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Kungl. örlogsmannasällskapets tävlings
ämnen för år 1932. 

l. Flottans uppgifter efter genomförd beslutad minskning 

av landets försvarskrafter till lands. 

2. Riktlinjer för övervattenstorpedfartygs taktiska uppträ

dande i sam.verkan med artillerifartyg. 

3. H.iktlinjer för undervattensbåtars taktiska uppträdande. 

4. Biktlinjer för flygplanens strategiska och taktiska upp

trädande i samverkan med övriga sjöstridskrafter. 

5. Riktlinjer för anorduandet och organiserandet av eldled

ningen för luftvärnsartilleriet å fartyg och sjöstyrkor. 

6. Minvapnets taktiska användning. 

7. Vilka synpunkter böra anläggas med avseende å skydd 

mot nutjda anfallsmedel vid konstruerandet av våra far

t~rg (med fritt val av en eller flera av de olika fartygs

typerna) ? 

S. De inre förbindelsernas ordnande å våra blivande krigs

fartyg (med fritt val av en eller flera av de olika far

tygstyperna). 

9. Fyllandet av marinens bränslebehov under krig. 

l O. Flottans behov av operationsbaser. 

11. Är en omorganisation inom kustartilleriet av behoYet på

kallad m ed hänsyn till de senare årens erfarenheter rö

rande minvapnets användande? 

12. Riktlinjer för luftvärnets organisation inom en kustfäst

ning. 
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13. Har den tekniska utvecklingen ökat eller minskat en 
flottas utsikter a lt framgi\ngsrikt genomföra ett anfall 
mot av moderna stridsmedel skyeldad örlogsbas? 

H. Industriens utnyltjancle för tillgodoseende av marinens 
behov under krig. 

15. Frill val av ämne inom området för Orlogsmannasäll-
skapets verksamh et. 

Tävlingsskrift bör, åtföljd av förseglad sedel upptagande 
författarens namn och adress eller ock elt valspråk, vara in
given till Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterare, Karls
krona, senast elen l nästkommande september. 

Finner Sällskapet inlämnad tävlingsskrift förtjänt av pris , 
tilldelas författaren Sällskapets medalj i silver. Skulle inläm
nad skrift anses vara av synnerligen utmärkt förtjänst , kan 
Sällskapet besluta att tilldela författaren samma medalj i guld. 

Tävlingsskrift, som icke kan belönas med pris men lik
väl anses förtjänt av Sällskapets erkännande, erhåller på hög
tidselagen hedrande omnämnande. 

Skulle elen förseglade sedeln, vilken åtföljer skrift, som 
blivit prisbelönt eller erhållit hedrande omnämnande, endast 
innehålla valspråk , tillkännagives detta under första hälften 
av november m.ånad i »Post- och inrikes Tidningar» nwd an
hållan alt författaren ville till Sällskapet uppgiva namn och 
adress. 

Såvida författaren av inlämnad tävlingsskrift icke tillkän -
nagiver motsatt önskan, förbehåller sig Kungl. Örlogsmanna · 
sällskapet rättighet att i sin tidskrift offentliggöra skriften. 

Radskrona i december l 931. 

Sekretewren . 
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Årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigs
historia. 

AYgiYcn av Jcclamo1en Hagman. 

Föreliggande årsber ättelse utgör ·en sammanfaLt;ning av ur 
svenska •OC'h utlän·dsd"a tidskrifter, marinkalendrar, dagspress 
oc:h .andra tryckta källor hämtade uppgift-er ·och bedömanden 
angående olik·a länders farty,gsbes,tånd, under bYiggnu-d varande 
fartyg m . m. Avsikten har varit att framlägga ett korta,re 
och översiJdligare material för ett bedömande au det inter
na,tionella maritima Läget än ·marinkalendrarna erbjuda, vi·N~et 
med hänsyn till elen f.ö•restående a'llmänna avrustn~n.gskonfe
ren sen i GeneYe år 1932 föredrag-anden ansett kunna vara av 
intresse. 

På grund ·av ämnets ·omfattande natur har det icke varit 
fö,red'raganden möjligt att begränsa berättelsen jnom elen av 
Säll:skapet angivna ,ramen, men hava, för ·att ·ernå någolll be
gränsning, de sydam·er.ikansk·a mlarinerna utlämnats. 

Uprpgivna kostnads- och <budgetssifiror hava omräkna·ts i 
sv·enskt mynt på ·grundval av dc den 30. juni 193·1 g·ällande 
!bestämmelserna. En datum, då va1lut1af.örhåU.ande.na ännu 
v.or·o stabil1a, bör nämligen välja.s så1som rikti.g·are motsvarande 
de förhåUanclen, •und er viUw kostnaderna berä·knats och an
s;la•gen beviljat s. 

I vissa detaljer, särskilt ifråga om deplacemen1tsifi:rm·, äro 
de tryckta källorna ganska varierande liksom även inför-andet 
av det s. ac standarddeplacementet å nyare fartyg hl<and de 
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äldre tonnagesiffrorna föranlett br.is·tande enhetlighet. Denn1a 

hri.stande -enhetlighet v.idlåder även denna berättelses uppgif

t er, toch äro dessutom, på grund av det hop·ade uppgitfts- och 

siJI,ermateri·alet s·amt bristande l< .. ontro'llmöjligheter, misstag 

och feLaktigheter icke uteslutna. För det ·asedda bedömandet 

i ·stort spela des's'a felaktigheter mindre il:oll. 

Det fransk-italienska avtalet om flottorna. 

I föregåend e åTSberättelse i s jö.Juigskonst octh sjökrigs

historia angåvas Franl<-'rikes ·och Italiens ståndpunkter efter 

den för dessa makters ·del resultatlösa Londonkonferensen på 

fö'ljanide sätt: 
»Frankrike ~erbjuder Hali en paritet ift~.·åga om nyby,g.g-

nadsprtOigPam under perioden 1931-36. FranlG:ikes nuvaran

d·e absohlt'a överlägsenhet silmlle så'lund a bestå, den relativa 

rminskas. 
Ita:lien viidhåller sin fordmn på paritet ifråga om flott-

styrka. På väg mot detta mål förklarar s~g dock Italien tiH

fredsstä.Ut, .om Fl'ankri:l<>es nuvmandc ·Öv·erlä.gsenhet i lätta 

fa:rtygsldas·s·er minskats ti'll c :·a 1:5,0,000 ton. - Detta franska 

övertag ,skulle dock, åtminstone delvis, kompenseras av stön·e 

modernitet på den italienska sidan .» 

Före och under Londonkonferensen hävelade FrankrH(e 

att des.s flotta tav säkerhetsskäl måste år 1936 uppgå mi 72'4,000 

tonmot 660,000 ton 1930. För att minska detta krav fordrade 

Frankril<>e tillförlri.tlig {,ryg,ghets.garan.ti. Amerika vägrade 

emellerlid ~att ingå på varje ÖY•ercnskomm·else, som kunde in

nebära rförpliktelsc att lämna värpnat bistånd. Italien gjorde 

för sin del i princip anspråk tpå va.rken mer eller mindre än 

en flotba hkvärclig med den sta.rka,ste av Europas I<.·ontinental

Jll'akters . tDe olika a'llspråken tpreciserades S·edermera där:hän, 

att Fmnkrike krävde ett tonnage, som översteg Halliens med 

240,000 ton, 'lmder det att Italien krävde paritet med Frank-

rike. 
D et Yar ,alltså betydande motsättningar, som skulle ut-
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jämnas, då de båda ma,lderna med Engla.Thds aktiva oc'h ivriga 

bistånd trädde i underhandlingar Iför att uppå en på Londonav

talet grundad s·epaTatöverens'kommelse. För gången av dess'a 

underhandlingar skulle det föm för långt att i detta samman

hang närmare T·edogöra, det 1huvudsa.Idi·ga är att en preliminär 

över·ens,lwmmelse verkligen träfrades den 11mars 1931. En re

d-ogÖT·else för sagda överenskommelses innehåll, i form av det 

»:i\l,e<morandum on l'he 'results ·Of the ne!jlotiations w1ith France 

and Italy for r eduction and hmitrution olf nnv,ai arm·aments», 

som fö•relades ·engelska parlamentet, återfinnes, i bHaga 1. 

S·om den avgJorda framgång för nedrustningssb:ävandena, 

vart.iJll överenskommelsen på många ihåll upphöjdes, kunde 

den dock knappast beteclmas. BL a . innebar den ju en h5j

ning a'V t. o. m. Was'blitngtonkonferensen:s slagrfartygstonna.ge. 

Avtalet ·s,atks ej IleUer i egentlig rmenling punkt för 'lmpprust

ningen utm1 Iänlmde snarast in denna rustning på lagbundna 

banor samtidigt som 'konkm·,rensen - vi'll<>et synes vara en 

ofrån'l<omlig och lärorik konsekvens av ,ana flottavta[ - tiU 

stor del överfö~·des från det kvant'itativa till det kvalitativa 

området. 
Avta1et god~"ändes i princip av Amerika oCJh Japan, ocih 

på det hel·a ·taget syntes alla !intresserade pm·ter vara belåtna 

med detsamma. Den officiella engelska tillfredsst.iilllels·en vm· 

dock antagligen mest gpundad på känsloskäl, enär det faktiskt 

blivit ~en prestigesak för Mae iDonalds T·ege.ring och särskilt 

utrikesminister Henders'on att få ett avtal till stånd. 

Såsom ·en v.iss framgång för de universella nedrustnings

eller åtminstone begränsningssträvandena måste naturlri gtvis 

avtruld även betr.aldas, ty annars skulle 'icke blott Londonkon

fer.ens.ens resultat hava äventy,rats, utan också föTutsättnring

·arna för ett lyckligt r.esultat av den stora avrustningskonfe!l:en

sen i Geneve 1'982 1mnnat betmkta,s såsom i hög grad försäm

rade. Å andra sidan innebär det preliminära avtalet vida meTa 

ett undanskjutande än en lösning av svå~·igheterna, i det frå

gan pa·rHet eHer ~eke paritet och därmed ·oc-kså ihe'la sa,ken,s 

kärnpunM, nämligen Italiens ofrånkomliga expansionsbehov, 

lämnats åsido. 
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FörsLe Amiralitetslorden Al exander ansåg sig emellertid 
i .enge1lsl<a parlam entet kunna konstatera, alt det ingångna av
t.alet ·g}orde slut på kap,prustningen till sjöss beträtTande samt
liga fartygssltrug samt att det tonnage, som efter avhdet skulle 
hyg.gas, lbieYe väsentligt mindr'e ·än v·ad tidigare planerats. 
Han 1mrakterriserade avl·alet såsom ett verkligt framsteg mot 
e tt visst mått tav al'lmän nedrustning. Han framhöll vidare 
att ,en bätbre ,atmosfär skapats meJJan Franikril"e ooh Italien 
liksom även bättre utsi·lder f·ör nedrustningslwnferensen 1932. 
Ministern dementerade rykbet, ,att En:glanld i samband med av
talet förtbundit sig att stödja Frankrike på sagda ,Jmnf·erens. 

Englands ,officieUa tillfr·edsstäUelse var Iättförståelig, ty 
de'ls [la,de England 'e'ller atminstone dess r.eger'ing så hårt en• 
gagerat sig för en lösning, ,att ·ett miss~yckan:de skulle inn.e
burrit ·en betydande pres tigeförlust, dels hade England - sm 
traditioneil1a divide et hnpem-politU<. till trots - sto,rt reellt 
intres,se 'av .att få en öv·ercnsl«ommel<se till stånd. I motsatt 
u'aiJl kunde näm:Ji.gen tän.kas , aU Fmnkrikes och Italiens sjö
styl"lwr ,under in~Jördes tävlan nådde en .position, som hotade 
Eng~·ands ~även i de auropeis.l"a ftarvattnen, eller s.om i aHa 
thändeber tv,ingade till ett begagnande av den s. k. ,saf.e..,guar
ding d ause i Londona~vt·alet, n ågo t s·om 'tmder rådande ekono
m.i.s~ka derpression vore aHt annaL än önskvät"L 

Äv·en i Frankrike syntes i stort sett beLåtenheten med av
talet ·vana allmän ·och inom parlamentariska krdsar spårades 
til'lfPedsställelse med ~a tt 'Frankrikes, överlägsenhet öve'l: Ila
hen kunde ruJpprätthMl'a s med minskade Jwstnader. 

I U. S. A. anfördes från r·egcringshåll kort och ~o tt, aU 
et-t ta-vtal, smn ,ej ~oroade det närbelägna Englm1d, knappast 
borde framimUa några farhåg.o:r i det avlägsna Amerika. En 
vi,ss irritation över ·ökningen a:v w ,asthingtonavtalets slagfar
ty,gsttonnage gjord e sig dock på sina h åll märkbar. 

I Halien betecknade utrikesmi~nisl·er Gr,andi nvtald såsom 
ett g·ott j,ärtecken för den ·aHmänna n edrustnings'l<.,onfe:rensen 
s'amt såsom en symbol både ;för g·oda relationer me:J.lan Fran~~
rike -o oh Italien och för ltailie~n s upprikLiga fredsvilja. Ha il 
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:påvisade åven, att avtalet i r e·aliteten innehure, att Frankrike 
år 193'6 siwtie v'ara överlägs-et i fråga om äldre fartyg, men 
Italiten heträ(l'ande moderna. 

Så långt var allt g.ott ooh väl. Men då det för experterna 
gäHde ,att T~edigera det redan i 'Princip och under icke r~nga 
buHer ~ooh :bång godkända avtalet, instäHde sig allvaTli·ga och 
ännu ~olösta s-våri~het,efl: ·och motsättningar. Dessa motsätt
ningar bottna<de i vissa av Frankrilke ;gjord·a, i och för sig 
grunsim finurl-iga tommg,eberäkningsman~pulationer, i huvud
sak g:å,ende ut på rättighet att unider åren 19·34- 36 påbörja 
€rsättningshyggnad förr dter 31 decen"Lber 1936 fö1råldrat ton
nag·e på 66,000 ton. Om de <beskäftiga engelska median1a, i 
sin iver alL få ~ett principavtal trill stånd , v·erkligen hade givit 
Italien ,J<'Jart htesl«ed i detta avseende, kan m ed ,skäl ifråg,a
·sättas. I alla händelser innehär Fmnluiikes s tåndpunkt, att 
d~eUa ]and den 31 de-cember 1931 sl"uH,e lm1ma besHta· en av
ta}s,enligt övedägsenhet över Italiten av 158,000 ton i mtodeiJ:nt 
{)Cih 71,000 ton i omodernt tonnage. Men Pedan på n.yå'l'd 1937 
s<kulle dess:a siffwr kunna v:ara utbytta mot 226,000 ton mo
'd ernt och endast 3,000 ton omodernt :tonnage. Att H<alien id{!e 
·vill gå m ·ed ·på en beräkning med dylika kons·ekvenser är 
ganska säU(ert, och detta desto m era s·om ljuspunkten 
för Ha'l:i,ens del i det preliminära tavtalet vm· just den av ut
rik;esunin:ister Graneli framhå'l>lna, 1rdativa överlägsenihet·en i 
n1~odernt t·onnage. Andemeningen i h ela avtal.et var väl där
föruttom uppnå,endet ~av status quo såv,äl i .tonnag:esiffrm· som 
i proportionen mellan modernt och -omodernt tonnage. Men 
d enna grundtanke hl~r oneklig,en minst sagt illusorisk om ena 
pa<rten på ,avtalets s:ista da.gs :af,ton Jmn göra ~anspråk på att 
vara wvtalstro:gen för att nästa dags morg1on hefi'nna ~sig i en 
11elt 1ann:an ~och .aYsevärt g.ynnsamm~t·e .positio.n, en position som 
d essut-om ·är helt olika den, på v.i'lke,n avtalet grundades. 

När d enna herättels·e avgives har den av upprepade ajour
neringar karakteriSJerade ex1JertJbehandllingen av avtalet icl«e 
nåtL :något restultat, och mycket tyder på att detsamma i sin 
11etllhet är aUvm·ligt äventyrat. Naturligtvås är det därför icke 
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omöjligt <ellrer os.annolikt att en sammanjämkning kan komma 

till stånd, men sker icke detta, rmåslte man göra klart för sig, 

att rden aU:männa europeiska situationen allvarligt lföTsämrats. 

Ty dels måste en miss1yclmd a:Vtalsföl'handling a~v den ar.t, var

om här är fråga, i och för sig bet~eclmas så&Oil11 ett mycket 

dåligt t~ec!kre.n, dels bliva de många med avtalet fö["bundna oeh 

lH.afti.gt reldramerrade fördelarna, av vrilka särskilt må nämnas 

fra~mgången för de allmänna rnedrustningsstråv•andena, av

spänningen mellan Frankrike och Italien srumt ökade förut

sättningarr för ett gynnsamt resultat .av nedrustn;ingskon!feren

sen 193·2, av no'll rodh intet värde. 

Storbritannien. 

Det kanske mest slående vid rett studium av den interna

tionella madtima s<ituartionen är Storbritanni~ens gradvisa ned

sjunl"ande från sitt förut ·odisputabla sjöiherravälde. En nå

got närmare granskning rav detta förhållande kan därför vara 

på sin plats. 
England står, åtminstone så länge invasion och ocku.pa

tion flygv,äg•en i·dke åro faldorer att på allvar räkna med, f.ort

farnde i stort sett ~nför .samma p["olilem som på Nelson's tid. 

Men de förhå<llanden, som på den tiden ikonstituerarde det sjö

strategiska ;läget, hava vida förändrats. Engand varr då hie'lt 

sjå,Jvförsörjlande ·och alltså licke ens tillnärmelsevis så ber,oen

de av importen som nu är fallet, då i genOIIIlsnitt c :.a 70 % 
av alla födoämnen, och av råva~ror ännu mera, måste impor

teras. Detta theroende ö::kas föT varje år som lfoikmälllgden 

ökas och j.ordlbruksar~ealen minskas, vilket f. n. är fallet. 

Nelson ägde därför en utomordentlig ihög grad av operra.tions

frrihet med rdäJrav fmjande - ~och förvisso åven utnyttj-ade -

möjligheter att gliipa och behålla ~n.itiativ.e t samt att öv,m1m

vudtag,et bedriva en hänsynslös offensiv krigförJng. Nu har 

d·essutrom oljan :börjat alltmem 'Uttr.änga Englands egna ko'l, 

vilket förhållande i ett ytterst viktigt avsreende gjort England 

beroende av utlandet samt !föranlett tuppbyggandet av en tank-
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flotta, rSOn1 i ej mindre ·~·ad än den flotta, S·Oil11 ~keppar födo

ämnen, kräver v~äpnat skydd. Så länge Eng'land iCil{Je återgår 

tiU koleldning, förmår förvandla kol till olja på ekonomiska 

villkor, eller på 1annat sätt, exempelv,is genom kolpulver~eld

ning, ikan utnyttja sina rika brä:nsJeresurser, måste flottan 

betungas m ·ed ansva'l"d föll" olj etrransporf.er.na från kolonfi,er 

elrler från nreutrwla, ja, kanske t. o. m. fienmga länder, beiläg

na på .stora arvstånd från imper'i·ets hjärta. Englands flotta 

l{jan aJlltså ej längr,e fritt och olbundet operera från ett själv

försörj-andre ökomplex, den :bas·e1rm· sig i ,s.täHet på ett land, 

som är sammanknutet rn:ed ikontinent,erna med starka iband, 

vi'lka varken kunna e ller få avslitas ·Ocih som måst~e skyddas 

just av fl.ottan. 
Härmed har den m·est genomgr:ipande förändringen i Eng

lands sjröstra,tegiska läge antytts, men härtill kommer den 

dig·ra luntan av inten1.atjonella traktater och övere:nskommel

S·er, SOIIIl, särskilt dter världskrtiget, sett dagrens lj'us, och för 

vHka En.glands sjömakt ~är den i grund och hotten enda på

taglilga, garan'tien. 

Folkf.ör.bundspakten år d·en första och ingalunda minst 

betydande. Locarno-pa'kt.en medför i realiteten srky'ldigihet för 

Eng,Jand att stödjra Tysrkland, ~om detta land anfalles av Frank

rirke och Belgien ·eller dessa senare, ·Om d e anfallas av Tyskland. 

Därigenom är det ytterst Engla'll'd, ·S·om garanterar dc nuva

rande .gräns.eTn:a mellan dessa land. Eng.Jand har, såvida trak

tater av detta sla~g icke kunna hetraktas som »scmps of pa·· 

p ers», förbundit rsrig att gå till ·krig om Locar.nro-pakten vå'M

föres, rd. v. s. det Jigg<e r i viss mån i ltrc kontinentahnakters 

hand att bestämma ·om England skalt slåss på rlwnt'inenten! 

Detta förhållande kan givetvis ej vara alldeles ovidikommande 

för mode;rn engelsk sj östrategi. 

Urpp'hörandet av det sedan år 1908 bestående förbundet 

m ed Japan var en annan, ~ej oviktig händelse. Förfbundet ut

byttes som beka~nt m ·ot en fyrmaktsöverenskommelse mellan 

Storbritannien, Amerika, Frankrike oe1h Japa·n, innebärande 

i stort sett status quo ~ Stil'la Hav.et. Då man således ej långre 
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kunde rräkna rmed Japan såsom traktatsenligt allieTad, måste 

England baga s}öfartssky.dd i hetraktande i vridstrådda far

vatten, där .ct<et förut kunnat övedåt'a detta till en förbunds

brodeL 
Det hilltills anförda giver \•id :handen, dels - på grund av 

aUhnera ö1lmt heroende av importen - att EIIlglands sjöstra

tegiska läge arVsevärt försämrats, dels - på gl'und av en S'erie 

internationella traktater och fö.rbindels·er - att dress ·sjörmakts 

ans.uar ök.a·ts. Hade England velat eller kunnat upprätthålla 

sinra t·rarditri·oner, lbo<rdc den logiska följden blivit att la111det 

fC,rstär:J<t srin .sjrö1111akt rtill den ni\·å, s01m motsvarade det för

sämrade läget och <eld ökade ansYaret. I stäHet i1nträiTade 

:motsatsen. 
Det var en ic~ke blott för Englrand utan för hela världen 

·mycl<ret lbetydelsrefull 1händrelse, sm11 intr·äffadc år 1921, då im

periekorrlf·er·cnsren uttalade sitt gil'lande av enmaktsslandardren, 

d. v. s. alt den sammarnla.gda .s·tY'l·kan av imperiets sjöstrids

kralfter skuUc motsvara styrlkan av varje annan makt i stäl

let för förut två eHer flera maldlers styrka. Föijdrerna av detta 

JJeslmt, sorm innebar Englands frivillriga uppgivande av det 

förut odi.spuba.bla sjröher~raväldet, ih:ava väl ännu icke ,gjort 

sig i egenth1g .mening rrnärkhara, vm·.ken i :England eller an

norstädes, rrnen förvisso kommer framtidens historiker att en 

gålllrg preka hrärpå såsom ·e n av mils~enarna i den världshisto

['ris<ka utvecklingen•. 
Merr än t ven1n e århundraden thava förflutit sedan Le Roi 

SorJeil emot Co~rherts •ocih andras råd vände sina ögon Ifrån ha

vet för att över landg.-äns•erna söka bygga upp ett världs- eller 

åtminstone •euro.peis'kt väLde. Historiens irrroni ville, att detta 

V·älde ·en gårr1rg skuHe bana sig fram til'l kortvarigt liv, men 

först ·Ö\"er sonsonsonens sonsons !blodiga stoft och för att snart 

iluossas av den sijömakt, åt vaTS utv•eckling Ludvig XIV gav 

fritt spelTum. Ty sjöherravälrdet, sorrn England snabbt och 

ivrigt förstod att gr:ipa och 'behåHa, skänkte världsherraväl

det. Det var därför uppgivandet av sj älva andemeningen i de 

st·olta ·orden: »R u le, Bri ttania, r u le the \Yaves», som ägde rum 

ltr 1921. 
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Englands av omständighel·ernas ma'kt framkallade resig

nation har s·edemnera lwdi1fierats i s·er:iren av flottbegr.änsnings

och avrustning1savtal, i vilken serie \Vash:ingtonkonf·errens en 

1922 ooh L·ondon:konfer·ens·en 193·0 utgöra mårkespun1kterna. 

