyn dels till tonnagebristen inom landet dels till önsk\·änl

helen alt bereda arbete fö r Karl skrona varv synes anskaffnin

gen av det för koJtransporterna erforderliga tonnaget lämpli

gast böra ske genom nybyggnad av kolångare vid Karlskrona 

varv . Ju flere ångare av standardtyp, som samtidigt bygga s, 

desto lägre ställa sig kostnaderna per bå t. Det kan därför ifra

g~l stittas , huruvida icke antalet n ybyggnader bör ställas så pa-s 

stort. att förutom flottans koltransporter jämväl en del a,- f;·,r 

:,!:1 tsverket erforderliga sådana skulle med del nybyggda ton

nn g~ t kunna utföras. 

Genom åtgärder, sådana som här ifrågasatts , skulle sanno

likt kolpriserna för flottan väsentligt kunna sänkas. Hii.rYid 

bör ock anmärkas, att, därest fartygen bemannas av flottans 

pe rsonal, kostnaderna för besättningen k omma alt ställa 'ig 

iiigre än tmcler förutsättning a v ciYil personal. 

Förutom de fördelar aY ekonomi sk art, som det oYan 

skisserade förslaget torde m edföra, skulle det giva goda till

fällen för flottan s yngre befäl och unelerbefäl att Yinna ökad 

fiirdighet och erfarenhet i utsjönavigering och för manskapet 

att vinna sjöYana och ökad sjömanskap. Därest erfarna rt'

servofficerare sattes som bcfälhm·are skulle därjämte en ökad 

insikt i handelssjöfartens förhållanden beredas flottans perso

nal. ägnad att stärka samhörighetskänslan m ellan örlogs- och 

hand elsflottorna , något som förvisso icke saknar sin betydelse. 

Från hamn, där lämpliga och billiga kol stå till bud ~, 

skulle därjämte transporter kunna äga rum till sådana platser, 

som lämpligen angöras för kolning under flottans långresor. 
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J\Iindre kolförråd kulle där under uppsikt av Yederbörande 

kon sulat kunna uppläggas, Yarigenom de för flottan s personal 

ur utbildningssynpunkt så betydelsefulla långreseexpeditionerna 

skulle kunna utsträckas och kostnaderna för desamma ned

bringas . 

I samband med föreliggande fråga skulle åtskilligt vara att 

dryfta, men bör detta ske i samband m ed en närmare utred

ning a v spörsmålet i hela dess vidd. 

Erforderliga uppgifter haYa icke stått till buds för att med 

siffror styrka det här gjorda påståendet om, att ekonomiska 

fördelar stå att vinna, genom att flottan med egn a ångare över

tager transporten av sitt kol. 

En noggran beräkning av byggnadskostnaderna jämte 

räntabilitetskalkyler torde emell ertid snarast av sakkunniga 

böra utföras och frågan föreläggas instundande riksdag till om 

prövning . 
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