Rresultaten rav rdess•a konf·erenser må vara .eller ans·cs vara hur 

vä<lsignelsebr.ingamde för mänsrkli1g1heten som ihelst, men sedda 

ur ·engelsk rsynpunkt rinne.bära de dock i real:itre ten int.et ·annat 

än •ett fråntr·ädantde eller på S•in höjd delnin.g av stä11mingen 

ås-om 'ledande väddsmakt. Med \Vashington-•avt.alet 192,2 av

stod England fö'l· första gångren i sin h.isto:ria från rättigheten 

3tt självt hestä:mma om behovet av sina egina sjöstrirdJskrafter. 

Det ·blev ej längre fråga om att avpassa sjöstri·dskrafterna efter 

behmrren utan behov.en efte,r sjöstridslkrafterna. Dook hade 

ännu 1d<.e, vHket var av särskiM betydelsre för irrnperiet, någo.1 

i ~ruslu:rän'kning .gjorts ifråga om antalret l<'ryssare. Men Elllgland 

hade å sin sida ·ej rheHer lyckats få till stånd någ.on bcgräns

n :ing av ubåtarnas storlek och antal. 

M.en även ]<ryssarna möUe sitt öcl•e, nämligen på London

konfeDen•S•en, lr930. Fö~· det ih·är ingångna avtal'Ct redogöres 

ingående i föi'egående årsheräUelse, och skaU 'här endast un

dersbry.l\'as, vad i denna berättelse påpekades, nämligen den 

påfallande ti'Ilhaikagången i engelska flottans styr.l<a såvä'l ab

solut som relativt övriga sjröm:alklrcJ'. TiH brelysande härav åter

givas å omstående sida i diagmmfonn några si fl'ror ur till 

sagda årsberä tt.el se f oga.cJe ta'beller. 

Vilk.en .ärr då engelska flottans stäUnin.g efter LondonaY

talet? I rsrin helhet innebär detta avta:l paritet med Amerikas 

Fö:renta Stater. Det lmn doc'k ur e:ngelsk synpunkt sett icke 

frånkornmas, att det härv:idlag rör sig om ·Cn teoretisk paritet, 

närrnligen .i siffr·or, men inga•lunda om •en reell paritet, d.v. s. 

i säkrerhet. Ty het[·aktas proiblemet mot hakgrunden av de 

b:lda ma·ldernas helt oliika sjöstrategisam 'läJge, g•eografiska och 

fö.r.sörjnin@s'betirnge]s.er m. m. samt härav uppkommande spe

cifikt h elhov av sjösh:idskraftcr, linnehär otivelaktigt den sif

fermässiga paTiteten i vel'ldig,heben icke annat än amerikansk 

över'lägsrenhet. På så sätt har England icke ens kunnat vid-
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m~kbhålla enmaktsstandarden. Det kan antagas, att England 
såismn ett rmodus viv·endi kommer ·att t. v. lämna U. S. A. 
»out of the pichme» och fö:rsöka eta:b}era en europeisk två
maktsstrandard, d. v. s. gentemot Frankrik.e och Italien. 

Bebräff,ande slai[Jfartygen uppstäHde Naval Defence Act 
1889 d en principen, ratt sagda fartyg s1l<.uUe hå'lla den minsta 
storlek, som var möjlig förr :att de skulle kunna fylla ,sin upp
gift. Men då ~a:r}e rstat :a:lltid ville ibygg.a ett något större och 
s~arrkm·.c lsil(lepp ån den presumtive anatständarens sjsta, srteg 
storleken rgradvis för :att kulm~nerra först med Fisher.s »aH 
big gun ship», a:epresenterat av »Dr>eadnouglht» 1907, ooh där
eft.er »Hood» och de därefter föl}ande »Nels.on» och »Rodney» 
krun antagas, att :s'llagf:artygen vuxlit sig själva öv.er huvudet. 
En r·eaktion ärr därför sannolitk, äv.en om man i Amerika t. v. 
hå'ller på maximitonnaget Enligt Londonavtalet får emeller
tid EngLand icl(le hålla flera än 15 slagfartyg ti'll slutd av år 
19r36, och dCissa 15 ·uppnå, rmed .två undantag, lägst 18 oah 
högst 23 års ålder vid sagda tidpn111kt. 

If,rå§a om kryssare medgiver ·av.talet England att hålla 15 
kryssare ;på c:a 10,000 ton oah 40 på uppåt 5,000 rt.on. ~fen 

d å högst '91,0.00 ton 'få förnyas för.e utgången av år 193r6, kan 
E:ngland 'knappast räkna med flera än 15 större och 35 min
dre kryssane, d. v. s. mindre ärn hälftren av totalantarJet 1914. 
Att siffran 50 för Engiands vidkOtlllmande må:ste betra:ktas så
som orovärCJkande låg rligg.er i öppen dag Tedan v.id en ytlig 
granskning rav imperirets geografisrka struktur, vilket även från 
offidelit håll krraftirgt framhållits. V.id Genua-konfePensen 
1927 påvisrude sålunda lovd Jelliooe, att Storhri,tannien måste 
göra an~pråk på minst 70 'kryssar·e. 2i5 st. å·tginge nämligen 
fö·r »fl,eet work» ~och 45 rst. 1fÖT ·skyddet .av de till 80,000 eng. 
mils I ängd heri1äknade lwmmuni~mtionsrlinrj erna inom impe
riet , d. v. s. i genomsnitt en 'kryssare på mer än 2,ö00 engelska 
mil. 12 remheter rav de 70 måst'e alltid beräknas vara tillfälli1gt 
ur tjänst för bräntslefyl1ning, översyn 1111. m. J. framhöll även, 
att England vid krigsrutbrottet disponerade 114 kryssare, vil
ket ant·al visade ·Siig obill.räclklig't. Sårdana förändringar hade 
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ej inträtt i läget, att, mot hakgrunden av år 19,14, 70 kryssare 

kunde anses r~epTesent~era ett ö,verdrivet Uffi·av år 1927. 

Viss'eJ·Iigen kan England erhålla e tt större antal krys,sm·e 

genmn i avtalet med.g,iv,en överflytl'ning av }a,gar,tOJlnage, lillen 

då just hris.ten på sådant tonnage ej var långt ifrån att av

göra världskri,get ti'll c·en'tralma1dernas förmån år 19,17, if.ram

står denna !lnö11ighet ~knappast i någon önskvärd dager. 

» T'll'C safeguarding cJ,ause» (Londonavtal,e.t, a:rtikel 21) 

återstår vis1ser·JilgJen 'alltid, rmen för den 1hänrdelse, att EDJgland 

ej vill eller ej kan ·tillgripa denna klausul, har kryssaJ-ton

n agets förstär·kning med fa·rtyg, som id(e f,aJ'la under avtah:~ts 

.bestämmelser, diskuter-ats. Man synes närm·ast reflektera på 

s. k . ,s,l.oops, och en tyip på 2,000 ton, 20 knop, 4 st. 15 cm:s 

kanoner oclh 2 a 3 flygplan !har nämnts. 
Kryssamntale·ls nedgång från 114 st. år 1914 och sak

kunskapens 70 år 192.7 ti'll avba,lds 50 ä.r i alla händelser i 

hög .grad påfallande, o:oh iUustrerar tydligt brithsk S'jömakts 

tillbakagång, och detta just ifråga om dc för utövandet av den

na ma:kt virkt:i.gas,[,e v·erktygen. 
Jagartonnagesi ffran :i Lonclona·vtalet kan b er-äknas med

g~Lva England ett 100-tal jagaTe och floltiljledare. Sist'a kr.igs

år·et 1hade England 3,60 jagar.e i tjänst. Det medgivna antalet 

lmn ökas ~om .enihetenlifl.S storlek minskas, men blir b.etydlligt 

n11indre, om man ;begagnar rättighet,en ·att byta ut jagare- mot 

kryssa:retonmug,e. Med 'hänsyn tiH världskrigets erfarenheter 

kan j agarantal'Ct näppelig1cn hetraktas såsom tillfredsstä'llan

de, varför även på detta område »oibeg,rånsade» typer !böcrjat 

cU.skuteras. N-ärmast hava patr·uUfartyg, e j över.stigand.e 600 

ton, varit på t~al liksom även särs'ki1da uhåtsjagaTe !lned lätt 

bestyckning ·och c: a 22 knops faTt . .~is tnärmnda tanJke har 

sitt särskilda intress'e för sv.enskt vidkommande, enär vi här

m ed - liksom f. ö. även vår 'hangarkryssar-e ii:Jö,rjat fram

skymta - kunna se vår V'eddthåt av år 1927 böll:ja t·a~ga gestaU 

i de utländska konstruktionerna. 
Vad slutHg,en ubåtarna betTäffa,r, kan avtai.et heröirande 

des,sa ·kanske anses som en vi,ss~erli gen 'ej ,alltför klart lysande 
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ane.n dock lj uspunkt för England, så till vida som ibeg:räns

ning verkligen uppnåddes ifråga orm två 'a:v r .ivalerna. Detta 

har dock mera platonisk betydelse så lä.ng,e som den fmnslk

italien,s:lw övel"enskommdsen ej ,ä;r träfl'a,d, ~och England aUtså 

icke lmn ,rä lma med fasta si tiror för särskilt Fran]n.ilk es ubåts

tonna~ge. storleken av d'et uhåtstonna,gc, som ayta.Jet tiUförr

säkrar EI1!gland spelar i j,ämiförelse härmed föga roll, ty vad 

England :möjligen icke har av u'lhåtstorLnage är ovidkommande 

inför Yacl 'Frankrike lll'aT. Englm1ds ständiga och mot hak

grunden av världskrigets edarenheter ~ngalunda omotiverade 

oro för 'Franlu·ike's ubåtsvapen komill).eJ· som synes även till 

uttryck i utkast·et ~til~ fransk-itaJi1enska avtalet. 

Fl~gs trj,ds,kraft.ernas uppkomst ocih utvec'k'ling utgör en 

ny och hetydelsdull fa'ldor vid varje studium av sjöstrat.e

gis'k a fÖII'Ihållanden, vilket ·ej minst gäller England. I annat 

sam11nanhang omnämnes den tydligt framträdande tendensen 

till ~e tt avförande av de stol"a hangarlfa!J'lygen. Dessa väJ:diga 

fall'lyg med ~ si1n stora anhopning av fly1gplan ~äro också !i grund 

och botten icl{le aH hetra~da såsom annat ~än ~ett materi'ClH 

utlryck för den ursprungliga benägenheten att ibetra'lda l!ruft

sjövapnet såsom något f!l·ån ytsjövapnet ,s,epara1t och väsensl"ilt, 

med'an en naturlig utv•eckling i själva verket pekar på en 

s:rummansmältning av sjö- och luftstridskrafber till gemensam

ma ka11npen1heter. Denna s::unmansm.ällning har också kom

mit 1till tyd-ligt uttryok vid sjöma'kternas ilnodernise.ringar ooh 

nykonstruktioner. För Englands del uppställer sig ihe1t na

tlllr]i,gt frågan, ·Om flygvapnet kan bidraga till skyddet av lfö,r

hindelsev,ägarna på ~oceanerna eHcr om tmnsporter.na ['ent av 

kunna till s töm e ·eller mindre del v~erks tä'llas luftvägen. Vad 

framtiden i dessa avseenden här i sitt sköte äT oberäkneli!gt, 

men i nuvamnde I,äge kan man utgå från, dels att luftfantygen 

icke besitta 'erfmderEg lastkapacit'Ct, de!Js att flygplan icke 

kunna heräknas 'bjuda l1andelslförstö,rande sj.östl'lidsiTnafter till
räc1klig't motstånd. Däremot kunna, s:ärsldlt på de slo'ra vatt

nen, flygplanen giva sj östTidskrafterna värdefull hjälp Vii d 

bandelsskyddet. Luftsrtridskrafterna,s nuvarande ståndpunkt 
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medgiver a!Jltså icke Enrgland att i luften återtaga vad det för
loratt på vattnet, varav fö'l}m·, att någon minskning av fa•rtyg•s
och .&ärskilt kryssar'behovet på grund av luftstrids'l;;.ralfterrnas 
tilll<'omst ~unnu icke inträ tt . 

Sammansättningen av imperiets sjöstridskrafter är hu
vudsak följande : 

l. Slagfartyg. 

De p l. Huv.-art. Antal. 

Queen-Eliz.arhrebh 111 .fl. ······ 31,000 8-38,1 5 

Roy.UJl-Oak m. fl. ···· ·· ·· ··· ···· 29,150 8-3S,l 5 

Nelson, Rodney ............ c :a 33,500 9-40,6 2 

Rrenown, Repu'lse, slag1k•rys-

saa:·e ··· ··· ··················· ··· · 32,000 6-38,1 2 

Hood, slagkryssar-e ·· ··· ····· ·· 42,100 8-38,1 1 

S: a 15 st. 

I .enli.ghet med LoneLonavtalet hava Ma;rlboroUigih, Emperor 
01f In-dia •Octh Benhow ·utrangerats s·amt Iron Duke överförts 
till artillerislkolfar tyg, i vilken egenskap faTtyget avlörst Tiger, 
som n edsk:rotats. I enlighet ;med sarrnma avtal å iro inga slag
farty.g und·er byrggnard eller planerade. 

Slagkryssar.en Hood ib.ar nylig·en genomgått en genomgri-
pande modernisering till en kostnad, s·om uppg:ivit·s till 12 
milj. 'kr . BL a. !har faTtyg:et erhållit katapult. Sedan 1918 
'hava s·amtliga s·lagskepp ocib. .slagkryssare utom Nelson och 
Rodney g1rundligt modernisemts ·oCh förstärkts. ATbetena ha
va lbestått i apterandet av »h u.lges », förstärkning av iuftvä!l.'ns
artiUeriet, förbättring av bJ:yggor, IJ11ärsar och inr•edning m. m. 
Å ISlUJgluyssarna ha•r pansarskyddet förstäTkts. S.J.ags'l<'eppet 
Valiant hair erib.å'llit katapult. 

En ,ganska kraftig ·opinion har gjort sig gällande för minsk-
ning av slagfartygens storlek. Srom bekant för-ordade England 
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vid Londonll;;.·onferensen en typ tpå 25,000 ton, bestyckad med 
30,5 om :s l{anoner, men diskussionsv.irs !hava betydligt mindre 
typer nämnts. IBland des.sa år amiralen Sir H eThert Rich
monds.' principf6rslag om en ·typ, ·av v.ilken endast skul'le ford
ras n_~stämd oöverlärgsenhet över varje ibesty.cJk.at handelsfartyg, 
det -l~~1gst .gaende . R. anser, att strategiska s l{lä.l ej påfordra 
en rstorre rstodek än 6,500 ton, men att de P'Olitiska fö-rhål
landena, särskilt ·då Versaillesfredens stipulationer ifråga om 
Tyskilands flotta, f. n. nödvändiggöm en ty.p p å c:a 12,000 ton. 
I tpressen ha'>'a förekommit gans'ka bestämda förljudanden att 
amiralitete t tätn]{ler 1fTamlägga ren typ på 20,000 t;on med 3o,5 
cm :s lmnon eT till internationellt begrundande. AHa övningar 
och . föT.sörk sikull e nämligen hava påvisat, att slagfartygen vis
s.erhg·~~l ·ä ro o~:·ånkomligen nödvändigra, men att nu befintliga 
typer ·ar.o •alltforr· stora och dyrbara. Captain Acworth fö.rorrda'l.' 
i s.in 'bekanta bok »The Navi·es of To-day and To-moiTOW» 
om vil]{len mera i det fö~jande, en typ på 12;500 ton, 17,5 [m~ 
och 6 st. 34 c1n:s kananer. Han kriti·s·erar h årt Nelson-typen 
på vilken ddledningssy.stemet slkuUe vara så anordnat, att e~ 
e nda slu:npt.rä~ kan sätta h ela system et ur funktion. Trippe·l
tornen aro ·OtiHftr.edsstäUande konstru,erade, eldrö.r·ens Uvs
längd oroväckande kort ·och svåra ammuniti·onsförTådet otill
Täck,ligt. Det .stor·a torpedrummet ·undeT vattenlinj en förrut 
anser A. farligt, 'Siärskilt med hänsyn till de angränsande svåra 
d:ul"karn~ . F·a~tygen kar.akteri,Sie.ras såsom vebenskapliga mu
seer i stallet for örl-ogsfartyg. 

2. Hangarfartyg. 

De p l. Huv.-art. Antal. 
Furions ..... ... .. . . .. .... . . .. ... . . 22,450 10- 14 1 
Alrgus ... .. . ............. . . . . .. .. . . 14,450 6- 10,2 1 
E agle . ........ . .............. . . .. .. 22,600 9-15,2 l 
H errm·es ..... .. .. .... . . . . ... ... .. . . 10,850 6- 14 1 
Gl·or·ious, Coura:g.eous ........ . 27,500 16- 12 2 

S:a 6 st. 
Tidskrift Sjöväsen-det. 2 



- 18-

Dessutom finnas flygdepåf-artygen Ar.k Royal ooh A'lba
tr.os,s (\för Australien). Det senare är på 5,000 ton, fö:r 4 s t. 
12. cm:s kanonl€!r , l :katapult och 6 plan :samt gör 20 a 2,2 knop. 

Jnoa ·hangarfarytg äro under byggnad eller beviljade. 
M:n 

1
synes. ·även i En~land va:ra enig ~om att diet ä~r för 

delaJkt:~g.are med ett stör~re a:nt·al s:mä'lT•e flyg,planförande far
tyg än -ett med Herdubbl a ton t ald. Sir John Tlhornycr·oft ihar 
i detta sammanhang framkastat fö.rsl·ag till ett lfa'l·tyg på 3-
4,000 -ton, diär ,akterskep:pet, som ,erihåMer ytterligt lågt friJho:rd, 
formas till en slip, å vilken planen ~ätt kunna dragas upp. 
F~a:rtygd ,!>kulle kunna medföra 6 plan och. erhåller st~rtd:äck. 
Katapu'l't f.ötl"lelwmmer alltså icke. Fm·t och bestycknmg den-
sarrnma ~som på en jagare. 

Från andra !håll :har planens o.mbordtagand·e över en ak-
terut, genom farten s.pänd segelduk förordats. .. .. 

Toy;d,Jiot är att ,problemet närmast rör sig om saltet for 
planens o~bordta:gande, i det att man vill un~vil"a de stora 
däck, som 'kräv·es 1fö.r artt pla'Jllen s/kola kunna ga ned ombord, 

• n • rnr1·nc1·p dr·acre1• sig fö.r det min'dre däck, S•Om ford-men IC•'-C 1 •r . ., · 
ras för stai't utan tiHh}älp av kat·apult. 

3. Kryssare. 

J( ryssare bestyckade med 15 cm :s kanoner eller därunder. 

a) Fändiga: De p l. Huv.-art. Antal. 

5,12,0 8- 15,2 l st. 

5,100 9-15,2 l )) 

3,900 4- 15,2 l P> 

3,900 4-15.~ 5 » 

4,}00 4- 15,2 2 » 

4,2100 5-15,2 3 » 

4,300 5- 15,2 5 » 

4,2·00 5- 15,2 5 » 

4,8>50 ö-15,2 8 » 

7,600 7-15,2 2 » 

Brisbane .... .... .. ............. · .. 
Adelai d e ........... ......... · · · · · · 
Coonus ................... . ... .. .. . 
-Cambrian m. fl. . . ............ . 
Oentruur, Concord ............. . 
Ca~iedon m. fl. ............ · · .. · · 
Cer.es m. fl. .............. · · . · · · · 
Carlisle ;m. fl. ................ ·. 
Dragon rrn. f,l. .. . .. . ........... · 
Bnt,erpi'1se, Emera·ld . . . . . .. . . 

S:a 33 st. 
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h) Under byggnad: 

L eander, 
Ar1h illes 

Neptune, Orion, 
c:a 7,000 8-15,2 4 st. 

Il. ryssare bestyckade med kanoner över 15,'2 cm:s lwliber. 

Hawkins m . fl. ........... c :a 
Kent m. fl. ................... .. 
London m. fl. ................. . 
;'l(orfol k, Dor.s-etshir·e ....... .. 
Yor k, Exeler .... . ............ .. 

9,800 
10,000 
10,000 
10,0:00 

R,400 

Inga under byggnad ·eller beslutade. 

8-19,o 
8-20,3 
8- 20,3 
8-20,3 
6- 20,3 

4 st. 
7 » 

4 » 

2 » 

2 » 

S:a 19 st. 

Leancler, s·om lörpte av stapeln uner sistl. sept,embeT må
nad, kan s'äg·as mat·erial isera amiralitetets avsikt att övergiva 
10,000-tons kTyssarna och gå in för anindr·e och billigare typer, 
varigcn·om tatalanta,J.et avan ökas. Även tm utse,cntdet är Lean
der olik sina flö.re.gångm·e. Bl.. a eThåller den endast en skorr
sten. De åtta 15, :! cm:s kanonerna, s-on1 är·o av ny m ·odell 
med thörg 11tgång.s11astig:het, uppstäHas i 4 dubbelt<orn. Maxi
midevationen uppgives till 70 °. Luftvärnsartilleriet komm,er 
antagligen att bes,tå av 4 st. 10 cm:s kanoner och torpedibe
styckningen av 2 st. 53 cm: s tuber. Kryssaren erhåMer kata
p ulter ooh 2 flygplan. Pansarsi<.yddet betydligt kraftigare än 
på föregående ty!j) er. Fart ~5 'kllop. Neptune, Orion odh 
Acihilles, som nyligen påbörrjats, komma antaglitg•en ej aU skilja 
sig frå n Lea.nder. 

Kryssarna Cornwall ·och Yorrk hava. erhållit katapult. 
Katapulter inbygg:as J. n. på fl era kryssa.re. 

1 0,000-tons <kryssarna av s. ile County-ld.ass, (13 st. fr. 
BenYich t. o. m. norsetshire) ihava utsatts för viss kritik, oclh 
bl. a. lhar framhåtl'llits, att de tej skulle kunna uthä11·da en enda 
välrikt:1d salva från s.ina egna 'kanoner. Det !har också på
·visals, att 'mots\'arande frans•ka ·Oclh italienska kryssare äro 
s ' abllare, medan de amerikanska ~och japanska äro bättre 
sl,yd dad e. 
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Vid nästa kryssarUwnsbruktion planer,ar ll.llan att gå ned 
till 5,000 ton. Anledningen till denna åtgä.rd, som 'mötts av 
viss opposlition, är att England måSite )"tterli,g~re ~in~~ka .de 
enskilda J.nyssarnas storlek fö;r 1a.tt kunna erha:lla tillrackligt 
antrul. ;in,om Londonavtalets IJ.'aiD. Ofi:icielJt lhar förklarats, att 
de't I~äg:re t~onta1et visserligen måste medföra något sva.gar~e ar
tille·d ,0 clh pansars~ydd än å L·eander, men att sjödugli~het ocih 
,allmän anVländ!barlhet 'knappast heihtöva 1stå till'ha!ka for sagda 

fartygs. 

4. Flottiljledare och jagare. 

Hottiljledare. 

a ) Färdiga: 

Abdi,eJ m. fl. ................. .. 
Sh:akespeare cm. fl. ........... . 
Bruce m. fL ................... .. 
Godrington ...................... . 
KeWh .. ....... .................... . 

De p l. 

1,3,10 
1,480 
1,530 
1,520 
1,330 

b) Under byggnad eller beVIiljade: 

K·mnpenf.elt ....... . .......... . . . . 
Duncan .... .... .. ...... . ....... ·· · 

1,390 
1,400 

Huv.-art. 

4-10, 2 
5-12 
5- 12 
5-12 
4- 12 

4-12 
4-12 

Antal. 

3 st. 
5 » 
7 » 

l » 

l » 

S:a 17 st. 

l st. 
l » 

FJ:ån ,odh m ed Keith avvi:k'a de nya f1ottiljledarna från 
iS·i na för egångare i så måUo, ~att de i allt väsenUi,gt överens
stämma m~ed de jagar,e, som de äro avsedda att leda. De spe
cieUa flottiljledaregenskaperna åberlfin.nas därför praktiskt 
ta1g-et endast i inredning.en. Keitlh är avsedd för Beag1e-, E.eJ
p enfelt .och Duncan för CrusUJdeT- och Defende'l'typen. 
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Jagare. 

a) Färdiga: 

Restd·ess rrn. fL ........ . ..... . .. . 
S-Qdass .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Vancouver, Ch1amplain, Tour-

maline ......... · · ........... · · · · 
Turquoise, T'uscan ... .. .. . . .. . 
Vi,ce-r~oy, Visoou.nt ........... . 
V-ldass, . . .. ............. .. .. . ... .. 
Wols·ey, '\V oolston ...... . . . .. . 
Wm·Wiic m. fl. .... .... .. ..... .. . 
v~enomous m. fl. ... . .. .. ... .. . . 
W·islhart, Witdh .............. . 

De p l. 

9{)0 

905 

90.5 
790 

1,120 
1,090 
1,120 
1,100 
1,120 
1,140 

Amazon, Allll:bnscade ......... 1,3150, 1,170 
Aca-sta m. fl. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 1,3,30 
Beagl·e m. rfl .. ............ .. ...... 1,330 
Saguenay, S'kcena . . . . . . . . . . . . . 1,330 

b) Ul1ldter byggnad: 

C rusader m. fl. .............. .. 
Def,ender m. fl. ...... ....... .. . 

1,375 
1,375 

Huv.-art. 

3- 10,2 
3-10,2 

3~10, 2 

3-10,2 
4-10,2 
4-10,2 
4-10,2 
4-10,2 
4- 12 
4-12 
4-12 
4-12 
4-12 
4-12 

4- 12 
4- 12 

Antal. 

9 st. 
44 » 

3 » 

2 » 

2' » 

26 » 

2 » 

19 » 

14 » 

2: » 

2 » 

8 » 

8 ,, 
'2 » 

s :a: 1421 st. 

4 st. 
8 » 

S:a 12 st. 

De 'Under J:>yggnad varande jagarna !heta: Cr·e.scent, Cyg
net, Crus,ad!er, Com~et, Def.ender, IDiamond, Dainty, Deli:giht, 
Daring, Deooy, Di·ana, Duchess. 

De nya j'agarna av Beagl~e-tyP äro ITwnstruemde för 35 
~~101P:. vitliken fart mer än väl uppnåddes under pr.ovtu'l\e~na. I 
}amfo'l·el's·e m ed de n)"a franska ocih itrulienska j aga;rna äro, de 
eng:els~ka jagarnas pr·oVitursif.arter avsevärt läigr·e, nämligen 40 
knop eller mera ll.ll•ot c :a 36. Sildllnaden är dock mera skenhar 
än Vierklig och ber.or ti'll stö[',sta deJten på de olik,a ()llllStändig
heter, under viH{.a provturerna för.eta~gits. 

-f 
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5. Underva.tfensbåtar. 

a) Färd.iga: 

H-typ. .... .......... . ...... . ....... . 
R. 4 . .. .... . .......... . ............ . 
K. 2,6 .... .. ........ .. . .......... .. . 
L. 3- L. 5 
L. 11 m. fl. 
L. 52 (1.11. fl. 
M. 2, iM. 3 .. .................... .. 
x. l 
Ober·on ..... . .................... . 
Oxley, Otway ................. . 
Odin 1111. fl. ...... ........ .. .. . .. 
Pandor a 1111. fL . ........... .. ... . 
R<ainhow ~n. fl. ....... . . . .. . .... . 

b ) Urhder byggnad: 

'.Dhamcs .......................... . 
Swordf.i,sh, Sturg.eon ........ . 
Starfish, .Sea'hors·e, Porpoise 

De p l. 

410 
385 

1,710 
7160 
760 
845 

1,4t5·0 
2,425 
1,31·0 
1,350 
1,475 
1,475 
1,475 

1,7,60 
650 

Huv.-art. 

3- 10,:? 
1- 10,2 
1- 110,2 
1- 10,2 
1-7,G 
4- 13,2 
1- 10,2 
1-10,2 
1-10,2 
1-10,2 
1-12 

1- 12 
1-7,6 

Antal. 

14 st. 
1 )) 

l ,, 
3 » 

16 » 

6 )) 

2 )) 

1 » 
l » 

2 )) 

6 » 
5*) » 

4 » 

S:a 62 st. 

l st. 
2 » 
3 » 

S:a 6 st. 

Ubåten l\L 2 har ·er!håUit •katapult och modför ett flygplan 
samt tjänstgör såsom ex:perimetrtfa·rtyg. 

Efter ukry.ssaren X l, av vilken man haft mindr·e g•oda 
erfa.r·enlheetr, öv·ergic'k England till 'en seri·e ubåtar av medel
sboTlek, 13- 1,500 t~on. D c unde;J.· byggnad varande ubåtarna 
föret.e ·emeJI.ertid avvilm.ing:ar både uppåt och nedåt, varför 
utveoklingen synes t~end:era till en uppdelning ri tt··enne storleks
typer, nämJig,en: 

*) Posridon AY Llf'mia t.''P förol,,·rka d 9 juni 1!:):)1 

r ike. 
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en större .på c:a 1,800 t·on (Thames), 
.en medelstor på c:a 1,500 ton (Rainbow), 
en :mindr·C på c:a 650> t1011 (Swordf,isth). 
En mot,svara:nde tendens har gjort sig 1111ä·d:bar i Frank-

Nä'l1lnare uppgifte.r ·om Starfish, .Seahorse och Porpoise 
saknas, ·men J.är den sistnämnda komana att konstrueras som 
minl1äggare. 

G. övrigt. 

St ark.a krafter -äro i rörelse, som söka förmå amiralite~et 
a tt återgå Wl kole ldning. Detta är ·nat,urligtvis ur ren natio
nalei\Ion.c)lmisk s'tåndpunkt starkt moti.v·erat, ·enär dels import
.summan f·ör ·olja uppgår till c:a 760 milj. kr. om året, dels den 
kraftigt m inskade kolfö;J.·hrukning,en medfört svår arbetslöshet 
oc:h n öd i :koldistri'k ten. Man har äv,en framhållit, ~att Eng
lan d uppbyggt sin världsställning j1ust på de egna kolen men 
3M landet nu är aHdeles beroende av stora, dyrbara och ränte
lö.sa för.råd varförutom ett mycok<et stort tanktonnag~e tages i 
ansprwk för transporte.rna. K·olens ·Obestridliga vä:rde 11.1r :pas
•siv sk ylddssynpunkt är ett annat av reformisternas argument. 
A andra sidan ·är oljan såv-äl som :brännmaterial s•om uranånga 
andra synp unkte.r så öv•erlägsen, att •en återgång knappast är 
mtö}Hg. Om 'England å'berginge .tHl kolet och andra ma·kter 
-vkUhöHe olj an s'lmHe detta, förutom alla andra militära olä
.genlh eter , även mediföra ·en hö-Jning av dep,laoementsiffro.rna, 
som ·Sikulle försätta England i ett 'ogynnsamt läge med hän
syn till ~avtalsenliga t.onnagebegränsning:ar. Införandet av de 
(),]jeeldade diesdm.askinerierna, vilkas fördelar .s-ärskilt kom
mit bill synes vid »Deutschland», har ·ä'VIen inneburit en mot
gån g för kolens fö.respråkare. Al!11ti.ra.litdet har oc:kså ställt 
sig hestä mt avvisande <rnot en oml-äggning. Såsom en utväg 
ur svårig1h eterna pågå försök dels m ed kolpulvere.Idning, d·els 

~med att <Utvinna ·olja ur kol. Man thar också kommit fram till 
kvalita tivt f<tllll god olja, men ·ej lyckats uppnå erforderlig pris
biJ.Jig;het. De utvunna olj emäng.derna llltgj.orde: 
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1928 14, 000< ton, 1929 3·0,000 t on och 1930 22,000 ton. 
Det .synes f. n. icke troli.gt att England 1kommer att återgå 

tli.Jrl kol:eldn~ng.en, men därem.ot kommer man säikerlig·en att 
energiskt JfortsäHa arbetet på ~att göra. oljeutvinningen av kol 
ekonomiskt möjiig. 

Personalslyrkan har nedgått från 151,000 år 1\:114 och 
99,453 år 19·24 till 93,630 år 1931. 

I imperiets bassystem ihava, sedan W ·ei-'hai-wei år 1930 
återlämnades t iU Kina, några st.öne förändring·ar ej inträffat. 
S:j,ngaporebasens utbygg.ande fortsättes men hava p. gr. a. de 
finansiella svår;igheterna anlägg,andet av vissa dockor och fasta 
försvars·anordningar t. v. up.pslkjutits. Totalkostnaderna för 
Si.rugapor.e !beräknas till 163,3 milj. ~u. 

Såsom en synte.s av i Engiand för.efintliga reformkrav' 
1förtj.änar i detta sammanhang captain B. A·cworth's :bok »The 
Na1uies of Today and To-morrow» ett omnämnandre både där
för ·att 1den rep.r,esenter·ar en myck·et extrem riktning och för 
den stora uppmärksamhet, boken tilldragit si,g såvläl inom_ 

som utom Engl'and. 
Acworth fö:rdömer :i .skarpa ordalag Fi·shers' byggnads

politik och :anser, att England undgi.ck en .stor f<ara genom att 
även and.ra länder oläto sig förledas att slå in på » f'ishe.riani ~

men ». Sla,gsk.eppen äro viss,erligen att betrakta såsom flot
tans Tyggr·ad, :men deras stodek må·ste betydligt minskas. tilil 
för m å<n för ökat a ntal .enheter. Vid ·sin sida böra de långsam
gående slag.S:keppen äga ·ett stort anta1l lika stora, sva:gare be
styckade men :betydligt sna!bibare krys,sare. Torpeden rubdöme.s 
t·ota.lt ~såsom sjökrigsvapen utom iför ubåtarna. Jagarna böra 
fö'ljaktligen övergå till mindr,e, tämligen oskyddade kryssa~·e . 

Ol}ee1dningens förde>lar äro ic:ke så stora, ·att de uppvä,ga de 
strat,egiska ·och nation allekonomiska nac1{1delarna av de abso
luta bero•endet till uUandet. Fa,rtens b etydelse ha.r dessutom 
i högsta g'rad överdriYi ts: »FOI·get speed, ship s f,j,ght with 
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n s not iboilers », ,lyder rubriken på .en av förf :s artiklar i 
gu~ , 
detta ämne. 

Gaptain Acworth föreslår följande fl.otta så.som en Ull
lämpning av !hans ~ •bok·en förfäktade åsikter: 

Depl. Artilleri. Fart. 
25 slagslkerpp .. . . . . . . . . 12,000 ton 34,3 cm. 17,5 iknop 
38· ;pansarkryssare . . . 12,000 » 23,3 » 23,5 » 
112 lätta 'kryssare.. . 4,000 » 15,2 » 27 » 
160 undervattensbåtar av :mindre stOT[ek, c :a 400 ton, huvud
sa,kligen avsedda för moderlandets kustskydrd. 

De 25 sl·ags'keppen skulle kunna rpr·est,era 150 st. 34,3 cm:s 
!kanoner :i bredsidan mot 138 svåra kanoner av olika lkal~JJrar 
i d ·en nuvaranlde flottan. Mot nu 1befin bliga slaglkryssare.s• 210 
st. 38 cm:s kanoner kunna d e 38 pansarkryssaTTia uppställa 
228 st. 23, 3 cm: s kanoner , som 1mnna upptaga strid på 18,000 
m:s avstånd. De 112 lätta kryssarna skulle tillsammans be
sitta ·672 st. 15,2 cm :s ·kanoner av 'enhetlig typ. De nuvarande 
10,000 'tons kryss•arna utdöma·s, bl. a. ;på grund av sin i för
ihållande tilll artiner:istyrkan stora målyta. Särskilda hangar
far tyg äro kk'e ·nödvändiga, enär bålde slagskepp ocih pansar
kryssaTe böra kunna medfö.ra •egna flygplan HU ett beräknat 
antal ·av minst 260 st. För spaningsändamål anser förf., att 
kryssarna är.o av ojämförligt större värde ån flygplan Ifrån 
hangarfartyg !både äro och 'kunna bll:iva. 

Såsom de viktigaste lårdomarna från världskriget m. m. 
anför förf.: 

l) Slags:k,eppens betydelse. De utgöra sjömaldens grundvaL 
2) En •enkel och smidig organisation. 
3) Insikt •Om torpedvapnets i högsba gm·d överdrivna bety-

delse. 

4) Aterinsättandel av artilleriet som ihmvudvapen. 
~;) B 
v • ·etydelselö.sheten av ett ringa fartÖV'ersiwtt. 
6) Nödvändigheten av en enkel, lättfattlig och väl avpassad 

si,gnalbok. 



-:26 -

7) Den optiska sirgnaleringens stora betydelse vid sidan av 

radion. Den optiska signa,Jeringren är överlägsen så snar t 

fartygen :befinna sig på optis'kt signalhålL 

8) Ubåtskr:ig.ets faror ·hade 1lmnnat avvärjas om konvojsyste

met i hd tilLgripits. 
9) Faran från luften är ringa eller ingen. Luftfartyg kunna 

rej utöva handelsskydd. 

1 Or) Gaskrig ocih gasfara existera ej till sjöss. 

Om capitain Acworllh endast är , vad han i en engelsk po

lemik kallats »a hull in the naval china-shop » eller något 

m ·era, få r lf.ramhden u tvisa. Hans åsikter hava emeU.ertid vun

nit .insLäm:manden från framstående f,ackmän, dock kanske 

mera för d·en principiella tankegången än för programmets 
·utformni.ng. 

Amerikas Förenta Stater. 

Näst Englan ds frånträdande av vårldsrherraV'ä1det till sjöss 

f,ramstå r Ameri'kas Förenta Staters kraftiga och numera Jyck-

1igt :f.uHbordarde sträva nd•en att nå •lilkstäHighet med havens 

forna härskm-inna såsom den .märkligaste händelsen på det 

maTina ·orrnrådet. Naturligtvis blev under väddskriget oeh 

;kanske ännu ,mera på grund av <Uip:psvinget efter detsamma 

m ·ed därav fölljand-e ökning av sjöhandel och transoceana in

h·,essen en förstärkning av flottaln nödvändig. M•en det läTeT 

.å andra sidan ic](!e r]mnna påstås, att U. S. A. för sim egen s>ä

kerihet är iber·oendle av ensrtil lnärmelsrevis den väldiga sjömakt, 

SO!ll1 nu sett ,(]agen . Det ligger därför något t. v. famlande och 

målilöst över d en ameri'lmrnska marinrpolitiken, ingalunda i så 

måtto, att .man icke m å lmedvetret .uppbyggt ocih fortsätteT att 

uppbygga srh1 flotta , men ilfråga -mn varthän detta uppbyg

gande slutiiigen syftar. Är d e t att betrakta, sås·om den ri'ke 

~nannens nyck, såsorm frukten m r en nedärv traktan att på 

alla •områden och således äv·en de t m .arina vaTa »higges t in 

the woTld », erlle.r finnes verkligen dt Jdart utstakat m ål, mot 

Yilket Amerik,as sjömakt följdri·ktigt strävar? Det kan ifråga-
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sältas, om s,·aret icike är att finna i endera eller båda av de 

förstnämnd a faktorerna. Ty någon rför det nationella obero

endet 'hotaude fara, som påfordraT ·en alla andra överlä1gsen 

sjömald - den nuJ.T)!erära pariteten :med England innehär i 

orund .och hotten intet annat än r·eell överlägsenhet - står 

: j att påvisa, varken från Asien, ~ocih då närmast Japan, e!Jler 

från Europa ·eHer från någon annan världsdet Är alltså ~me

rikas fl.ott,a !betyd ligt starkare än vad dre t omedelbara försvars

hehovet •Ju·äver, kvarstår fortJfara•nde frågan, v~artill kraftöver

s·kottet är avsett. 1Ty Ii k a väl s·om en för ett lands försvaT 

otillräcklig fl.oHa .bör giva anledning tm oro hos landets in

vånare, måstre en f,Lotta, s~om otvivela,ldigt är starkare än vad 

som för land·e ts väl fordras·, uppväcka oro eller åtminstone 

1.mdran hos andra nationer. Kan en önskan att förr eller se

n aJre plantera » t'he starsprarugled 'ban ner» på andTa ik·ontinen

ter ligga :ba'ko.m? Möjligt, men knapp•ast trol.i,gt. Elrler är dret 

r ent av den internationella ordningsmakten, polisen för ett på 

slagsmål begi vet Europa, som, Monr.oe~doktrinen till trots, och 

s.ig själv m rer dler :mindre omedV'et.et, bör}ar att ta·ga form 

inför våra bli·ckar? Mminstabsehefen, amiral Pratt, har åt

minstone vari t inn·e på den·na tan.Jwgåntg. Han ihar framhållit, 

ratt Amer:iikas pari tet med Storbritannien är helt väsenskiM 

från den , som Tys·kland efberstråvad e före världskriget. iDå 

var sjömakten •en lekboll i hand en på krigslystna diplomater, 

nu är den ·en fredsbevarande faktor. Med f,lottpariteten i sina 

'händrer kan U. S. A. vid krigsfara 'lägga en avgöTande vikt i 

vågsl"ålen, ja, l'ent av avgöra krigets utgång, innan det .brutit 

ut. Lika tydligt har ·amiral.en deklarerat den nya s~ömaktens 

avsedda universella lyftning genom aU framhålla , att de Iför

delaT, ·S·Om åtfölja ställning·en s·om ·en första rangens sjömakt, 
1111JOtsvaTas av l'ika stora förpliktels·er. Dessa förpliktelser 'be

rättiga rej. t:i,JJ ren neutralibetspolitik tirll varje pris eller till ett 

sterilt f·asthåll ande vid M·onroe-doklrinen. Vill Amerika för

lhindra ett krig, kan detta i·cke si~e på ett try;ggare sätt än ge

nom att lägga ·en sj ömakt seeond to none i vågskålen. 

Så långt m11iral Prat! , som alltså anvi sar Förenta Stater

nas flotta stora och bctydels.cf.ulla uppgi1ft er utöver d et rent 
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nationella försvaret. Har ami.ralen .rätt, och myck•et talar här
för, måste man de•ls med förvånil1Jg konstatera fTamskymtan
del av en ny aanerikansk poJ.itik tif1,åga ·om Europ·as affärer, 
dels med g.lädje erkänna det obestridliga värde, som en akti
visering av Arrnerikas flotta oc'h öv.riga resurser kan innebåTa 
såsom fredsbevarande faktor. Denna .glädj·e grumlas dock i 
någon mån vid ta·nken på Ameritk.as nationella egenarter och 
kännedomen om de snbj·ektiva oc:h naiva, i alla händelser 
dunikla krrufter, som i detta land vida ;m1em än annoTStäde·s 
kunna bliva i stånd att di:ktera ett ingripande. Det är svårt 
att rätt föTvalta en m·obil världsma!kt .sådan s·om den ameri
kanska flottan, och steget från bruk ti.IJ missbruk är tyvärr 
alltför kort. 

Såsom en särskilt för de m:indr·e maJktema avgjord fördel 

av Amer~kas• ~~-a~tTädande som den största ma•ldfaktorn på 
den m_anna vadJobanan ·kan emeUertid redan nu pekas på 
sannol1JI]{.Ihet·en av ökad frihet för sjöhandeln under krig. Man 

k_~n även s:könja konturerna av -ett annat internationellt sjö
ratskomple~ än det .föregående, i vilket E'nglands supr-emati 
otvivelaJdigt var den röda tråden. 

Sjöstridskrafternas sammansättning m . m. är i imvudsak 
följande: 

1. Slagfartyg. 

T.exas, New-Ymk .. . .......... . 
Olld.a'hoona, Nevada . . ... ... ... . 
Arizona, P·ennsy,lvania ...... . 
New-MeXJieo m. fl. ... ..... · . .. . 
California, Tennessee .. .. .... . 
West-Virginia m. fl. ........ . 

De p l. 
29,00:0 
2.8,9.00 
32,100 
30,000 
32,300 
3•2,500 

Huv.-art. 
10~35,6 

10-35,G 
12- 35,G 
12- 35, G 
12- 35,G 
8- 40,G 

Antal. 
2 st. 
2 » 

S:a 14 st. 
De äldr·e slagskeppen Utah, \Vyoming oe;h Flmida hava 

utrangerats i enli ghet med Londonavtalet medan Arkallisas 
avförts av sparsRJmlhetsskäl. ' 

Pennsylvania förenade sig i maj med flottan efter att hava 
undergått en genomgripande modeTnisering sedan i juli 19·29 . 
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Fartyget har ·erhållit tripodmaster ·Och andra d·äverlar m. m., 
va-rrigeno.m utseendet vä·sentligt förändrats. Katapulter hava 
arpterals och svåra artilleriels ·elev'ationsvinkJ.ar ökats. Lut't
värnsartiHeriret har förstärkts bll 8 st. 12,7 cm:s !kanoner. 
UndenaHensskyddet har i hög grad utvecklats och pannorna 
ulfuytts, varig·enom 21 knops fart f·oTtfaTande kan hållas trots 
fö.rstärkningarna på underv•attenskro.ppen. 

Motsvarandre a rbeten h ava utförts på Arizona och :påböT
}arts på New-'Mexico, M.ississippi och Idaho. På sistnämnda 
fartyg ubbyt•es det eiektrisk•a m·askiner1i-et mot ångdrivet tur
binmaskinrerL Kostnade·rna för modernis·eringen uprpgå till 
37,3 milj. kr. per fart)r:g. 

Den i England framträdande tendens·en för minskning av 
slagfm tygens stoTlek har idte mött gensvar i Amerika. Man 
håill'er clä·r på de medgivna 35,000 tonnen. Marinstabschefen 
haT .j, detta sammanhang framhållit slagfartygens avgörande 
betydelse såsom var j e ·flottas ryggrad. De stora manöv.rerna 
hava givit vid handen, att faran från luften är ringa, men att 
faTan väx·er m ·ed derplaeementets m:inskning. Går nmn alltför 
långt ·n e.d tillfaller flygvapnet en opålkaUad överlägsenhet. 
35,0·00 ton beteckna ·enligt mari'nsta:hschef.ens mening en lämp
lig avvägning !för att kunna inry1111ma i iö'rhållande till artil
}eri.et ·erfoTderlig hepansring ooh undervattenss1<.ydd. Det 
framtida sla,gs'kep:pet måste vara stort i.cke blott för att kunna 
medföra •a•bsoh1t överlägset .artiUeri 11tan även för att med egna 
flygplan anfalla en fi·ende med tunga !bomber på mycket stora 
avstånd. 

Enligt Londonavtalet få nya slagskepp ej hyggas före 1936. 

2. Hangarfartyg. 

a) Färdliga: 
Langley .. ................... ..... . 
L exingt·on, SaT.atoga ........ . 

De p l. 

12,700 
33,000 

Huv.-art. Antal. 

4--13 1 st. 
8-20 2 » 

S:a 3 st. 
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b) Under byggnad: 

Rang,er .. ... ... . .... .... . ......... . 13,800 8- 13 l st. 

Ranger upprgiv·es skola g6ra 29,5 knops f·art, föra 26 flyg
plan och kosta l 04 milj. kr. Rang er utgör den praktiska till
lämpningen ~av ·erfanen:het en, att mindre typer äro att före
draga av .kostnadsskäl, större manöverduglighet och rörlighet. 
De mindre tytJerna medgiva även <ett stö.rre anta:l inom be
gränsningens ram med därav följande ökade möjHgheter tiH 
lämpligare disy.,osition ocih fördelruing av marinlflygplanen. 

Två han:garfartyg ~äro pl'anerad:e i nästa progTam. 

3. Kryssare. 

a) Färdiga: 

OmaJha m. fl. ................. . 
Bens<acola, Salt Lake City .. . 
Northampton m. fJ. ........ .. 

De p l. 

7,500 
10,00:0 
10,000 

Huv.-art. 

12- 15 
10-20 
9-20 

Antal. 

10 st. 
2 » 

6 » 

S:a 18 st. 

Anm. De äldre ·kryssarna Rochester, Pittsburgh, Denver o'ch 
Galveston, som f. ö. lära skola utrangeras 1932, äro 
alltså icke inräknade. 

h) Under by,ggnad eller beviljade: 

)J:ew-Orleans m. fl. ........... . 
Tuscaloosa, San Francisko .. . 
N:r 39, 40 och 41 .......... .. 

10,000 
10,000 
l 0,0!00 

9-20 
9~20 

9-20 

5 st. 
3 » 

3 » 

S :a 101 st. 

Kryssarna n :T 3:9, 40 ooh 41 k·omma i enlighet med Lon
donavta~et ~att påbörjas efter år 1933, de 2 första 1934 och den 
sistnämnda år 1935. 

Kostnaden för Tuscaloosa har uppgivits tHl 63,5 milj. kr. 
10,0·00-tons .luyssmna s1ldllja s1ig från motsva.rande engel

ska genom att föra 9 eller lO st. 20 om :s kanoner gentemot 
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rent-klas sens 8. I stället är antalet torpedtuhm· mindre. Lulft
~. et är av 13 cm:s kalib:er. Northampton-klassen för 2 
v~n . 
l tapulter och 6 flygplan. { ·a ,, 

Om Tu scaloosa och San Francisko har officiellt uttaJats, 
man 'kommer att tillgodogöra sig ·ailla vunna erfareniheter 

att ·1· ·· fi kt " ·t t 
o 0 ,n1 , ,J.ktbesparing för att ö·ka den mi 1tara e e IVI e en. jfraga · ~ 

på de nya kryssarna av Nort1hampton-klass hava aHv.ar-
. anmäl,lmingar framkommit vid pr·ovturerna. Vid omkastliga 
· g av rodret ·under ~1ögsta far sönderslet-os roderhylsOTna nJnl ' 

och skadades akterstävarna på fem av fm·tygen. Därjämte 
hava ·anmärkningar gjo.rts på röl"'elserna i sjögång, vilka skulle 
försvår a arti:lleriets användande. 5 av de 6 1'-rys~saTna måste 
repareras tilil en 'kostnad av c :a 28,0,000 kr. st. 

En .J\.ryssare på 10,000 ton, bestycka-d med 15 cm :s :kano
ner .och på Iförsök försedd med stl3rtdåCik, är planerad. Kost
naden herä,lmas till 77,~ milj. 'lu. Dessuto1rn pl'aneras en för
sökskryssar:e m·ed 15 cm: s kanoner. 

En tendens att avstå från fortsatt byggande av lO,OOO-to:1s 
kryssape med 20 cm :·s kanoner har g}ort sig gällande. Det har 
diskuterats att ändra beviljade sådana kryssare till flygdäcks
kryssare. 

a) F ärd.iga: 

Ant'ale.t: j agare är synnedigen svårbestämt p. gr. a. pågå
·end-e utrangeringar och överföringar till kustbevakningen 
m. m. Såvitt kunnat utrönas befinna sig 90: jagare i tjänst 
och 70 i 2. :beredskap. Dessa 160 jagare hava ett sammanlagt 
d:CJpJ.aoement av 171,300 ton, d. v. s. 21,300 t.on mera än Lon
don-avta:J.et medgiver. 

De befintliga jagarna äro samtliga av 'enhetlig typ med 
-ett tontal av c :a 1,000 ton och en huvudbestyckning av 4 st. 
10,2. C'lli::s kanoner.*) 

------
*) Inräknas i reserv befintliga och i kustbevakningen tjänstgö

rande jagare stiger fln talet till 2 a 300 enheter. Genom fortsatt ut 
rangering kommer dock totalantalet att elterl1aml väsentligt minskas. 
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b) Un de r byggn ad eller beviljade : 

Ny typ, 1,500 ton, 11 st. 
J)essa jagar e skola färdigbyggas under de närmaste 2 a 

3 åren -och kosta i m edeltal 17,5 mi:lj. kr. pr enlhet. 

5. Undervattensbåtar. 
a) Fä rd iga: 

Viksom .ifr åga om j agarna är ubåtsantalet p. gr. a. pågå
ende 'Utrangering ·Ocih ·anpassning efter Londonavtalet svårbe
stämbart. Sannol·i·ka sammansättningen av ubåtsHottarr är: 

R-ty1) .. . . ... . . . . .... . .... . ... . .. .. . 
S-typ ............. .. ....... . .... . . . 
V 1- V 3 ........ .. . . .. . .. .. . . ... .. 
V 4, minläggare . . .... . .. . .... . 
v 5, v 6 ......................... . 
v 91 ............................... .. 

De p l. 
500 

8-goo 
l,goo 
2,700 
2,,700 
1,:(}00 

Huv.-art. 
1-7,6 
1- 10, 2 
1- 12,7 
2- 15,2 
2- 15, 2 

? 

D:essutom en r~eserv av 25 upplagda enheter. 

b) Under byggnad: 

v 7, v 8 ..... .. .. ............... . . 1,600 

Antal. 
9 st. 

41 » 

3 » 

l » 

2 )) 
l :t 

S:a 57 st. 

2 st. 

Sistnämnda båtar beräknas färdiga 1g33 resp. 1934. 
'6 u båtm· är·o planerade i nästa program. 

Ubåtarna av V-ty;p hava under året erhåillit namn, vill<cet 
är en nythet för ame.rikansika flottan, där ubåtarna hittills all
tid betecknats med en holkstav ooh ett num1ner. Namnen äro: 
V 1 Banacuda, V 2 'B'ass, V 3 Boni,ta, V 4 Argonaut, V 5 Nar
" nhal, V 6 Na·uti1lus, V 7 Dolphin, V 8 Cachalot, V g Outtlefish. 

Försök med flygplan å 'lllbåtar uppgivas hava ägt rum 

»m,or·e or J·ess s'atisf,actorily». 
År 193.6 ·uppgår anta1et ej överåriga ubåtar till g st. typ V 

.och 11 st. typ S eUer sammanlagt 20 båtar om c:a 27,000 ton. 
För alt sa1gda år v:am uppe i avtalsenliga 52,700 ton måste 
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a lltså Amerika på relativt kort tid bygga över 25,000 ton 

u11Jå tar . 
6. övrigt. 

En ny inde lning av de amerikanska sjösty.r:korna ilmr un

. dei" innevar ande år trätt i kraft, nämli,gen i: 
·en ».battle force », baserad på västkusten ooh bestående av 

slagsk eppen, ·l<. ryssar e, jagare, Sam toga och L~cxi ngton, min
Jä:ggar e och m insvepare samt marinflygbasen Pearl Haribour ; 

en »scou ting f.orce», baserad på ostkusten ·OC!h bestående 
av 'kryssare, j'agare, Langley, skoliförband samt marinflygbas·en 

Gooo Solo; 
en »submarine force » delad mellan ost- oc:h väslil<cust,en 

m ed 4 a 9 R-båtar i New London, 9 S.;båtar i Coco Solo, 11 a 
19· S-båta.r i P·earl Ha1~bou.r och V~båtarna ingående i »:battle 

force»; 
~ en »ibac·e force», d<ela.d mellan- sjöstyrkorna på ost- och 

·västkusten. 

Beträiiande marinbudgeten, för vilken närmare redogöres 
i d enna berättelses. 'avslutande srummanfattning, ihar offideUt 
förklarat s, att 'alla tänkbara .besparingar sl<cola v·erkställas. 
Flottan skall dock uppbri'lllg.as i avtailsenlig ,styrka. C:a 40 
mi lj. k r . hePäknas kunna inbespar·as genom indragningar be
t räffande marinflygvapnet och »M-arina Corps ». I oktober 
1931/bekräftades offici-ellt, att 3 örlogsstationer av besparings-
Ikäl skol1a stängas och personalstyrkan avsevärt minsk:as. 

Japan. 

J apanska f.lottan, vars eX!pansi·on t-og sin börjaneHer kri
.g,et med !Kina, bevisande sin kra1ft under rysk-japanska kriget, 
utnytt}ades under världs'kr.iget och i ·w.ashington 1922 tillvann 
sitt land parag•rafeTad stadfästelse sås·om en av »the big five » 
av sjömakt ern a, u .tgör dt av de mest framträdande dTagen 
i d en maritima världsbilden. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 3 
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Japans insU!lära läge och dess intr,essen på och på andra 
siåan vattnen kräva också oavvisligen en stark flotta. Om 
den nuvarande flottan skall anses starkare än det rena fö.r
svarsibeihovet lkr~äver, beror mycket på iakttagarens syn på fö,r
svars.pr·ohlemet, .bl. a. ~om ett ikrig med Ameri'ka med något 
fog ans·es sannolikt. En stormakt beihöver dessutom alltid 
en kraftig och mobil reserv Iför »oförutsedda utgift>er», vilket 
icke minst de i Ostasien inträffade händelserna påvisa. Från
ses ~emell ertid den amerikanska 'angreppseventualiteten kan 
m.an ut:gå från, att Japan, utöv.er det rena försvarsbehovet, be
sitter ett ma-rkerat tonnageöverskott för ingalunda klart for
mulerade ändamårl. De alltmera invecklade förhållandena i 
f j ärr an öst,ern äro emellertid så tillräckligt ägnade aU abs-or
bera detta öv~erskott, att man härutinnan saknar anJedning 
att tala ~om någon »gul fa ra» eller att överhuvudtaget ännu så 
länge kunna påvisa någon fara för västerlandet. 

Den traditionella, men på senare år ej till det yttre så 
tydligt skönj:bara motsättningen ~tilil Amerika, ihar kommit tjll 

tydligt uttryck i :f,lottbyggnadf>poli,tH.,ens typval, liksom även 
Amerikas hetsiga flottbyggnad ·Otvivda!ktigt inducerat en mot
svarande rörds e i J apan. 

Japans anslutning till Londonavtalet ihar väckt stm.~k op
position i nationella kr~etsar, en opposition, s~om stundom ta1git 
sig mycket uppseendeväckande uttrydk. Japan synes dock 
vara den makt, som står bäst rustad att uppnå avtalets 

ma:x:imum. 
Sjöstridskrafternas sammansättning m. m. är i huvudsak 

följande: 

l. Slagfartyg. 

l\'liutu, Nagato, slagskepp .. . 
Hiuga, Is e, ,s:Jagskep.p ... ..... . 
Y,rumasihi,ro, Fuso, s'lagskepp 
Kh-isih.ima, Haruna, Kongo, 

slagkryssare ................ . . 

De p l. 
33,800 
31,3100 
30,600 

28,000 

Huv.-art. 
8-40,6 

12-35,5 
12- 35,5 

8- 35,5 

Antal. 
2 )). 
2 )) 
2 » 

3 )) 

S:a 9' st. 
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Slagkryssa.ren Hiyei, som enligt Londonavta['et överförts 
till slwlfartyg, är alltså ej inräknad. 

Det ~uppgives att Japan ~avser >ett belopp av c:a 70 miJj. 
kr. under 6 år rför modernisering av slagfar.tygen. 

2. Hang'Orfartyg. 

De p l. 
a) Färdiga: 

Akagi, Kaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,900 
Hoslho ... ... ... .. .... ...... . . .. .. .. 7,470 

b) Under byggnad: 

Ryujo .. . ..... . . ......... ..... .. .. . 7,600 

Huv.-art. 

10-20,3 
4-14 

12-12 

Antal. 

2 st. 
l )) 

S:a 3 st. 

l st. 

Ryuj o, som löpte av stapeln den 2 j 4 19'31 oCJh beräknas 
fä,rdig år 19~2. ·kan betraktas såsom >ett typiskt utslag av den 
allmänna tendens~en att minska hangarfar,tyg~ens storlek. 

Att märka är att Ry;ujo mäter 6,000 ton mindr1e än Ame
rikas motsvarande nybyg.gnad, Ranger. 

En summa av 165 milj . kr. urppg,ives vara avseeLd aU under 
8 år användas till deils förstärkning av ,de martna flYigstrids

~kraf,terna, dels modernisering av :lm.ngadartyg.en. 

3. J{ryssare. 

1. kl. kryssare. 

a) Färdiga: Depl. 

Furutaka m. fL ....... ........ 7,WO 
Myoko m. fl. .. .. .. . . . . .. . .. .. . . 10,000 
Ta!k1ao m. fl. .. .. .. .. . . . . . . . .. . . . . 10,000 

Huv.-art. 

4-20,3 
10-20,3 
10'--20,3 

AntaL 

4 st. 
4 )) 
4 )) 

S:a 121 st. 

Anm. 5 st. äldr'e kryssare rfrån åren 189-8-1904 äro alltså 
ej inräknade. 
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2. kl. kryfrsare. 

T.one ......... .. ....... ............ 3,700 2- 15 l st. 

Hirato n1. fl. . ............. ..... 4,400 8- 15 3 » 

Tatsuta, Tenr~nu ······ · ········ 3,2·3(} 4-14 :.! » 

Kurrna m. fl. ··········· ········· 5,100 7- 14 5 » 

Isudzm 1}11. fl. ................... 5,170 7- 14 6 » 

Juntsu 111. n. ·· ····· · · · ··· ······ 5,2(}0 7- 14 3 » 

Yuibari ·· · ························ · 2,900 G- l-! ] » 

b) Under byggnad eller bevilja.c/e: Ing,a. 

l li'lchet med ett par av de ~amerikanska 10,000-tons ~krys

sarna föra de japanska 10 st. 20 ·cm:s l<'anoner gentemot de 

'eng·e1ska kryssarnas 8. Japanerna anse hr·edsidese1den vik
ti~ast samt att trippeltorn äro olämpliga för kryssare. En

dast 4 .kanoner k·unna därför avge ·eld rätt för- ooh akterut 
mot 5 å de amerikanska. Torp-ed'bestyc1kning.en är anmä,rk

ningsvärL kraftig rrned 12 st. 5,3, ·cm:s tuber. På vissa avihär 

nämnda lkryssa,r·e ihava .svåra Un·:ist.er i besättningens för,lägg

ning rJwnstaterats, v:i'ket särskilt gä>M·er Myoko-'ldassen. För

hållandena rhava :ka.rakteriserats såsom nära nog outhärdlig·a 

och komnm säk·erlig,en att medlför.a ändring i berörda avse

enden. 
Då J·apan nu har 12 kry,ssa·re med 20 cm:s kanoner fär

diga har det fördrag.senl,iga antalet uppnåtts. 
2. kl. :kryssaren Yubari år 1att betrakta sås•om ett mellan

tin.g meHan kryssm··e och fl.ottiljledare samt arwändes f. n. i 

.sistnämnda egenskaip. 

4. Jagare. 

1. /dass. 

a) Färdiga: 

Amats.ukaze m. fl. 
Kawalmze, Tanilkaze .... .. .. . 

De p l. 

1,100 
1,2()0 
1,215 lVJiine'k.az·e m. fl. . . . . ..... . .... . 

Huv.-art. Antal. 

4-12 4 st. 
3- 12 2 )) 

4- 12 15 ,) 
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J).:mnikaZ'e m. fL .............. . 
M:utsu'ld m. fl. .. .... ... . ..... . 
Fu1buki m. tfl. ...... . ..... ... .. . 
Asagaa:i m. fl. . . ....... . .. . .... . 
Oboro-typ ....................... . 

b) Under byggnad: 

O:bor·otyp ........................ . 

1,270. 
1,3,15 
1,700 
1,700 
1,700 

1,700 

-!- 12 
4-12 
6-12 
6- 12 
6- 12 

6-12 

9 st. 
12 » 

12 » 
4 » 

4 » 

S:a 62 st. 

4 st. 

Enlig.t senaste, ej bekräftade uppgifter, skuHe en j-agare, 

n :r 59, den första i en ny serie på c :,a 1,400 ton, ihava stapel

satts i maj. 

2. k/a•SS. 

Salmra, Ta chibana ........... . 53<0 1-12 2 st. 

l{,aJba rrn. fl. .................. .. . 600 1- 12 lO )) 

Ura'kaze ...... . . ...... .. ... .. ..... . 81{) 1-12 l » 

M·omo m. fl. ........... . ........ . 770 3-12 8 » 

Momi m. fl. .............. . ..... . 770 3- 12 13 )) 

Asihu m. fl. .............. . ...... . 770 3- 12 7 )) 

vVakatake m. fL .............. . 820 3- 12 8 » 

S:a 49 st. 

l. kl. jagaJma av de sista typerna (fr. o. m. F;ubuki) upp

givas såso~n mycket .lyckade typer. <De 6 ilmnonerna äro pla

cerade .parvis i slutna rum, nå,got för ja:gar·e alJ.de1es nytt. 

Öv·erlägs,enheten över motsvaNt,nde engelska flottiljledare lik

sorm över ·aHa amerikanska jagare är påfallande. 

Enligt vissa uppgifter slmUe 12., enligt andra 9· jagare på 

1,40(} ton vara <beviljade. Den ovan nämnda, n:r 59, s.JmJle i 

sådant faU vara en av dessa. 

Det Uippgives., att amirametet påbörjat ,en ny typ av min

dr·e jaga,re om 600 ton. 
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5. Undervatten.sbåtar. 

1. klass . 

a) Färdiga : 

I 1- I 5 ...... ........ .. ...... .. . .. 
De p l. 

1,955 
1,400 
l ,G,35 
1,150 

Huv.-art. 

1-12 
1- 12 
1- 12 
1- 12 

151, I52 
I 53- I 64 
I 21- I 24 

Antal. 

5 st. 
2 » 

12 » 
4 » 

S :a 23 st. 

Anm. I 5, som omgives m ed st·or 'hemlighetsf.ullJhet, uppgives 
vara het~~dligt stÖ1T·e än sina d:'öregånga1~e av samma 
ty.p. 

b ) Under byggnad: 
I 6.5-I 6,9 ..................... . . . 1,64{) 

2. klass. 
Ro l~Ro 5 ...................... . 686 
Ro 11- Ro 12 
R>o 13~Ro 2·4 
R10 2·6-'Ro 28 
Tho29- Ro32 
Ro 51-;Ro 5·9· 
Ro60- Ro 68 

717 
735 
750 
650 
890 
900 

l kl s pr. 
l - 7, G 
1-7,G 
1- 7, n 
1- 10, 2 
1- 7, G 
1- 7, G 

5 st. 

5 st. 
2· » 

12 » 

3 » 

4 » 

9 » 

9 » 

S:a 44 st. 
Av l. kl. ubåtarna är·o I 1- I 5 (5 st.) ,avsedda att åtföl1a 

flottan, I 51--1!67 (14 st.) såsom <trkryssare och I 21-124 (4 

st.) ·såsom mrinu.Uäg.gare. 
Ytterligare 9, möjii.gen 12, ubåtar äro pJanei'ade. 

Frankrike. 

Icke minst FTan!k.rikes undeT ·det .senaste deoenniet ik:raf
Hgt Ö'kade Tustningm· till sjöss utgöTa ett i 'h·Ö.g grad !i.rrite
,Tande :ins:Iag i den av mången drömda bilden av ett föT fr·ed 
och gemensam nedrustning 'endräkti,gt arbetande Europa. 
Frranluikes växande beroende av kolonierna, särskilt Nord-
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a fdka, för tillförselav Tåvaror .och ·ersättning·smanskap liksom 
;i sin mån de, via p,olen, ö;kade intressena i Östersjön 1mnrua 

p åisas ·som några av anledningarna till det upplflammade ma
rina intresset. I verkligheten hava de dock kommit i skug
gan av den stigande spänningen tiLl Italien. MeUan de båda 
I·än derna påJgåT i själva verket 'en kapprustning, som inga
lunda ,är mindre påfallande än England-Tysklands före världs
ikr:i·get, och vill man, atlla fredspakter .oCJh fredsdekla:mationer 
till trots, se sanningen i ögonen, :måste e-rkännas, att ~situatio

nen är ytterst allvarlig. Den fransk-italienska flottöverens
kommelsen kunde måhända för ett ögonblick utj-ämna spän
ningen, men skulle densamma, viU~et f. n. icke synes osanno
likt, lgå 10m intet, så 'lmr ·den i stället ibidragi,t ml att förändra 
läget »from bad to worse». F-rankrike lämnar e j heller nåJgon 
t vekan övr:i.g, varirfrån det v~änta.r faran, vilket hl. a. tagit sig 
u ttry.ck i de förstärkningar av kustförsvaret, som ägt rum 
v:id alla Medelhavsstränder, särskilt Tunis ooh Corsica, vilken 
senare ö av den rättr.ogna facsismen betraktas närmast så
SOil11 .ett in·endent'a. 

Den i Frankrike stundom framförda motiv·ering·en, att 
landet :kräver ökat sjöförsvar till s·kydd mot ett r·evanscllil'ystet 
TyoS'kland, vaTVid man säTSkilt pekar på DeutscJhland och öv
:riga tyska ersättningsby,ggnader, år, vilket .genast fr.amgår vid 
·en jälmförelse mellan de båda parternas sjöstridskraft.e.r, 
<>grundad. Det är i s jälva V·erket icke någ.ot tviv·el unde·r
kastat, att man talar om T'yskianld, m en menar Italien - eller 
n1öjligen hådadera. 

Sjöstr:idskrafternas sammansättning m. m. är i huvudsak 
,iföUande: 

l. Slagfartyg. 

De p l. 
·Condorcet m. fl. . . . . . . . . . . . . . . . 17,60.0 
<Courbet '111. fl. . . . . . . . .. . .. . .. .. . 22,200 
Br:etagne m. fl. . . . . .. . . .. . . .. . . 22,200 

Huv.-art. 
4-30,5 

12- 30,[) 
10-34 

Antal. 
3 st. 
3 » 
3 )) 

S:a 9 st. 
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Ångpanneaoläg.gningaTn•a m. m. å fartygen av Courbet
tYJp äro ·under m•odernisering. Arbetet är färdigt å Courhet 
samt .pågår å. J ean Bart oCJh Lorraine. Därefter följ.a motsva
rande arhet·en å Br-etagne-typen. 

Enligt vV.ashington-avtalet har FrankT:ike rätt att före 
19316 bygga 70,0.00 ton sl.a•gfartYJg·stonlliage. Detta tonnage kan 
alUså delas på 

2 enheter med maximitonnage, d. v. s. 35,00.0 ton, 
3 » om 23,333 ton, 
4 » » 17,500 » ' 
7 » » 10,000 » . 

1Meningarna voro. till en början .ganska delade, !men .snart 
nog aVIfö.rdes 35- ·oah 10,000 tonsalternativen från diskus.sio
nen. Av de återstående segrarde oonside.r det större, i det att 
marinministern i, mars 1931 f•ramlade f·örslag o.m byg,gandlet 
av ett slag·s:kepp på 23,333 .ton, 1bestyc1kat med 30,5 cm :.s ka
noner. Förs.Iag·et :bifölls av kamrarna, :men thestämdes att de· 
närmare detalj-erna skulle fö·l'eligga vid nästa parlamentsses-
sion. Dessförinnan får byggd• alltså icke påibörjas. 

Det har på sina håll i pressen påståtts, att !beviljandet av 
detta slagskepp skulle innehäTa .en definHiv torpedering av 
ivansk-italienska avtalet. Detta är dock, som vid .ett stu.d:ium 
•av grundeFna för sagda avtal framgår, kk·e fallet. 

2. HangawfaJ>tyg. 

Bearn ........ . .................. 22,150 ton 8- 15 l st. 
Dessutom finnes Commandant-Teste på 10,000 ton och 

12 st. 10. cm:s kanoner. Fartyget ·saknar dock startdäck, oCih 
är aUtså att hänföra till flygdepåfaTtygen. Planen staTtas å 
4 1lmtapuUer oCh ombordtagas med 5 st. kranar. 

3. Kryssare. 
a) Färdiga: Depl. 

Waldeck-Rousseau (190.8) __ . 12,600 
Duquesne m. fl. . __ .. __ . ____ ... 10>,000 

Huv.-art. 

14-19,4 
8- 20,:3 

Antal. 

l st. 
6 » 

-41-

}\!ulhouse m. fl. f. d. cen.tral-
makbsa"ryssare ...... · · · · · · · · · 

Duquay-TTouin m. fl... ···· -- · 
J.eanne-d' Are, skolkryssare 
Pluton, ·mi·nkryssare ... · · · · · · 

7 ,2.50 
6.,500 
-!,800 

8- 15 
8- 15 
4- 13, s 

4 st. 
3 » 

l » 

l » 

S:a 16 st. 

Anm. Stapelsa·tta 1&9·9·-190.{) alltså ej in-4 äldTe J<.yrssare 
räknade. 

b ) Under byggnad eller 

Algerie m. fl. . . .. · · · · · · .. · · · · · · 
BmiJe-Bertin , minkryssare .. . 
:Kcryssare -om 7,500 ton ..... . 

beviljade: 

10,000 
5,900 

8-20,3 

S:a 

6 st. 
l » 

2 » 

9 st. 
De nya kryssarna av A1l1gerie-t)'ip s•lwla föTses m~d läng:e 

och m ·odernaTe 20 mn:s kanon.er odh fö.rstä.rld luftvarn~.arrtil
leri. Skyddet ökas n å•got på belwstn.ad av fart.en, som .san:k:s 
från 33 till 32 kno·p. Algeric 11ar på:hö.rj ats {)Ch de atersta
ende (Madagas-ca•r, Maroc, Tun1sie, l'ndo-Ohina och ~enegal) 
är-o avsedda att stapelsättas med minst en -en:het om aret .. 

Om de i år lbe·viljade ·Iu·yssarna på 7,500 bon .up~g1ves, 
att .ct.e i •Imvudsa!k kornuna att lbliva •av ~ug~ay-.Tro~m~~~P · 
men att farten kommeT att bliva lägre bll forman for ol-.at 
p~t;tsarsky;dd . . . , 

Den senast !färdigställda 10,0•00-tons ikryssaroen Dup.Ie1x 
för 8 st. 20, 3 och 8 st. 7, 5 -cm:s (lv) kanoner samt 6 st. 56 
cm:s tO'rpedtuber. Pansartjocklek 38 mJm. Fart.-c:a 33 knop. 
snarare !högre än :lägre. :Katapulter och 2 fly,gbataT. 

4. Flottiljledare och jagare. 

Flottiljl..edare. 

a) Färdiga : 

Amiral-Senes ........... . · · · · · · · · 
Jaguar m. ·fl. .............. · · ·· 
Bison m. fl. ..... .... ..... ·· ·· .. . 

De p l. 

1,525 
2,130 
2,440 

Huv.-art. 

4- 15 
5- 13 
5-13 

Antal. 

l st. 
6 » 

6 » 

S :a 13 st. 
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b) Under byggnad eller beviljade: 
Aigle m. fl. (av Bison-typ) ............................. . 
D 10---~D 15 (dito) . ............ .. ........... .. ........ . .. .. . 

6 st. 
6 )) 

D 16--JD 2J (förbättrad Bison-typ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 » 

S:a 18 st. 

6 av de unde'l.' byg·gnad varande hava e1~hållit namnen 
Vauquelin, Kersaint, Cassard, T•artu, Breze och Chevalier PauL 

Jaga·re. 
(Endast stapelavlöpta 1916 .eller senare inräknade. ) 

Matelot Leblanc ............... 750 2- 10 l st. 
Pi•err.e-Durand, Buino .... ... 800 3- 10,::; 2 )) 

Dela,ge, Rageot~de-la-Touche 7go 3- 10, ::; 2 )) 

Ohastang lm. fl. ·············· · 770 3- 10,::; 4 )) 

Algeden an. f.I. o • • • o o . o o o o o o o o o o o 600 1-12 12 )) 

Siinoun m,. f. I. ...... .. .. ........ 1,300 4-13 12 )) 

L'Adr.oit m. if l. ········· · ·· · · ·· 1,4·00 4-13 ö » 
Br·estois m. fl. .......... .. ...... 1,400 4-13 4 )) 

F ,oudroyant m. fl. ...... .. .... 1,400 4-13 4 )) 

S:a 47 st. 

Inga jagare å'l'O under byggnad eUer :bevi.ljoade, vilket är 
anmärkningsvärt med hänsyn till det .stora antalet flottiljle
dar.e, av vil'ka Bisontypen omfattar ej mindre än 24 fartyg, 
varav 6 är-o färdiga och 18 under byggnad. Sistnämnda fartyg 
är.o alltså icke f.lottUjledare i ·egentlig mening, ty proportio
nen 31 flottiljiedm·e mot 4 7 jagare täcker ingalunda detta be
gr.epp. iMan har dårför att räkna med själlvständiga Iförband 
·a v de s. k. flottiljledarna, vilka ·också offidelit benämnas 
»contre-t.orp:illeurs» j motsats t'ill jagarna, som ibenämnas · 
» torpil.leurs». 

Anmärknnigsvärt höga provtursfm·ter hava uppnåtts bl. a. 
av: Albatross (av Bison-typ ) 4'2, s knop, Gerfaut (dito) 43,o 
]{no p. 
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5. Undervattembåtar. 

l l .. t 1916 eller senare inräknade. ) (Endast stape av op a · 

1. kl. ubåtar. 

a) Färdiga: 

su:r·oouf ············· · ············ 
Sane ·········· · ······ ···· ········· 
La,grange m. 1fl. ...... . ....... . 
J 'oessel, FuUon ........... .. . . 
Je.an-Rouli,er m. fl. ...... . .... . 
Halbronn ..................... .. . 
R.equin m. lfl. 00 00 00 00 oo oo 

00 00 
oo 

Pihoque m. fl. · · · · · .. · · · · · · · · · · · 
Redouta:ble, V·engeur . .... ... . 
Pasca~l m. fl. .... 00 .. 

00 
.. .... .. 

Promethee m. fl. ······ ···· · · 
R~ene-Audry m. fl. minläg-

~g.al'e ...... 00 ......... oo ........ 

Piene-Ohailley, dito 
Maurioe-Oaillot, dit<o 
Saphir, m. fl., dito 

De p l. 
2,9,00 

750 
840 
840 
745 

1,800 
975 
975 

1,400 
1,38.0 
1,38~0 

1,050 
8~00 

850 
670 

Huv.-art. 
2- 20,3 
2- 7,5 
2- 7,5 
2- 7,5 
1-10,5 
2-~5 
1- 10 
1- 10 
1- 10 
1- 10 
1- 10 

1- 10 
1-10 
1- 7, ::; 
1- 7,::; 

Antal. 
l st. 
1 » 

4 » 

2 » 

4 » 
1 )) 
6 » 
3 » 
3 )) 

12 )) 
5 » 

1 » 

1 )) 
1 )) 
4 )) 

S:a 48 st . 

b) Under byggnd eller beviljade : 

) u st. Q 167- Q 172 (Promethee-tYIP ...... ...... 00 

· ...... .... 

2 
» 

Q 173, Q 184 (1Saphir-typ) ............ · .. .. · .......... .. · 
6 

» Q 178- Q 183 (Promethee-typ) ...................... _ .. _. _____ _ 
S:a 14 st. 

. . Q 167-Q 172 hava erhållit namnen Ubåtarna l senen ~ t 
E . . He' ros T~onnant Glorieux och Conqueran Gentaur·e, spon, ~ • ' 

samt Q 173 Diamant. 
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2. kl. ubåtar. 

De p l. Huv.-art. }ental. a) Färdiga: 

Ailnazone II . 
· ···· · ·· · ·· · ········ 

He:rirnione 
42.0 l st. 
480 1- 7,5 l » 
310 1- 4,7 2 » 
460 1- lO,r; 3 » 
550 1- W, :; 11 » 
550 

· ···· · ········ 
O'Byrne, Henri-Fou.r~;i~~~- · .. . . 

Jean-Corre m. fl. · · · 
········· · · · · 

Sirene m. fl 
A1·g.ouna te ;1;.·. ~.i: .............. . 

·· ··· ··· · ·· ··· 
Orp~H~e m. fl. 

1- 7,;; 8 » 
560 1- 7,r; 4 » ····· · ······ · · 

S:a 30 st. 

b) Under byggnad: 

Q l 7 ~-Q l 77 (av Orphee-typ) . .......... . 

Q 18t>- Q 188 (dito) . .. . . . . . . . .. . · · · · · · ·· · · · 4 st. 
· · · ·· · ········ ·· ···· ·· ···· 4 » 

A · t ·· d S :a 8 st 
v SlS namn a ubåtar hava Q 174 Q -- o • · • 

PsyC'he Syb'll V . < - l l l erhalht namnen 
' l e, ·estale oc'h Su1ta11. 

Det · o t 
:.JJ t ... l ar -~n a~na programmet innehöLl icke nåcron ubå+ 

V,l {!e ar anmarknmgsvärt. 
5 "' 

Italien. 

t'Il .:ta~~ens havomfl.utna Jäg.e och dess relativt korta och svår 

d~el!:·n~~- l~gal . l~ndgr~ns framhäva utan vida!re f<J<ottans ibety~ 
OI anu<ets forsvar 100 ot 1. 

k lb 1 . ;o 'av ·O Jrebehovet 9r8 % av 

o e l!ovet •Oc'h 18 % ·a v spannmålsbehov,et måste ,t.. l o 

nom 1·n1p ·t I ac \:a•s. cr,e-
. , . or . mport·en går till 75 % över ih . . o 

roende av havets t. .. . .. avet. I sitt be-

tr t . l ansportvagar na.rma.r sig wUtså Halien 

o s sm centralt ·belägna nm:ra 'lan•dg .·· S . . , 
S ... f" r 1 an s v eneres srffro 

.. JO o~svar·e~s lbety;~lelse har 'heUer aldrig v~nit un~er·skat~a·~· 
~Ven . om tnppeJalhansen, som SÖ'lde sina mål huvudsall l' ' 

over .Iandgräns·erna, i samband rmed i f råmsta l'll1n , . ·t (El!g·en 

lands men ä ,v n1l . .. .. me ng-
.. <ven LL'l'ia (l'lkes ovecrlags·enhet till · ·· , k 

stalla d 't l' SJOSS, Olll att 

. <, , en I~ lenska flottan något i ba'k,grundetl! och hänvisa 

densamma bli de defensiva urnpcrifter D . 
r o na. ·en muss·ohnska 
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a1etan [ha.r ·radikalt omkastat situati·onen, .och Itali<en uppbyg

ger nu en flotta, som ej blott m ·otsvarar dre defensiva upp·gif

t erna, utan även, rnedve t.et eller omedv.etet, utgör d·en kanske 

tydligaste ytkingen av ett redan :belfintl!Lgt och ständigt växan

de expansi·onsbehov. Att d:eUa eX<pansionsbehov, organiskt 

grundat p å .en folkökning, som i mitten av detta århundrade 

kan :beräknas föTa invånarantalet till 60-miljonerstrecl"et, i 

främsta ruamnet hotar Frankrike och dess besittningar i Nord

afri~ka, li!gg.eT i öppen dag. Europa har däTmed fått ett »oro

iigt» hö·rn ·även i väst.ra Medelih.av.et, och den facsistbataljon, 

S·Ol11 inför n Duce betygade sin villig,het att »tio år eller J•ängre 

vårdia kl·ingan» för att sedan draga den »för rättvisare grän

s·eT för !fosterlandet» ger förviss'o uttryck för .ett vida större 

mått av brutal uppriktighet än Mussolinis och Grandis mera 

smidiga oc'h kringgående ·or.atodska pr·estationer. Icke blott 

flottbyggnaderna utan äv.en ba·ssystemets utvecrklin:g p·e<kar 

m ed a ll önskvärd tydlighet i .riktning mot FrankrB{!e. 

Att en byggna.dsveTksam:het, som på sista ård frambragt 

ett 20-tal nya fartyg, måste vara dt ·orostecken är ofrånkom

li-gt. I aH<a :händelser giver detta förhållande vid handen, att 

lta lri en lev·eT s·om Mussolini lär, då han yttrade: "Så länge 

kanoner finnas ä·ro ·d<e vackmre än de vacauaste fåfänga fraser. 

Men när rfras,erna en gång bli tilll··äddiga att reglera de llnel

l,anfolkliga förhållanden, konnner jag att betrakta dem som 

gudoml:iga ». 

·Sjöstri·dskr.aft.ernas sammansättning m. m. är i stort sett 

föll j andle: 
l. Sla:gfartyg. 

Cavour, Cesarc ...... .. .. . .. . .. 

Do ria, DuiJi.o . . . . .. .. . . .... . . . . 

De p l. 
21,700 
21,500 

Huv.-art. 
13-30,5 
l<3- 30,r; 

Antal. 
2 st. 
2 » 

S:a 4 st. 

Inga sla<gfm·tyg äro :under byggnad eUer rbeviljade. Det 

förljud es att svaret på Frankrikes beviljade 23,000 tons fa•r-
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tyg ikom~er att hl~va :en typ på 24,000 ton med 30 •lmops fart 

och 9 svara kanoner 1 trippeltorn. 

2. Hangarfar tyg. 

I ~talienska tflottan ingår f. n. intet hangarfartyg. Dä·r

emot fmnes ett flygdepåfartyg, Gius•eppe Miraglia, 5,400 ton, 

4 st. 10 cm:s kan oner, rymmaonde 20 flygplan. 

3. Kryssare. 

Kryssare a.v 1. k lass. 

a) Färdiga: 

Trieste, Trento .. ............ .. 

Z ara, Fiume .................. .. 

De p l. 

10,000 
10,000 

Huv.-art. 

8-20,3 
8-20,3 

Antal. 

2 st. 
2 » 

A. n m. 
S:a 4 st. 

4 äldre 'kryssare (1902- 08) alltså ej inräknade. 

b) Under byggnad eller 

Gorizia, Bolzano .............. . 

P·ola ... . ................. . ........ . 

beviljade: 

10,000 
10,000 

Kryssare av 2. k lass. 
a) Färdiga: 

Taranto m. fl. f. d. central-

maktskryssare .............. . 

Condottieri-tyP .......... . ..... . 

b) Under byggnad eller beviljade: 

8-20,3 
8-20,3 

8-15,2 

2 st. 
l » 

S:a 3 st. 

6 st. 
4 » 

S:a 10 st. 

Armando Diaz m. fl. . .. .. . .. . 5,000 8--15,2 4 st. 

På de under byggnad va•rande W,OOO-tons krys·sarna har 

skyddet öka>ts på fart·ens bekostnad. 
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Cond•ottieri-typens k r yssare äro svagt skyddade, men dock 

bättre än motsvarande franska. De nya kryssarna av sist

nämnda typ hava vid S1ina provtur·er vida överträffat kcontrak~s

f.arten , 37 kn·op. Alberico-da-Barbiano uppnådde sålunda 39,r 

·knops medelifart under 8 timmar ·och -ett maxillmum av 42 knop. 

De h öga och skickligt r·eklamerade farterna ·hava tillfört Ita

lien en hel dtel ·nybyggnader från utlandet, vilket huvudsak

ligen skett på Englands bekostnad. 

l. Flottiljledare och jagare. 

F l otltilj l1edare. 

De p l. 

P·r emuda .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,500 

Mirabeilo, RHoty ... .... .. .. .. . 1,.,wo 
AquUa, F;alco . ................. 1,300- 1,400 

Leone m. fl. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . 1,500' 

Vivruldi m. fl. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 1,600 

Anm. Officiellt benämnda »·spanar·e». 

·Huv.-art. 
4- 15 
8- 10,2 
4- 12 
8- 12 
6- 12 

Antal. 
l sL 
2 » 

2 » 

3 » 

12 » 

S:a 20 st. 

Inga fartyg av denna typ äro un.der byggnad eller beviljade. 

Större j'agare. 

('Endast stape.Javlöpt·a 1916 eller senar.e inrä•knade.) 

a) Färdiga: 

Ptalestro m. fl.. ............... .. 

Curta:tone m. fl. .............. . 

Sella m. fl. .................... . 

Sauro m. fl. ............... . .... . 

Turbine m. fl. . ............... .. 

Dardo m. fl. .................. . 

8&0 
9·70 
93·5 

1,060 
1,100 
1,20.0 

b) Under byggnad eller be.viljade: 

4-10,2 
4-101,2 

3- 12 
4- 12 
4-12 
4-12 

Fo•J.gore m. fl. .. .. . . .. . ... .. .. .. 1,200 4-12 

4 st. 
4 » 
4 » 
4 » 
8 » 
4 » 

S:a 28 st. 

8 st. 
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Mindre jagare. 

(Endas t stapelavlöpta l9H) eller s·enare inräknad·e. ) 

MO'llfaloone .. . .. . . . . . . . . . .. . .. .. . 560 2- 10,2 l st. 
kbba-typ .... .. ...... . .. . .. .. .. . . . 615 5- 10, 2 2 )) 

Audaoe .. . .......... . . . ......... . . 630 7- 10,2 l » 
Sir.tori m. f,l .... .. . .... . ... . . .. . 670 6- 10, 3 4 )) 

La Masa m. fl. ... . .... . .... . . G35 4- 10,2 7 )) 

Generalc-typ .. ..... ...... ..... . . . 635 3-10, 2 6 )) 

S:a 21 st. 

Dessutom ett 30~tal »torpilleurs eohers» om 150 a l r60 ton. 

Även beträffande flottiljl>edare ooh j·agare hava urppseende
väokande höga JH"·ovtursfarter uppnåtts, Alvise da Moste (Vi
nldi-ty;p ) uppnådde t. •eX. 43,G knop 'lllO't lwntrakt•erade 38. 
Ifråga om de itaHenslw rf:artpres.taUonerna., på vilka från eilg
elslld ·håH tillämpats de .bekanba ·orden f1·ån Balaklava: »C' est 
m1a:gnifique, m ra:is c' est n'rest par ·la guerr·e», ihrar marinministern 
Si.riani ·officiellt fö.rklarat, :att några militära värdren icke off
rats härför. De är•o ett resultat av noggranna teilmi·ska stu
dier, utnyttjandet av högklassigt stål och ralla tillgäng.Jiga tek
nisk,a •erf.ar•enhetrer, men även av Yissa in&kränknin:gar i be
sättningarnas utr.ymr.m en. 

5. Undervattensbåtar. 

(Endas.t stapelavlöpta 1916 •ellrer senare inräknade. ) 

Större ubåtar. 

a) Färdriga: 

Barli;Jira m. frl. ........ . ......... . 
E. Fieramosca ..... . . ... .. .. .. . . 

De p l. 

1,370 
1,340 

b ) Under byggnad eller berviijade : 

4 ·enherlcr ... . . . . . ........ . .... . . . 

Huv.-art. 

1- 12 
1- 12 

1- 12 

Antal. 

4 st. 
l » 

S:a 5 st. 

4 st. 
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Minläggande ubålm·. 

x 2, x 3 ..................... . . . . . 390 
Brag•adino, Corridoni . . . . . . . . . 800 

Inga under byggnad eller beviljade. 

Jvledelstora ubåtar. 
a) Färdiga: 

Ange1o Emo m. fl. .. . ; .... . .. . 780 
·Giaoomo Nani . ..... . ..... . .... . 700 
Mrame1i m. fl. . .. . . ... . . .. ..... . 770 
P<isani m. fl. .. ..... .. . .... ... . . 800 

Mrenotti m . fl. 815 
Squ:alo m. fl. .. ... .. .... . .... .. 810 

b) Under byggnad eller beviljade : 

1- 7,G 
1- 7, G 

2- 7,t; 
2- 7,G 
l - 10, 2 
l - 10,2 
1- 10 
1- 10 

6 enheter .. .. . . .. . .. .. . . .. . . . . .. . 8W 1- 10 

Mindre ubåtar. 
a) Färdiga: 

F -typ .... . .. . ........... . .... .... . . 240 1- 7,G 
H-typ . . ... . .......... . .. . ... . ... . . . 340 1- 7, G 
N-typ .. .... . ....... . ....... .. ..... . 260 l - 7,G 

tb) Under byggnad eller be.uiljade: 

.• J.alea m. fri. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . 600 1- 10 
12 enheter .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 610 

S:a 

S:a 

S:a 

2 st. 
2 » 

4 st. 

4 st. 
l » 

4 » 

4 » 

6 » 

4 » 

23 st. 

6 st. 

5 st. 
6 » 

4 » 

15 st. 

7 st. 
12 » 

S:a 19 st. 

(Forts. ) 

4 



-50-

Synpunkter angående kombinerade operatio
ner över havet mot fientlig kust med särskild 

hänsyn till sjöstridskrafternas deltagande 
däruti. 

Utdrag ur föredrag hållet ini ör Karlskrona garnisons officerare 
och vederlikar den 12 oktober 1931. 

Inledning. 

Ett a v de intressantaste kapitlen i krigskonsten utgöres a v 
de s. k . kombinerade operationerna av här och flotta vid fö 
retag över havet mot fientlig kust. Dylika operationer avse 
att överföra egna trupper till fiendens territorium. för besitt
ningstagandet av önskade delar av hans landområde. Detta 
5ker genom att utnyttja havets transportmedel och transport
vägar i den egna härens tjänst, varigenom dennas verkningar 
utsträckas på för motståndaren oberäknade vägar och till an
nars oåtkomliga landområden. 

Napoleon I:s ord: »Med 30,000 man embarkerade i trans 
portfartyg i the Downs kunna engelsmännen binda 300,000 
man av min arme, och det skulle göra oss till en makt av 
andra rang >> , visa måhända bäst, vilka vittgående strategiska 
verkningar dylika operationer kunna utöva, och vilket hot en
bart möjligheten av invasionsföretag över havet genom kom
binerade operationer av här och flotta innebä r. 

Utförandet av ifrågavarande operationer är emellel'tid icke 
möjligt, så länge fienden behärskar vägarna över havet. Där
emot äro de kombinerade opera tionerna användbara, när mot-
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ståndarens verksamhelsförmåga till 5jöss inom dc aktuella o
perationsområdena är så begränsad , att egna sjöstridskrafter 
hava praktiskt taget oinskränkt h erraYälde därslädes för den 
tid operationerna vara. 

Uneler världskriget blcvo dc kombinerade operationerna i 
eo·entlig mening föremå l för användning endast tvenne gånger, 
n~mlig~n vid ententemakternas företag emot Dardanellern a och 
vid tyskarnas erövring av de Baltiska öarna. Båda dessa fö 
retag voro emellertid att betrakta såsom. i viss mån perifera 
rörelser utförda på en sidokrigsskådeplats, uneler det att kom
binerade operationer a ldrig komma till utförande på själva 
huvudkrigsskådeplatsen (i detta fall Nordsjön och Kanalen) 
av det skälet, att styrkeförhållandena till sjöss aldrig kunde 
tillförsäkra någondera parten det erforderliga herraväldet till 
SJOSS. Från tysk sida skulle en kombinerad operation givet
vis ha fått karaktären av invasion i England, under det att den. 
från engelsk sida sannolikt skulle ha inriktat sig på erövran
det av några av öarna utanför tyska Nordsjökusten eller på 
en landstigning i Flandern. Lord Fishers dominerande stra
tegiska plan var utförandet av cll :>lort kombinerat företag i 
Östersjön, vilket grundade sig på att engelska sjöstridskrafter 
skulle intränga därstädes samt ombesörja och skydela trans
porten av ryska härmassor för landsättning på Ponunerns kust. 
För r ealiseramle t av denna gigantiska plan byggdes bl. a . sär
skilt grundgående slagkryssare, men projektet kom att helt 
fördunklas av Dardanellföretaget och kom bl. a. därför aldrig 
till utförande. 

Al.lmänna synpunkter angående inverkan av olika slags 
stridskrafter å kombinerade operationer över havet. 

Lctnclstt id sl;ra/'ternas in ve r kan. 

l.J ppenbart är , att det som r egel blir de båda sidorna s 
lantstridskmfler, som i sista hand hliva bestämmande för hu-
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ruvida det n1.ed en kombinerad operation över havet förenade 
operationsmålet skall kunna uppnås , d. Y. s. om de en gång 
Inneisatta trupperna skola lyckas skaffa sig fast fot å fiendens 
territorium och där tillskansa sig önskad kontroll. Lika up

penbart är även, all del i främsta rummet blir inverkan av 
den försvarondes lcmtstridskraj'ler, som blir avgörande för hu
ruvida lundsättningen av de fientliga trupperna skall, under 
medverkan av denne!-; sjö- och luflstridskrafter, kunna lyckas. 

Sedan lemellertid 11de landsatta trupperna avancerat så 
långt, aU del ej längre kan bli fråga om någon direkt sam

verkan m ed egna sjöstridskrafter, upphör företaget att hava 
karaklären av kombin erad operation ur i nkfisk synpunkt. Så 
länge lantstridskrafterna äro beroende av etappvägarna över 
havet och av att dessa genom egna sjöstridskrafters verksam
het hållas intakta, kvarstår dock , slrrliegiskt sett, karaklären 

av kombinerat företag. 

Sjöstridsl.-rrtj'lernus inverkan . 

Befintlighelen av modenw s}östridskmfter i en försvarares 

hand gör genomförandet a\' en mot honom riklad kombinerad 
operation över havet avgjort mycket svårare och avslåendet 
hv en dylik operation lättare än under segelj'nrtygens tid , då 

kombinerade operationer, särskilt av engeb,männen, ofta an
vändes med framgång. Ub[ttar och minor hava skapat ett 

nytt strategiskt begr epp, som kan henämnas >> respekten för 
fiendens kust» . Riskerna alt närma sig en fiendes kust m ed 
därstädes befintliga mineringar och ubåtsförband, stödda U\' 

kraftiga övervattensfarlygsförband , samt att uppehål/o sig 

d~irslädes för verkställandel av landstigningsföretag, äro syn
nerligen stora . Som exempel härpå må nämnas den tyska 
ubåten U 21 :s, chef Kapitänleu tnant Hersing, insals vid engels

männens förelag mot Darclanellerna. Den 25 maj 1915 sänk
le Hersing engelska slagskeppet Triumph och den 27 maj 
slagskeppet Majestic med påföljd att de övriga örlogsfartygen 
hastigt lämnade valplatsen och löpte in bakom nätsp~irrarna 
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i \Iudros. Aven ammunitions- och förrådsfartygen, vilka ti
digare gåLL tätt intill land för alt avlämna sina ·förnödenheter 

till L r u ppcrna, m ås le dragas tillbaka till sina skyddade stöd
jepunkter. Följelen härav blev, att förbindelsen med trupper

na endast med yttersta möda kunde nödtorftigt upprätthållas 
med tillhjälp av småfartyg. Den tyska ubåtens framgång be
tydd e salunda icke endast en försvårad tillförsel av ammuni

tion och förnödenheter för trupperna, utan vad värre var, de 
landsalta trupperna kunde icke m era räkna med artilleriun 
derslöd från slagskeppen . Och det var just dessa fartygs eld , 

som mest av allt besvärat försvararna. Genom att de lanel 
salta trupperna sålunda under lang tid berövades allt stöd 
från egna farlyg , uneler det att försvararna undsluppo elen be

svärande artillerielden , fingo de senare god tid att ytterligare 
förslärka och förbättra försvaret. Det torde sålunda icke va
rit heH utan fog, som Hersing av Lurkarna firades såsom Dar

clanellernas räclclurc. 
Moderna kryssare, jagare, ja l. o . m. ubåtar äro betyd

ligt fartöverlägsna så väl det ens k il da transportfartyget som 
än mer transporlflottan i dess helhet , ty det är att observera, 
att det är det långsammast gående transportfartygets fart , 
som blir bestämmande för hela transportflottans. Sagcla för

hållande erbjuder givetvis möjligheter för de snabba, lättma
növrerade örlogsfartygen att komma till anfa ll på den lång
samma, svårmanövrerade transportflottan, varjämte tillkom 
m er , aU transportfartygen med sin utomordentligt värdefulla 

la st äro i allra högsta grad sårbara för torped- och minträffar. 
Ytterligare omständigheter kunna i detta sammanhang om

nämnas, vilka bidraga till att försv~tra genomförandet a v ett 
landstigningsföretag. Förberedelserna för ett dylikt företag , 
innefall-ande bL a. sammandragandel i lämpliga hamnar av 

erforderligt transporttonnage, taga lttng lid och äro utomor
dentligt svåra att dölja. Det m oderna underrättelseväsendet 
torde ej heller hava alltför stora svårigheter att uppdraga dy
lika förberedelser och varna hemlandet. En väl organ is er ad 
sjö- och fl ygspaning har dessutom stora möjligheter alt upp --
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läcka och lokalisera ett fientligt landstigningsföretag under 

dess anmarsch över havet. 

Slutligen är det att observera, alt hen ej'ter en lyckligt 

genomförd landsättning av trupperna med åtföljande fram

ryckning och besittningstagande av visst fi entligt territorium 

äro angriparens svårigheter ingalunda övervunna, såvida icke 

hans etapplinjer äro intakta, d . v. s. i detta fall hans förbin 

delselinjer över havet säkrade mot fi endens sjöstridskrafter. 

L u ftstriclskmfternos uwerl;un. 

Det primära målet för en kombinerad operation över ha

vet är i allmänhet, som förut antytts, att överföra egna trupper 

till fiendens kust för besittningstagandet a v önskade delar a" 

dennes territorium. 

Lantstriclskwftemns avgörande inflytande på sagda måls 

uppnående i samband med utförandet av själva landsättning

en av trupperna och det därpå följande besittningstagandet 

av önskat territorium är förut påvisat. 

Sjöstridskmfternas uppgij't för målets uppnående är i 

främsta rummet att tillförsäkra erforderligt skydd mot fien

dens sjö~triclskrafter samt att biträda de anfallande landstrids

krafterna vid övervinnandel av fiendens motslåncl. 

På samma sätt är luftstridskrafternas uppgift i främsta 

rummet att tillförsäkra de egna anfallande styrkorna skydd 

mot fiendens luftstridskrafter och att biträda dc anfallande 

styrkorna vid övervinnandel av fiendens motstånd. 

Liksom fullständigt skydd mot fiendens sjöstridskrafter 

med visshet kan ernås endast genom det totala förstärandet 

av sagda krafter, kan säkerhet mot luftanfall endast ernås ge

nom det fullständiga förstärandet av fiendens luftstridskrafter. 

Huruvida detta kan i verklighel cn genomföras, är synnerligen 

problematiskt. I varje fall måste angriparen, för att landsätt

ningen av trupperna skall lyckas , skaffa sig lokalt herravälde 

i luften :'itminstonc för den tid operationerna vara. Med stöd 

härav kan man utirycka luftstridskraf lernas allmänna uppgift 
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vid kombinerade operationer över ha vet såsom »att under

l>Lödja landsligningsstyrkan genom alt erövra och utöva lokalt 

herr a välde i luften ». 
Fyllandet av nysnämnda uppgift fordrar emellertid som 

regel, att angriparen medför avsevärda flygstridskrafter . Ford

ringarna i detta hänseende ökas givetvis än mera, i den mån 

luftstridskrafternas medverkan är erforderlig för lantstrids

krafternas operationer efter utförd landstigning, och sedan un

derstödet av egna sjöstridskrafter upphört. Gäller det' en 

kombinerad operation över havet, där färdvägarna äro långa, 

måste flygstridskrafterna inskeppas på fartyg. Dc härmed 

förenade nackdelarna, bl. a. i form av ökad sårbarhet, torde 

.som regel framtvinga , att en angripares första åtgärd blir ~u 

5ätta sig i besittning av en eller flenl tillfiilliqa flygbaser i när

heten av anfallsområclet. En elylik åtgärd konuner emellertid 

att verka i högsta grad röjande för huvudföretaget och däri 

genom försvåra dess genomförande. 

Totalt sett har flygvapnets tillkomst än ytterligare bidragit 

till att öka de redan hart när oöverkomliga svårigheter, som 

äro förknippade med utförandet av ett kombinerat företag 

över havet. Allt givetvis uneler förutsättning att försvawren 

förfogar över sådana fant- , sjö- och luftstridskrafter , som över

huvud riro viiula benämningen stridskrctftcr. 

Befälsförhållandena vid kombinerade operationer 
över havet. 

Historien visar, att en av de mest framträdande orsakerna 

till att kombinerade operationer över havet misslyckats , legat 

i svådghet eller oförmåga hos de lant- och sjömilitära befälha

varna att samarbeta. För att ett så komplicerat företag som 

·ett landstigningsföretag mot fientlig kust skall kunna lyckligt 

{!:enomföras, fordras , att den högsta ledningen ligger hos en be-
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fälhavare, vare sig denne sedan tillhör arm en eller flottan. 

Generellt synes kunna fastslås , att anser man sig böra räkna 

med n ågon nänmvärd m olverkan av fiendens sjö- och luft

stridskrafter, bör överbefälet ligga hos en sjöofficer. Förelig 

ger icke berörda förhållande, bör överbefäle t ligga hos en lan t

officer. l varje fall utövas självfallet befälet över la ntstrids 

krafterna efter landstignin gen a v den lanlmilitärc befäl ha

varen. 

Regierandet av ifrågavarande befälsförhålland en har inom 

Förenta statern a stadfästs i en särski ld författn ing, benämncl 

"Army-Navy Joint Action ». Ur denna må anfö ras: 

l. I enlighet m ed »principen om det förh ärskande in

tresset» (th e Princip le . of Paramount lntercst) förlänas m yn 

digheten och ansvaret för de båda vapnens samordnande åt 

befälhavaren över den styrka. vars uppgifter och krav under 

föreliggande förhållanden h ar elen största betydelsen. I en 

lighet med detta system är , 

a) befälhavaren för del vapen, var s uppgifter har den 

största betydelsen, bemyndigad och heorch·ad att bestämma 

uppgifterna för dc deltagande styrkorna ur armen och flottan. 

och 

b) befälhavaren för del vapen, som icke har den störs ta 

betydelsen, beordrad att utföra dc uppgifter, som anvisas ay 

befälhavaren för det andra vapnet, och att und ershill a sina 

egna operationer under denne. 

Vid utövandet av ett sådant uppdrag frånträder icke den_ 

i detta fall underlydande befälhavaren det direkta befälet över 

sin styrka. Han skall emellertid av elen näst efter h on olll 

äldste befälhavaren inom hans eget \·apen hållas ansvarig för 

det rätta underordnandet av sin verksamhet uneler elen befäl

havare, vJ.rs vapen har den största betydelsen. 

2. I enlighet m ed principen om y, enhetskommanclO >> (Uni

ty of Command) kan presidenten i sin konstitutionella egen

!>kap av högste befälhavare över landels försvarskrafter i vad 

a ngår u tövandet a v befälet över styrkor medverkande i kom-
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binerade opera tion er utnämna en officer ur armen eller flo ttan 

att utöva enhetskommando. 

a) E nhetskomn'lando omfattar ansvare t för och makten 

alt leda såväl de s tyrkor ur armen som ur flottan, vilka deltaga 

i e tt gemensamt uppdrag. 

b ) E n befälh avar e. som utövar cnhc lskonunanclo, skall 

h ava ett högkvar ter h elt avs kilt från befälhavarna över dc bå

da samopererande vapnen och skall behandla J eras styrkor 

sasOJn underl ydande beståndsdelar a.- hans befäl. 

c) E nh ets kommando bemy ndigar befälhavaren att sam

ordna dc styrkors operationer, som s tä llts uneler hans befäl. 

m en del innebär icke, att befälhavaren far utfärda inslruk tio 

ner röra nd e dispositioner, som erfordras för fullgörandet av 

sådana uppgifter, som enelost beröra del vapen , Lill vilket han 

sjä lv ich h ör. 
Varje plan för olika krigsfa ll skall föreskriva för varje 

fas av krigsfallet el en metod för samordnande av arme och 

flotta , som skall tillämpas. När samordna ndet i enlighet med 

>~ principen om det förhärsk ande intresset» (the Principle of 

Paramount lnter est) är anbefallt, sk all krigsplanen fastslå det 

vapen, vars uppgifter ii.ro av den största betydelsen. När ett 

1, cnhetskommando » (Unity of Command) är anbefallt, skall 

planen fastslå , huruvida en officer ur armen eller flottan skall 

utses a tt utöva dylikt kommando. 

Som av de t ovan a nförda framgår, har m an pa am eri 

kanskt h åll klart in sett betydelsen av a tt r eda n i fredstid hav<.t 

befälsförhållandena vid kombinerade operationer fullt klar

lagda, och med h änsyn till frågans vita la betydelse för genom

förandel av et t så svårt företag som en kombinerad operation 

över havet, synes den a merikanska åtgärden vara syn nerl igen 

välbetän kt . 
En ligt C01·bc tt tillämpade engelsmännen förr i tiden det 

systemet, aU överbefälet vid kombin erade opera tioner ålades 

va re sig den äldste deltagande a mira len eller elen ä ldste del

tagande gen eralen , utan båda utövad e 9emensamt högsta be

fälet. Samma princip synes förres ten även , efter vad jag kun 

nat finna , hava tillämpats av engelsmännen vid Dard anellerna . 
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Vad beträffar Öselföretaget, var överledningen anförtrodd 
:åt Armecoberkonunando 8, som i sin tur reglerade b efälsför 
hållandena mellan arme och marin samt lämnade vissa all 
männa elirek tiv för de operationer, som_ skulle utföras . 

Synpunkter angående planläggningsarbeten och förbere
de,lser för utförande av en kombinerad ope,ration. 

Sedan högsta krigsledningen tillföljd av politiska och stra
tegiska skäl beslutat, att en kombinerad expedition över havet 
skall komma till utförande och i stort angivit var den bör an
sättas samt utsett befälhavare för företagets ledande, börjar 
planläggning en av detsamm_a. 

Av vital betydelse för planläggningsarbetels genomföran 
de är , att resp. befälhavare m ed staber utses i god tid före det 
beslutade företagets igångsättande. Yarigenom de beredas möj 
lighet till det oundgängligen nödvändiga samarbetet vapnen 
-em ellan för planläggningen . 

Varje kombinerad expedition mot fiendens kust kan i 
stort uppdelas i fyra skeden. 

l. Uppgörandet i hemlandet av för landstigningsföreta 
get erforderliga planer a v olika slag; sammandragandet till 
embarkeringshamnarna a v erforderliga trupper med tillhöran 
de materiel och förråd m . m. samt av erforderlig fartygsmate
Tiel: truppernas specialträning för sitt uppdrag innefattande 
desammas ilastning på transportfartygen samt därifrån på dc 
lätta fartyg, från vilka landstigningen skall göras, och slutli
gen övandet av själva landstigningen. När allt detta är klart, 
samt krigsläget, väderleksförhållandena och övriga inverkande 
faktorer så medgiva, sker den slutliga inskeppningen. 

2. Overskeppningen över havet av transportflottan jäm
le skyddsstyrka och eYent. även av en särskild stödstyrka. 
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3. Urskeppningen av trupperna m ed i samband hänned 
-erforderliaa förberedelser och åtgärder fr å n flottans och fly
gets sida 

0

san1.t truppernas lanclsällwzde på fiendens kust un~ 
der stöd av egna fartyg och flyg . 

4. Truppernas besittningstngunde uv terräng: n kring 
landstirsnino·splatserna samt desammas framrycknmg intill o o 

o ' gränsen av det understödjande fartygsartille~·1ets pm·.~e. 
lVIcd skäl k an man instämma i en amenkansk forfattares 

uttalande betcräffande planläggningen och utförandet av e tt 
landstigningsföretag mot fientlig kust, nän:ligcn: >: Det finnes 
intet slag av operationer i krig, som för slit lyckhga genom
förande fordrar m era grundligt studium, mera noggrann plan
läggning, mera fullständiga förberedelse:·· ~nera .~etaljerat 
stabsarbete och mera samvetsgrant och sklckhgt utforand e av 
samtliga deltagare, än utförand et :w ett landstigningsföretag 
mot fi entlig kust ». . .. . 

A v särskild vikt vid landstigningsföretagets planlaggnmg 
är givetvis: o 

1) ett noggrant undersökande av de kustomraden med 
tillhörande hamnar, ankarsättningar m. m. , som kunna anses 
·vara lämpliga för truppernas landsättande ; samt 

2) beräknandet av storleken och samm:nsättni:1.ge~1. av dc 
lant- , sjö- och flygstridskrafter , som med hansyn till f1enden.s 
beräknade motverkan anses erforderliga för förelagets lyckli-
ga genomförande. 

u ndersö J, ni111ynr beträi/'oncl e läm pi i[lf lemelstig ningsomrdcl e. 

Det torde ej vara annat än naturligt , att de lant- resp. s~ö
militära be-fälhavarna komina att betra-kta fr~1gan om Hi.mp!1gt 
landstigningsområde ur något olika synvinkel. För lantstnds
krafterna börjar det verkliga problemet försl eft er det h·uppe~~
na kommit i land, under det att flottan m est intresserar s1g 
för översk eppningen , nårmandet till fiendens kust och loncl 
.sättningen därs täd es av trupperna. 
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Den /unlmilitära befälhavaren önskar giv etvis att få sina 

lt·upper landsatta på en kuststräcka, som icke ligger inom di

rekt verkningshåll fr å n av perman enta befästningar försvarat 

<;mråde , eller i allmänhet på en s ~tdnn plats att en koncentre

r ad motverka n kan vara att p åräkna. Landstigningsområde t 

bör hava bred front , så a lt ett misslycka nd e inom ett avsnitt 

icke blir liktydigt m ed totalt misslyckande utan kan motverkas 

a v framgång inom ett annal a vsnitt. Fördelaktigt är, om ter 

r ängen närmast lancl s ligningsomradet ~ir överskådlig och ick e 

betäckt med sammanhäw .. ande skqgsområ den eller i övriot 
Ö L - ~ 

svårframkomlig. Så dan terräng, äYensom clefileer , försvårar 

och fördröjer för angripar en hans framryckning, gör sa mban 

det mellan dc olika anfallande truppförband0n besvärligare 

och kan dessutom möjliggöra för försvar aren a lt sia angripa

r en , innan denne hunnit förena sina styrko r. Området hör 

hava tillräckligt djup. sit all dc först landsatta trupperna kun 

n a Ht fotfäste under sk ydel av eget fartygsartil leri och så att 

dc sedermera kunna betäcka efterföljande landsättningar. 

Området bör hava ell vbignät, som m edgi ver snabb koncentra

tion och framryckning mol fi end en , n trjämt:e e tt flertal punk 

ter , där lands tigning är möjlig , böra sla till förfogande. 

S l u U igen m ftste hefä lh :wa ren för lantstridskrafterna ägna 

synnerlig omsorg å t und ersökningen av lämpliga baseringsmöj

ligheter m. m. för de flyg stridskrnj'ler, som. avses för direkt 

samopererande med lantstridskrafterna e/ler landstigningen . 

Samtliga ovann~imncla faktorer mås te tydligen bliva före 

maJ för ing:lend e studium från elen lantmilitbira befälhavaren s 

~ ida , och Pfter slutförd undersökning k varslå slutligen ett visst 

a ntal punkter så beska ffade , att de ur lants lridskraflemas 

S\npunkt böra kunna m edgiva en skälig grad av framgång. 

Belägenheten a v ova nnämn da p u n k ter meddelas härefter 

el en sjömililiim befälha,· a ren för undersökning i vad m å n dc 

m edgiva en ·la ndsättning a v trupperna 111 . 111. ur sjömilit-är 

sy npunkt. Vid denna undersökning måste hL a. följand r syn · 

p unkl er tagas i bea kt ande . 
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Den kustg eogruj'isJ,·u besl.:nJienhel en av det kustområde, 

som ska ll nngöms för landstigningens utförand e. Härvid ford 

ras und ersökning, huruvida n a uti ska svårigheter föreligga fö r 

angöringen under olika lider av dygnet, vilke t förh [dla nde kan 

framtvinga anordnanclet av egna sjömärken m . m . (lysbojar 

och andra märken kunna utläggas genom försorg av t. ex. eg

na ubåtar); om valtendjupen unclerlätla använd andet av fi en -

dens ubåtar och min eringar ; om fartygen kunna angöra på 

bred front , eller om farvattnet tvingar dem att angöra i smal 

formering, varigenom verkan av bl. a. fi entliga flyganfa ll 

ökas: om kustformationerna medgiva flankerand e anfall fr ån 

f ienlliga landbatteri er m . 111. 

Vad beträffar unkringsplutsemus beläg enhet fordras 

undersökning beträffande bottendjup och a nkargrundens 

beskaffenhet ; i vad m ån ankringsplatserna äro skyddade 

för vind och sjö ; 0111 desamma kunna göras ubåtssäkra ; elistan

serna fr ;w transportfartygens och skyddsstyrkans ankrings

platser till landstigningspunkterna ; huru,·icla nautiska och 

andra förhållanden medgiva, att transportfartygen måhända 

kunna direkt ingå i hamn och urlasta vid kaj därstädes, eller 

i övrigt i vad m fm förhållandena medgiva en snabb urlastning ; 

om artillerifartygens ankringsplatser kunna väljas så. att fa r 

tygsartilleriet kan verksami beskjuta landstigningsområdet fö 

re, uneler och efter urskeppningcn ; i vad m fw förh å lland ena 

m edgiva , att fartygen ankra i sprield ordning för alt minska 

faran för luftanfall m. m. 

Undersökningen av lrmclstignino splntserno omfattar bl. a. 

en specialgranskning av stränderna och dessas beskaffenh e t ; 

bottendjupen i närheten av stränderna samt hur dessa föränd

r as och inflytande t h ärav på möjligheten att snabbt landsätta 

trupper ; möjligheten a v all erhålla fl er a lä mpliga landstig

ningspunkter så att Janclstigningsbiitarna kunna framgå på 

bred front m. m . 

t:ndersökningen a v viiderlek s förh ållondenu innefatta r bL 

a. en gra nskning a v samtliga m eteorologiska och hyclrofysisk a 

förh ållanden in om och i närheten av lands tigningsområden a 
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:'\.som un dersökni ng betr äffan de vindfrekvens och förhärskan 
de vindriktn ing; statistik över s lön·e vindstyrkor under olika 
tider på året och dygnet; förekolnsten av tjocka av olika slag : 
isförhållanden och förändringar i vattenståndet m. m. 

Vid utförande av ovannämncia sdväl /ant- som sjömilitära 
undersölmingar underlättas arlJetet i hög grucl samt vinner ut
omordentligt mycket i nnguronnhet nch siikerhet, om tillgång 
linnes ti ll flyg {otogralier över de aktuella områdena. 

Sedan den sjömilitära ledningen avslutat sina undersök
ningar beträffande de av lantstridskrafterna~ ledning föreslag
na landstigningsområdena och meddelat denna sina resultat, 
bestämmer ledaren av företaget de områden och punkter, som 
sedermera avses komma att användas för landstigningen. I 
detta sammanhang fallas även heslut om utseendet av vissa 
sekundära landstigningspunkter att användas antingen enbart 
i demonstrationssyfte eller för att i fall av behov användas för 
verk l ig landsättning av trupper m. m. 

Hedikning au för lunclstignings/öretoget erj'orderliga 
stridskmfter m . m. 

Seclan platserna för landstigningen blivit bestämda, blir 
det elen lontmilitäm befälhavarens sak att närmare undersöka 
och angiva storleken, sammansättningen och lltrustningen av 
de /ont- och flygstridskrafter, som a n ses erforderliga för att 
cft er verkställd landstigning på de valda punkterna snarast 
uppnå det med landstigningsföretagel förknippade målet. 

Sedan ovannämnda stridskrafters storlek och samman
sättning fastslagits , blir det den sjömilitära beft'ilhcwarens upp
gift att undersöka dels mängden och arten av för truppernas 
overskeppning erforderligt tonnage, dels mängden och arten 
a v elen fartygsmateriel, som erfordras för truppernas landsätt
ning, dels storleken och sammansättningen av elen för trans-
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portens direkta skyeld och understöd uneler överskeppningen 
och landstigningen erforderliga skydelsstyrkan och dels slut
ligen storleken och sammansättningen av elen stödstyrka av 
örlogsfartyg, som taktiskt frigjord från transportflottan avses 
för observeranclet av fiendens huvuclsjöstriclskrafter. (Beträf
fande den närmare sammansättningen av skydds- och stöd
styrkorna återkommer jag i ett senare sammanhang). 

(Forts.) 
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Meddelanden angående främmande mariner. 
Meddelade från MarinstabPus DtrikesaHlPlning. 

(Decemlwr 1.931.) 

Amerikas Förenta Stater. 

DPn lätta kryssarPn Indianapalis sjösattes den :1.4 november 
Camdcn. 

(Utdrag ur The NaYal and .M:ilitary Rt:·cord, 2 december 193:1..) 

England. 

}<ör en ko~tnad av 125,000 pund l1a r slagskeppet Revenge under
gått en omfattande ombyggnad, vilken revsl utades 'å örlogsYarvet 
D evenport den 28 november. 

(Utdrag ur ThP Naval and M:ilitary Reco rd, 2 clPcember 1931.) 

Kryssaren Lcancler, den första i fa 1 tygsserien med 15 cm. ka
noner, som oygges i enlighet med Loudontraktaten, enligt vi lken 
Storbrittanien medgav att icke bygga någon med 20 cm. kanonkrys
sare förrän efter 1936, har en största längel av 166 m. mot 181, 4 m. 
å 10,000 tons k ryssarna och 164,6 å R,400 tons kr;vssarna av Yorkklas
:;en. Största bredden fir 16,8 m. och medeldjupgåendet vid standard 
depJacenwnt 4,87 m. Leander kommer att få ett deplacement av 7,000 
ton och ungfär samma fart som de två tidigare typerna av 20 cm . 
kryssarna , nämligen 34 1

/ , knop. H ennes turbinmaskineri beräknas ut
veckla 72,000 axelhkr. mot 80,000 å dc större fartygen. 

i:: ra 
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]~estyckningen kanuuer att bestå av åtta 15 cm. kanoner och 
tO cm. luftvärnskanoner . 

(Utdrag ur The Naval Chronielt•, 18 december 1931.) 

Fartyg, t illh örande At lantf lot tan, som skola deltaga i va rov
Jlingarna komma att lämna l'ortsmouth den 6 januari och skola åter
vända den :1 3 mars. Ache r01~ kommer icke att medfö lj a flottan utan 
kommer att utföra pr,ov vid Potsmouth. 

s lagskeppet Il.ochwy, SO ill avs luta r sin pågående översyn i Pots
lllOiith, kommer att bedriva obe roende övningar i hemfarvattnen och 
.återvänd a till Dev<>nport den l1 mars. 

Första jagard lottiljPn kommer att avgå nwd Atlanterflottan. 
(Utdrag ur The Naval and Military Reeord, 16 december 1931.) 

>> The Naval and :M:ili tary Record>> har i amiralitetet officiellt 
undonättats, att inget upphävande av 1931-32 års byggnadsprogram 
kornmer att äga r um, men att, på grund av ekonomiska skäl, någ·ot 
dröjsmål antagligen kommer att uppstå i ticlen för några av farty
gens beställande. 

(Utdrag ur The Naval and Mi lita ry Recorcl, 23 december 1931.) 

Frankrike. 

På elen n.vaste \\Tashi ngton-kryssan'n l'Algerie använder man i 
stor utsträckning elektrisk sve tsning, so m medför avst>värd Yiktbe< 
sparing. Dylik svetsning nyttjades i mindre utsträckning redan å 
llPn fö regåt'ncle kryssaren Dupleix, och nwll hiinsyn till det utmärkta 
r esultat, som därvid uppnådel es lwslöt man att använda sådan svets
.ning i b<>tydligt stön·p utst räckning å l'A igE>rie. örlogsvarvet i Brest 
förfog·ar över Ptt 100-tal perso nt• r, s pPcialutbilclade i E'lektrisk svets
ning, och har h>irfö r bild ats (' Il sä rskild kurs, vid vilkPn var tredje 
månad utexa111in(•ras omkring 20 l'lPwr, vi lka f'rnått erforde rlig ~T
kt·stärdighd. 

Flera nya ubåtsjagare om vardera 150 ton hava färdigställts å 
'Varven vid NantPs och sko la utrustas i Loril'nt. Därm E' cl har franska 
floHan 5f; ubåtsjaga re a\' clrnna t.rP. 

1'idskTift i 8jöuiisendet. 5 
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Den 14 november sjösaitcs vid Chanticrs dc BlailJVille, nåra 
Caen vid Le Havre, f lottiljledaren Kersaint, av samma ty p som Oas
sard. Omedelbart efteråt stapelsattes här flottiljledaren Terrible, till
h örande ett senare å rs program. 

(Utdrag ur Le Yacht, 21 november 1931.) 

Dc]>utcraLlekanunarl'JlS särskilda uts kott har gillat den av rap
portören, M. Danielou, uppgjorda rapporten om 1932-33 års ny hygg
n adsprogranL Detta omfattar 4 mindre kryssar e, 1 f lot ti ljledare, 1 
jagare, l sjömätningsfartyg och l kanonbåt. 

(Utdrag ur Le Temps, 27 n ovembe r 1931.) 

Flottiljledarna Fantasquo och Audaci eux, som tillhöra l930 å rs 
program hava stapelsatts i Lorient. 

Dessa äro dc första i en klass, som något skilj er sig från de fö
regående, ty deras >>W ashingtom>-deplaccment komm er att bliva 2,610 
ton i stället för 2,480 hos Aigle-- och V >mqucllin-typerna. De skola 
bliva 130 m. långa, 11,3 m. breda med ett djupgående av 4,3 m.; kost
naderna beräknas till 150 milJ. frs. för vardera. De beräknas var a 
fä r di g fl. för officiella prov i maj och j uJ i 1933. 

Den ena kryssaren, J can-dc-Vienne, på 7,600 t on av 1931 års pro· 
gram kommer ett stapelsättas i Lorient och den andra i Brest. 

Dessa kryssare skola bliva något längre än Lamotte-Picquet men 
kortare än Tourville nämligen 180 m. mellan perpendiklarna. De 
skola bestyckas med nio 15,2 cm. kanoner, monterade i t re trippel
torn alla å fartygets främre del såsom å Nelson, och de skola erhålla 
tillräckligt skydd för flytbarheten. 

(Utdrag ur Le Yacht, 28 november 1931.) 

Den nya kadettkryssaren Jeanne d'Arc, vilken för närvarande 
är på expedition till sydamerikanska farvatten, sände före inlöpan
det i Montevideo sitt flygplan i fö rväg för att ordna för ankomsten. 

(Utdrag ur Le Temps, 29 november 1931.) 

Den 7 deeember sjösattes i Nantes flottiljl edaren Tartu, som är 
av samma typ som Oassar d. Namnet är taget efter en i mitten av 
l700-talet berömd sjöofficer. 

(Utdrag ur Lo lVIatin, G december 1931.) 

Franska Medelhavsflottan återkom den 27 n ovember till Tonlon 
efter tvenne veckors övningar i Västra Medelhavet. Här vid bedrevs 
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även indi.vid uell fartygsuthildning, ,cn >ir ;9vningsåret anses börja 
elen l oktober. \\. ashingtonkryssarna Duquesne och Suffren, vilka 
återkommit från sin Amerikafärd nwd Marechal P etain, uppehöllo 
sig huYudsak ligen utmed iranska kontinentalkusten, de lätta förban
den hade sin utgångspunkt vid ]Jal earernu, och Högste Befälhavaren, 
viceamiral l{obert, valde o Hast ankarplats vid t ra k t en av Korsika. 
Före ä te därden t i l L Toulou anordnades tvemw större str idsövningar, 
va rvid ck på :f rans ka sydku sten baserad<' s koHörband en även deltogo. 

Vid Brest ä r under anläggning en n.v maritim flygbas, Poulmic, 
där nu en 850 m. lång och 11 m. bred kaj är under utförande. Den 
maritima flygbasen skall fö rst Järdigställas, men sedan skall även an
läggas Pit fh·gfält för vlan 11å hjul. Arbetl·na beräknas taga 5 år 
i ansp rå k. 

Det marina Jl ,,·gväsenclets mekanikerskola vid Rochefort skall 
utbyggas ti ll mekanik:>rskola Jör hela :llygväsencl et. P ersonalen skall 
bestå av 35 officer are, 100 unelerofficer are samt lärarepersonaL Ut
om mekanici skaLl även här u t bitdas elcktroteknici cch radiotelegr a
f ister för flygväsendet. Siw lan skall vara upprättad på en tid av ett 
cch ett halvt år. Kostnaderna uppgivas tiLl 38 millioner :francs. Me
ka11ikerutbilclningen blir treårig. 

(Utdr ag ur Le Yacht, S december 1931.) 

Polen. 
Den andra undervattensLå ten , Wolf, l' ör polska flottan har an

länt till Gclingen . Den var liksom sin :för egångare sedan flera må
nader till baka färdigställd vid ett f ranskt varv. Efter stapellöp
ningen uppövades elen polska besättningen genom franska officerare. 
Inom kort tid komm er även elen tredje undervatt en sbåten, som för 
polska flottan beställts i Frankrike aH bliva färdig. Dessutom vän
tar polska flottan en andra modern jagare. Med fär digställande av 
dessa fartyg kommer det s. k. lilla flottprogrammet, bestående av 
tre torpedbåtar, två kanonbåtar, två jagare, t re undervattensbåtar 
samt aderton hjälpf artyg, att vara fu ll bordat. 

(U t drag ur Kieler NPuestc N achrichten, 1 dec.ember 1931.) 

Undervattensbåten \Vill-::, byggd för polska flottan , lämnade Cher
bom·g den 19 november för att lwgiva sig till Gcl ynia, dit den an 
lände den 23 november. 

(Utdrag ur Le Yacht, 3 december 1931.) 
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åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter. 

(Forts. Jrån h. 11. sid. 690. 

Luftkl'iget i all h ä nl1et. 

Naval airc raft in enastal wadar0. C'oJTiJUandPr H. II. Frost, U. S. 
Navy. Proc. 1931 jan. , s. 9-24. Författaren undPrsöke r flv<T
vapnets uppgiftPr och Jllöjligheter Leträffande sjö- och lms tk~·ig 
samt diHerentierar på grund härav uppgifterna för marin- och 
armf>f\yg. Personal, avsed.cl att bPmanna rlygplan avsedda mot 
m ål llå s jön bör i regel hava sjiimilitär utbildning . Ltlsvärd ar
tikel . 

Der Einfluss der Luitwaffe a uf SeekriPgsoperationen und Seetaktik. 
1. Freiserbet fi.ir 1930. 1\:apitän zur See a. d. P a ul. :M. R. febr. 
och mars 31, s. 55-64 och s. 102- 113. Tävlin gsskritten mnt•
håller (febr. häftet) följande avsni tt: 

1. Luftvapnets för hå ll and o till k rigsfartyget. 
2. Herravä ldet i luften uncll'r sjökrig. 
3. J.,uftan fall. 

a) Bombanfa ll. 
b) Torpedanfa ll. 

4. Spaning. 
a) Takt isk spaning· och säkerhetstjänst. 
b) strategisk spaning. 

Artikeln är ej avs lutad u tan kommer att fortsättas. Läs
värd. 

Der ·Einf luss dPr Lultwaftt• a u !' Sl·C'kriPgsoperationt•n und Seetaktik. 
K apitän 'L S. a. d. Paul. l\L R. mars/31, s. 102- 113. Behandlar 
(marshäft.) a vs nitten: 

l. Antal flygplan v.iLl overationer till sjöss (ocL•auk rig). 
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2. lnll~·tande på takt ikon: 
a) Val av form eringar . 
h) Gruppering och flnYändnin g flY jagare uneler strid, 
c) \ 'a l av lämplig tidpunkt för striden , 
d) Takt iken till ankars och i h amn. 

0. Flygvapnet och hflncl elskri get. 
J. Operationer mot fi<'ntlig kust. 
3. In-rl~'tandc på st.ratogien: 

a) lnVPrkan på krigPts vflraktighot. 
b) idf'dl'l att framtvinga ett avgörande sjöslag. 
c) Inilytande på den strntcg iska uppmarschen. 
el) Svå ri ghetPn att anvönda n~irblockad som f'it av sjö

krigets mcLkl. 

G. Utn y ttjandet av fl ygva ]Jn d svagheter. Flygets vä rsta 
l1inclf'r ä ro mörker och då li gt v;i.der. Dt•n som är unde rlä gsen i 
luftf'u måste - om. oHensivanda tinnes kvar - söka draga för
elE-l av de>ssa. f lygets svårigheter. En sådan sjömakt m åste sök a 
genom[ära sina avsikte r uneler (\ ,, a rs tider då vädret är sämst 
oc lt nätterna längst. Fartygt'll :ll ås l. t• konstrueras m ed detta fö r 
ögolll·n d. v. s. givas hög g rad av sjövärdighet och personalen 
måsto t dinas i sitt arbete ullll <' t· svå ra för l1 ållancl en, så att s jö
s tarka och sjövana lwsätt.Jl ingat· skapas . .M~·cket läsvärd artikel. 

Elements contr ihuti ng to aPrial supcriority. Lieutenant .Franklin 
G. J'e rsiva l, LJ. S. Navy (retired). Proc. ap ril/31, s. 437-47. Täv
lingsämne 1931. Omfattar fö lj a ndP avsnitt: Liftstriclskrafter, 
Flygplankryssarc, Antiluftförsvar, Problemställningen, Luft
stricl skrflftr>r såsom. i"örsvarS!ll (' c\1·1. Nödvä ndigheten av koncen
t r a1ion, Fl:vgmaterielens utvecklin g. Sammanfattning. Läsvärd. 

Flygets n Y<tigeriugstjiinst. 

Air transport in fog. l' . \\' . .M<' n·dith. Till' J onmal oJ' tlw Eoyal 
Aeronaut-Society, febr.-31 n:r 242, s. 75. En gru ndlig och full
ständig g ranskn ing av ämnet. 

Uringing astroDOlll.\' to tho sPr vif't' o!" s<' ri a l n a\' igaii011. C . \ V. Litt
lehftles. P r oc. 1.931 juli. s. 939--'-9tl3. Hrclogör för ast ronomiska 
obso n ·atimwrs användning Jö r fl.\·gnavige ring med cxcJn pel . 

Uadio. 

Radio til ~jös . .L'rcmierlöjtnaut J\ . 13licn . };. T. S. mars, s. 99-107. 
Ht·halllllar radions bPtycklso tör llflndelssjölarten och redogör iör 
bostämnwl.snna i \Vashingtonkonventio11 rn och >>S äkerhetskon -
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fc rrensew> i Lomlo11 19:24, va rigenolll raclioanhiggningarna om
bord normcra1s. 

Steclsbestem uw lse Yccl radiopeilingcr. ~- T. S. mars, s. ll7- ll9. Re

dogör :för m9toclerna tör ortsbestämning vid radiopejlingar. Ar
t ike ln förtydligas av figurer och fcq:mlcr. 

·wireJess and wa r. Sir Herbert ltuss·~ l. Naval and Mil. R ecorcl 1931 

aug·. 19, s. 319. Vissa synpunkter på radiotjänsten i krig. 

Förb indelsetjä nst i allm iinhet. 

Communication organisation. John Rol)(· rt Johnson, U. S. "NaYal rP· 

serve. Proc. jan. 31, s. 81-90. Behandlar elen marina förbin
delsetjänsten och omfattar föl janclo SYsuitt: 

l. Fundamentals. 
2. Instruction. 
3. Organisation. 
4. Traffic Department. 
5. Recorcl Department. 
6. Plant Department. 
Artikeln förtydligas av diagram. Läsvärd artikel. 

N a vigeringstjänsi.en. 

Fabelen om magnetberg og kjcnnskape t til kompasset. K. S. Andorf. 

N. T. S. april/31, s. 169-172. En kt-itisk granskning av de olika 

uppgifte r som angives för upptäckten av magnetisk järnmalm 
samt kompassens upptäckt. 

R ektifisering av ekkoloclclskucld for skrå bunn. Kapten P. Mi.inster. 

N. T. S. april/31, s. 169- 172. En redogörelse :för behovet av och 

använda metoder för korrigering a v ekolods kott, då bottnen är 

ojämn. Artike ln fö rt;)'dJigas av Jig urer och härl edning av 
formler. 

Navigation Progesscs. J~ie utPnantcom. :En1 e li Topp U. S. Navy. Proc. 

april/31, s. 490- 90. Redog·örrlse för navigeriDgskonstens utveck
ling från 151.4. 

The HolmPs Master Cmnpass System. K -b-g. N. T. S. maj /1931 n:r 

5, s. 17~. En redogör e lse för detta av red. såsom >>epokgörande>; 

rubricerade system. Förf. framhåller att systemet ej kostar stort 

mer ~in 1 /a av pr.iset för en gyro:nstallation. Gyrokompassens 

saga spås snar t vara all vad boträHar hande lsfartygen, medan 

elensamma på grund av do magnet itika förh å llandona alltid har 
sitt konkurrensfria område å örlogsfartygeu. 

The nantical branoh of the naval observator~· . Commander A. G. 

Sti rlin g, U. S. Navy. Proc. juni /31, s. SOl-808. Nautiska av

clelningi'Jl iir incHad i tr<e undPravdelningar, ekipage-, under-
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hålls- och kompassa vele l n i ng a rna. Vidare :finnes anordnad en 

kompasskola med ändamål att undervisa officerare i kompensa

tion av magnetiska kompasse r under liknande förhållanden som 

förekomma omhorcl. 

Sjörii ttsmål, mauöYertjänsten. 

Die Entll'ickluDg der i a der Srestrassencrdnung en thaitenen Normen 

för Ausweichen, Lichterflirung und Verhalten im Nebel. M. R. 
aug. /31, s. 358- 68. Innehåller följande avsnitt: 

l. Utvecklingen till förordningen av å r 1862. 
A. Girregler. 
B. FöraneJet av lanternor. 
C. Atgärcler vid tjocka. 

Artikeln kommer att fortsättas. 

De·t kem iska kl'iget. 

Die Eeclentung der chemische Kampfstoffe fi.ir elen Seekrieg. Kapi

tänleutnant a. D. Eckart Schmidt. M. R. häft. 4/1931, s, 145-149. 

:Förf. påpekar att efter världskriget uppl evde världen en gM

krigspsykos. För att bedö ma gaskrigsfrågan erfordras kännedom 

om stridsgasernas egenskaper och användningssätt. Artikeln 

är en redogörelse ur ovannämnda synpunkter. 
.Ship Jlersonal aD d gas w a dare. Li cutenant (J. NL) E. M. Ellis 

U. S. Navv. Proc. rnaj/1931, s. 657- 660. Påpekar nödvändig

heten 1av .att fartygsbesättningarna erhåll a utbildning i gas

skyeldstjänst samt behandlar hur denna utbildning bör organi· 

seras och hecl ri vas. 

Maskiner, pannor, propellrar m. m. 

:Pyrometry appliecl to subm arine clic'scl engines. Lieutenant E. B, 

Perry, U . S. Navy. Proc. febr. 31, s. 210-214. Behandlar pyro

metriska metoder föt· unelersökning av att cylindrarna utveckla 

lik a arbete vid flercylindriska motorer. 
Some A B C's ,of the propeller. Commandm IL F. D. Davis, U. S. 

Nav~·. Proc. f ebr.-31, s. 22, 3:3. Redogörelse för propellerns 

arbete och verkan. Förtydligas med figur er och diagram. 

'The early histor.v of the screw propel ler. Commander H. F. D. Da

vis, U. S. N a vy. Proc. april/31, s. 485-89. Redogörelse för skruv

propellerns uppkomst och utveckling. Särskilt behandlas Fran· 

cis Pettit Smiths och John Ericssons arbeten på propellerns ut

veckling och förbättring. 
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EHckt. of an ordf' r to incrf'ase spe0d . Cc mm a mkr H. F. D. Da,-i s .. 
U. S. Navy. Proc juni /31, s. 757-HO. Påvisa r ait en rartökning 
innebåller vissa problem för maskin- och eldarpersona len om
bord ett fartyg, vi\ ka problem ofta förbises a Y d~'n som ger or · 
clern ang. JartökningPn. Artikdn förtydligas av diagram. 

The straw that b reaks tht' camt'l's back. Lieutenant Comm. V. I-L 
Goclfrey. U. S. Navy. Proc. juli/;H, s. 944-48. Behandlar far
tens inverkan pi\ bränsldörbrukning<"n. Förtydliga s av diagram. 

S trålkasta r tjänsten. 

ProjektörP r. Kaptajn NörgaarJ. 
orientering ang. st rå lkastare 

l. Spegeln. 
2. Lampan. 

D. T. S. mars-31, s. 121-50. 
omfaitande följande avsnitt: 

a) LjusbågPn och kolen, 
b) Ljussty rbcn, 
c) Lampm_e kanis!llcn , 
d) Sperrylarnpan , 
e) Lomeckf' lampan. 

3. Lysvidel en 

E u_ 

4. :Manövrering av st rå \ kastare. Artikeln förtydl igas a v-
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:M il i tärpedagogik 

Sonw not<'s. on s\1 i p administration. CommanclPr Cla ude B. May o, U. 
S. Nav.'·· Proc. jan./31, s. 37-62. FörfattarPil redogör för sina 
ertarenheter såsom sekond unclPr rn :·}(}..månadPrs kommendPring 
ombord på Ptt. ~lagskepp. -Läsvä rd artikPl. 

R ec ruit traini11g. Uapt.ain G. J. Rowclil'f, U. S. Navy. Proc juli/3:1, 
s. 9:15-22. Behandlar uppfostran och utbildning av personal 
on1Cdelhart pftet' dess i11ryckning. Särskilt påpekas indi vidua
lismeDs brtyde lse. Läsviird a rtikel. 

Charles Wi .lkes- Turhulen schoJa r ot the old nav:·. .Tames D. Hill. 
Proc. juli/3l, s. 867-87. ]3Pskrivf'r dPnna s jä lvständiga. gamlf' 
Bjöhjörns tjänstgöring inom anwrikanska tlott.an samt df' kon 
trove rser , vilka han ri'tkadP ut \'ör på g rund av sin självstänclig

hei. Lisvärd artikel. 

Off irerskåren och Tederlika r: r·ekr~' te l'in g. sjökrigsskola n. 

Aviation iraining for miclshipsnwn and line oUicers. Lieutenant 
co mmandPr D. C. lhmsey, Navy. Proc. j931 jan., s. 18-24. Rc·· 
dogörelse för den obligatoriska tl ygtjiinsten, som våren 1929 in
'l'örcles för sjökaclPtt<T ncb sjöoiTicPraw. 

ritningar, fotograf ier och diagram. Off icerskåren: .cb ·löning och bef()rdran . 

Skeppsbyggnadsverksamhe{en. 

The Glass or Fashion. M. Prencl0rga rt. The Navy febr. 3:1, s. 40. En. 
trevlig, kåserande översikt av skeppsbyggm,clsverksamhetcn bP· 
träfiandc ·kryssare ·oc h jagare. 

)) Ersatz Preussem> and th(' Annstrong cruisers. A rdrospect. Alexan-· 
d0r Bredt. The Navy Inars-31 n:r, s. 82. En avhandling av 
visst intresse för den som vill stuelera kr~·ssarkonst ruktionernas 
historik. Pi\ visa r även hu r konstruktionsprineipern a >>gå igen >> . 

New clestroyers. Li Putenant Com . G. D. Hull. U. S. Nav~' · Proc. 
ap ril /3:1 , s. 464-67. BPskrivning av den förPslagna n:va t~'pcn 

av amerikanska jagan'. 

M.ilWira sjuhården. 

Einiges aus der Entwicklung des Marinesanitätskorps. MarinP-Ge
neraloberstabsartzt a. D. Dr. W. Utlwmanu. M. R 5 och 6 
bäft./31, s. 193-203 och s. 24:1 - 232. H.edogöielse :[ör utvecklingen 
av T~·sklan cls marinsjukv~ise11. 

L'a.gP de~ o\'fi.ci\'rS cle marin<-'. Uf'nry llernay. _Le Y acht maj 2, s. 
243. Behandlar trågan 0111 lämpliga åldersgränser i df' olika 
g rade rna. Under 1930 var medp\!\ lckrn vid bdordran till capi
iains dc' va issPau 4H är 11 m ä n. J\outeramiralsgraclPn har J1åtts 
Yid i IIH'clf'ltal 52 år 3 mi\n. och vicca1niralsgraden W ~ r 1 Jllån. 

Starnmans.kaJJets utbild ning, 

ThP lirst !'iP!IIC'nt o'l' traiJl ung for war. .Licutenant llolaml F. Krause. 
U. S. Navy. Proc. j93l juni , s. 776-81. Påvisar nödvändiglw · 
iC'n av att var je man rnåstP ha Pn särskild utbildnin g innan 
hau rår ingå såsom_ en vita l dl'l i en fart~·gsbcsäi.tn ing. För

orda r spl'c ial skolor. Läsvärd artikf'l. 

Förs varsfråga n i allmä nhet. 

ForSYn. rspo liti ~k!' ~JlÖrgsmaal i Sverigc'. 1\apt.ajnlöjtnant A. n. Yedel. 
.:\. T . S . . lan. /81, s. 1- 20. An111älnn röranclP >> Svt>riges Jörsvars
poliiiska Higc och behov av -förs·,arskra'l'iPJ. >> . 

>> lJ uvuclintr:vckct a v lwtän k amid syn Ps vara, att kommittc
Jeda!llött'rna Pt:h'r en gnmdlig gt'Ho111g ång av å t skilliga för Sve-
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rige viktiga spörsmål samt a1· FolkJörbund~tankcu och nc·drust

niugstankeus nu1·arande ståndpunkt komma till det resultat , att 

ett relativt kraftigt försvar är en nödvttndighet, om Sverige 

skall hava utsikt att med tramgång kunna genomleva ett nytt 

europeiskt krig>> 

!<'reds·{ a' Yäpnings-)rörehen. 

"The War on war. Captain Leonard M. Cox (C. E. C.) l .J . S. ~avy 
(retirccl). Proc. maj /1931, s. 099-603. Behandlar pacifismen 

efter v'i rldskr iget och påpekar bl. a. att pacifisternas strävan 

icke gä ll a roten och orsak.erna till krig utan k.oncentn't'Hr sig 

på rasering av det n ationella iörsvnrct. 

l\Iar in UJlJllys n in gs Ycrksam het, sannerka.n n1ed handelsflottan. 

.. Where dC' \\'C stand Licutenant C. G. i\Ioorc, U. S. Navy. ProC'. 

. jan./31, s. 40-45. Förf a ttarcn gör en :i>imtörelse mellan ameri

kanska nationens uppskattning av Hottan vid vä rldskrigets slut 

och nu, och slutar artikeln med tv('nne frågor. 

1. >> Är det rätt, att sjöoHice rarnn genom 'splendid isolation' 

tvinga de civila försvarsvännerna r,tt hcmöta all fa lsk , illvillig 

och förstörande propaganda~ >> 
2. >> Samarbeta sjöofficerarna ·i den utsträckning som är 

möjligt m<'d reservperson al, försvats1örcningar och Iörsvarsvlin

liga medborgare för att omhulda den latenta SJ' lllpati för flottan 

som nationen klart tillkännagiver, Här tillfälle därtill gi,·es
9

>> 

Flyg,'apnet i allmiinhet. 

]~e commandentrnt des avions. Capit. de F reg Lastigue. Le RPvue 

maritime 1931 jan. n:r 133, sid. i\2. Karakterise ring av beJäls

utövning dels beträffande personalen dels beträffande materielen. 

Teknikens framsteg n1öj liggör personalmin skning utan 

minskning av fartygsenhe-tens värde (ubåten, Ilygplunet). 

Jämförel se lll cllan ordergivande och Yerkställande befälet å 

fartyg och å -[ lygplan. 
Vid Jl.vgv apnet är oflice rsbehcvct relativt större än Yid 

andra vapen; detta kan även sägas om rersonliga kvalifikatio

nerna för tjlinsten vid vapnet. 

Utländsk sjökri gshistoria. 

A hundr<'cl years oi the Royal NaY.1·. Conunanclcr Becket and Cap

tain Swan. R U S. l. 1931 maj n:1.· 502, s. 255. Kort histor il

över utvecklinge~ a Y t-ngelska flottan. Artikeln är uppdelad 

på följande avdelningar: 
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I. Personal and Administration. 

II. Ships and Equipment. 

Utländsk Juftkri gshistoria. 

J\ Hundred Years of Service Aviation. H. A .. loncs :M:. C. förf. till 

>> The War in tbe Air >> . R. U. S. l. maj /31 n:r 502, s. 311. Histo

rik från äldsta tider. Utvecklingen av luftvapnet uneler och 

efter kriget. 
'J'he Developmcnt of the Royal Air Force. Squadron-Leader J. C. 

Slessor. R. U. S. I . maj/31 n:r 502, s. 324. R. A. F:s utveckling 

efter fredsslutet till nuvarande t id. Välskriven och intressant. 

Väddskriget till sjöss. 

1\ rydserka m pen i A.d1·iaterh avet 29 dec. l913. Orlogskaptajn Barfod . 

N. T. S. jan./31, s. 21- 32. En kort :framställning av striden med 

anmärkningar. Dc sistnämnda omfatta stridens faktorer och 

uppdelas i följ ande a vs ni t t: 

1. Materielen. 
2. Dc ren t taktiska faldorerna 

3. Personalen. 
Läsvärd artilwl. 

·On a light cruiscr <.luring the war. Captain G. von Koblinski, Ger

man Navy (rctired). Proc. jan./31, s. 33-39. Förf. tjänstgjorde 

såsom sekond ombord å lätta kryssaren Bremen f r. o. m. maj 

1914 t. o. m. okt. 11l1G och redogör för sina minnen från denna 

tjänst, bl. a. en torpede ring. 

~fy mystery ships. Rear Admiral Gordon Campell. Skildring av 

tvenne olika under föd:s eget beläl stående ub-fällors-Q-ship

utrustning för och deltagande i kampen mot de tyska uh. Bo

ken lättläst och läsvärd. 

By Guess and by God. Will iam Uuy Carr. Skildringar från engel

ska ub:s deltagande i världskriget, grundade dels och huvudsak

ligen på hörsägne·r dels på rgna upplevelser och iakttagelser. 

För elen i uh-tjänsten initerade torde boken uudantagandes en.· 

staka detaljer ej innehålla något väsentligt nytt. Av skild· 

ringarna framgå otvetydigt dc engelska uh-besättningarnas hö

ga moraliska st andard intill krigets slut. Boken intressant och 

lättläst. 

Dherse angåe~ule världskriget:. 

An aoutline of tbc grand strategi of the world war. Majm·-General 

J. F. C. Fu lie r. The Royal Air F0rce Quarterl.v juli/31, s. 377. 

.Forts. från fö regående, här avhandlande ticlen 1917-1918. 
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Economi c pressm·c or contin,·nfal victorics. Kaptain B. H. LiLldell 
Hari . R. U. S. I. au g./31 n:r 503, s. 486. Upphovsmannen till 
>> Th e Manue l of training >> :jämför ElC-glauds s trategi uneler kriget 
19l4- 1918 mt'd Jö,·egåencle oclt håller för e att England bättre 
fyllt sin uppgift om eld l'öljt elen traditione lla politiken m ed 
»ccon.omic pressure>> i s1ä il<•t för att låta flott an spela andra
plan sroll. Seclan den Jörst a stötl'n tagits emot i Frankrike (even 
tuellt. i Belgi,·n) borclP lant.striclskratterna satts in på att öppna 
vii gen ti l l Ryss land , va r igenom detta land kunde ·försetts med 
a n,munition. l)eu 'l'h·rl'öljalllle cliskussim>Pn intressant. 

Hysk;L ma rinen. 

The Black Sea Fleet. Rl'd. ::\I aval and. :Vlil. R ec. april /31, s. 193. Be
h andlar i korthe t ÖVl'rl'n s koml1lel seJt mellan Ryss land och Tur
ki e t , som >> ma y vPr.)' we il pro\'e to hold a dPg ree o [ s ignificanse 
w hir·h is not suspt•c1l'ck 

:F inska ma t·ineu, 

F inlands sjoforsvarsprob ll'J II og clPts losning. J\:aph·in F. A. Steen. 
N. T. S. april 1931, s. 134- FiO. Bn utförlig r eclogörc·ls'' för ut
vecklingen av Finlallcls sjöförsvar, bl. a, angiv<'s dc olika för 
svarsgrenarnas uppgifte r samt :lrågans behandling i dc olika 
kommissionerna. Itnw hi'tll er "l'öljAmlP aYsnitt: 

1. Inledning. 
2. DP förs ta Jörsö kPn att skapa e tt s jöfö rsva r. 
3, Försvarsrrvi sioncn 1923. 
4. Det brsl ut a do sjöfö 1·sva n · t. 

~Iycket his vii rd a rt i ke l. 

Norge. 

For svarsu tgiJ t rnt' og cl<' r cs JonlPllling p D. lanclforsva 1·et, sjö.Corsvaret 
og lu ftf orsvarf't. Gcn.-nta:i or C. B. Rucl. N. T. S. mars/31, s. 87-
98. Behandlar Norges försva rsp jrohl em oeh om la ttar följande 
avsnitt: 

1. Y å r ökanonds ke <' l· n e t il å Ycrn c• J an det (fo rsva rsut 
gifi ene). 

:Z, FordPin i n gen a 1· fors1·ars utgi iteuv på lftncl-, sjö- og luft 
forsva ret. 

Ar t ih·ln slut a r m ed :f:ö ljand(• i iin kY ä rLla ord. sedan förfat
ta n·n anför t ( '11 cl (•i k rig·sh isto riska <'Xe lllpd Jr ån Ostas i('Il . 

77 -

>>A t t hålla sitt ±örsva r i onlni ll g är därför nu som fö rr P n 

st3 t s första plikt. 
Att försumm a sit t -rörsvar ä r att gi1·a orätten ·fri tt spel

rulll , såsom vi iinnu i cl a;r Sl'r l'X<'Jn]wl på i Ostasien». L äsviird 

artike l. 

1:'\.tt og tf>r·a·rn. KomJn eDdörkaph•in l<' . lkut-Jich. N. T. S. mars/31, s. 
1.20- 126. Redogöre lse för utv(•ckling(•n uneler srnaste tio å ren 
av fr å gan aug. norska mari1wn s organi sRtion. 

Yåre uvl•ri'l å tdartöiers bPvPIIlli ng. Kaptein Schröckr-Nic lse n. N. T. 
S. ju li/31 , s. 262- 64. UnclPrsölZ11in g ang, ck olika vapnens be
tydelse för norska flottan. Förfat't a rl'n an se r att särskilda min 
u tläggar E' och torpedbå tar äro el (• J' a rtygEtype r, NorgE' i först a 
haud bör n~' anskafra satnt at-t s t a rkare f a rt\·g- samt ubåta r och 
torpedJJ ygplan komma i andra han<l. 

E ng la nd. 

The \\'ork of our China gunhoai s. Vi •_:t·-ALlmiral H . .T. Tw(•l'clie, C. 
13. R U. S. I. n:r ii01 I' Pbr. /31, s. :iOil. Ger en god inblick i de 
nuvarande förhå\Janckna i_ K in a och dc"n ~våra och g rannla g a 
tjänst som ges i uppdrag till ka nonl>åt.arna och ckras bl'l' iil
havan•. 

P ower f ue l for 1Jw servict'S. Professo r J. S. S. Brame. R U. S. L 
n:r fiOl 1'rbr./31, s. 64. En ing!\ ,, ncJP utredning om Englands ol je
beho v och möjligheten att hamst ä lJ a olja ur kol. Den efter 
för edraget följande cliskussion eu :ir av stort intresse. Ankd
ningen till att England g å tt in f ör olja klarlägges. Vida n · 
framg å r att sä stora och dyrbara aD J;iggningar skull e edordras 
för att förvandla kol till olja att England komnwr att bliva 
bero0ncl e av import. 

8 u bma rim• supremacy. 1-Jl'rlwrt Russl'i. N. M. R april 15. 31, s. 227. 
Bc•t raktel sPr över drt Pngel ska ubil.t sva1mct mot halq,.:nmclPn a v 
Fra11 k rikes. 

Lord Lloyd a t. >> th P Dom o>> Hrig il1 on. H.Pd. The Nav0· april, s. 1.12. 
Refera t a v Lloyds anförande• iu f ör Nav.\· League i Brigh ton, 
vari L s ka rp t kritis,· rar l' ngc•l ska f loHans tillbakagå ng. Så lu nda 
sku lk 1936 kryssar antald uppgå till endast 39 mot 1.14 å r 1914. 
jagartontal E- t till 90,000 mot t ill å tna l 50,000, antalet ub åt ar tiE 
66 mot .l apan 71., Itnliens 70, Frankrikes HO och U. S. A: s 111 et P. 

The Navy as a carPer. H erbert Ru ssel. N aval and Mil. l't. maj f-i . 
s. 279, 1931. Betraktel se r öve r s jöoi'J icersy rket som levnadsbana 
.i England. :Föd. siigc·r bl. a. »it. St'l'IIIS to me thaL to-day Llw 
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Nav;-· offers morf' stabilisezed prospects .oJ a career than has 
been the case for some years past,. 

High speed craft for naval uses. Sir J oh n E. Thornycro.ft. R. U. S. 
I. aug./31 n:r 503, s. 581. :Föredragshållaren klarlägger anled 
ningen till att engelska fartprov giva lägre farter än vissa 
andra nationers Framlägger förslag om att ersätta hangar 
fartygen med en typ som deplacerar 3 a 4 tons, vars utseend(• 
framgår av illustration. Vid den följande cliskussio1wn f r am
hålles att amiralitetet f. n. ej önskar högTe farter eller att 
s~irskilda provtursfarter uppnås. BeträJfande den f ö res l agna 
nya typen anses en sådan ej böra byggas som experiment då man 
ej var säker på att elen skulle motsvara förväntning a rna. 




