1937.
100:e årgången.
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Kungl. Örlogsmannasällskapets· tävlings::
ämnen för år 1938.
1. Vilket inflytande har det minskade antalet stridsdugliga
fartyg i flottan på sjöstyrkornas uppträdande i vad avser

såväl formell som tillämpad taktik?
2. Vilken inverkan på vårt sjöförsvarsproblem kan befintligheten av skärgårdar numera anses utöva?
3. Synpunkter på flygstridsknufternas strategiska och taktiska ,samverkan med sjöstridskrafter.
4. Sjöstyrkas skydd mot luftanfall på framskjuten och indragen ankarplats.
5. Organisation, basering och lydnadsställning i krig och fred
för flygförb and vid samverkan med marinen.
6. Utvecklingslinjer för det svenska minväsendet.
7. Vilka krav har artillerimaterielens utveckling under de
senaste åren uppställt beträffande personalen, och vilka
för ändringar kunna med anledning härav vara nödvändiga beträffande artilleripersonalens utbildning?
8. Vilka synpunkter böna anläggas med avseende å skydd
mot nutid a anfallsmedel vid konstruerandet av svenska
örlogsfartyg (med fritt val av en eller flera av de olika
far tygstyperna l?
9. Flottans förbindelsetjänst, önskemål och utvecklingslinjer.
lO. Dim- och rökbildningens teknik och taktik .
11. Moderna tekniska krav på kustartilleriets sjöfrontsartilleris pjäser, ammunition och eldledningsmaterieL
12. Kustartilleriförsvars betydelse såsom direkt stöd för sjöstr idskrafters opera tioner.
Tidskrift i S.iöväsenclet.
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13. Rörlign kustartilleri förbunds uppgifter, betydelse och aIlvändning i det svenska riksförsvare t.
14. Huru bör luftförsvare t, det aktiva och passiva, principiellt organiseras i en örlogsbas med hänsyn även till far.
tyg under rustning eller reparation?
15. Förslag till planläggnig av sjöförsvaret s ordnande vi d kri"t>
eller krigsfara samt till härför i fredstid eventuellt erforderlig organisation .
16. Blodtransfu sionens ställning i sjökrigets kirurgi .
17. Fritt val a v ämne inom området för Kungl. Örlogsmanna _
sällskapets verk samhet?
Tävlingsskr ift bör, åtföljd av förseglad sedel up pl,tgandc
författarens namn och adress eller ock ett valspråk , vara ingiven till Kungl. Örlogsmann asällskapets sekreteran', Karlskrona, senast den l nästkomma nde september.
Finner Sällskapet inlämnad tävlingsskri ft förtjän t av pris,
tilldelas författaren Sällskapets medalj i silver. SkullC' inlämnad skrift vara av synnerligen utmärkt förtjänst, kan Siillskapet hesluta att tilldela författaren samma medalj i gul d.
Tävlingsskr ift, som icke kan helönns med pris m en likväl
anses förtjänt av Sällskapets erkännande , erhåller p å hög tidsdagen hedrande omnämnand e.
Skulle den förseglade .sedeln, vlken åtföljer sluJft, som
blivit prisbelönt eller erhållit hedrande omnämnan de, endast
innehålla valspråk, tillkännagiv es detta under första hälften av
naveniller månad i »Post- och Inrike<> Tidningan> 111('<1 ::t nhållan att författaren \ville till Sällskapet uppgiva n amn och
adress.
Såvida författaren av inlämnad tävlingsskri ft iåe tillkännagiver motsatt önskan, f6rbehåller sig Kungl. Örlogsman·
nasällskape t rättighet att i sin tidskrift offentliggör a skriftenRariskrona i december 1937.

SEKRETER AREN.

Berätt else
över K ungl. Örlogsma nnasällsk apets verksamh et
under arbetsåre t 1936-··37.

Sällskapet har varit samlat till 7 ordinarie och 1 högtidssammanträd e, varvid följande årsberättels-e r avgivits:
artilleri och handvapen a v ledamoten Fiirst
'
torpedväsen de av ledamoten Wcinberg,
flygväsende av ledamoten Hammargre n,
i navigation och sjöfart av ledamoten Simonsson,
r egemlenten och förvaltning av ledamoten Rhebnrg,
skeppsbygg eri och maskinväse nde av ledamoten Skog och
sjökrigskon st och sjökrigshist oria av ledamoten Smith.
Anförande jämilkt § 31 i Sällskapets stadgar har hållits
över ämnet: >> Flottans tekniska organ
for r adio och el ek troteknik >> .
Till Sällskapet har inlämnats tävlingsskri ften >> Flygstridskraf~ers invf'rkan på genomföran de av överskeppni ngsföretag>>
av Sign. CvT. Skriflen har lagts till handlingarn a.
Sällskapets ordförande har h ållit ett anförande över ämnet: >>Några synpunkter på örlogsflotta ns ersättningsb yggnad >>.
. Inköp av litteratur, prenumerat ion av tidskrifter samt inrum i elen
bllldning av böcker för bibliotekets rälmin!!" har äat
t:>
llJ. o
an tillgängliga medel givit möjlighet.
. General Thord-Gray har åter visat Sällskapet sin viiivilja
1
det h an till biblioteket återskänkt den av honon1. från det~allll11a inköpta boken »lilinckows tröms Brev om dc Förenta
laterna>>.

a_: ledamoten Montelius
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Omkatalogiseringen av biblioteket pågår alltjämt och be.
räknas avslutad i början av nästkommande år. För bihliote.
kets räkning har för donationsmedel inköpts ett kartotek.
Omkatalogisering av Sällskapets manuskriptsamling har
under året påbörjats av l-edamoten Ryden, som därfö r välvilligt ställt sig till förfogande.
Sällskapets tidskrift har under året utO'ln de sedvanliga
månadshäftena utgivit en förteckning över olika länders tidskrifter av militärt intresse samt » K~H1ettskolan i Karlskrona
1756-1792 >> , den senare författad av fil. lic. Vv. Sjöstrand ,
Uppsala.

Därjämte ha va korresponderande led amö ter u a Hammar
och Ahlrot valts till hedersledamöter.

Inom Sällskapet hava följande förändringar ägt rum :

med döden avgått:
hedersledamöter, svenska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
arbetande ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3
korresponderande ledamöter
••••••

o

o

••

o

o

.

o.

o

•••

o

o.

Summa:

9

tillkommit:
hedersledamot, svensk:
statssekreterare T. G. Wän1.
arbetande ledamöter:
Marinö~verläkaren Med. D:r J. H. Wcstennark,

Mariningenjören av l. gr. B. T. Swenzen ,
Kaptenen vid flottan K M. Östberg,
Övcrstelöjtnanben i kustartilleriet J. L. A. C~TUS och
Kaptenen vid flottan S. J. Nordgren.
korresponderande ledarm öter:
Förste aktuarien i Kommerskollegium H. G. E. Eneborg, .
Överstelöjtnanten i fortifikationen P. H . En ger ~ch
Häradshövdingen i Södertörns domsaga Å. I!n rtelrus-

För närvarande utgöres Sällskapet av:
Förste hedersledamöter
Hedersledamöter, svensk~- ................... .
o

••••••

o

•••

o

••••

•

•

o

.

'!

30

Hedersledamot, utländsk
l
Arbe tande ledamöter
13[)
Korresponderande lccl~~~;c·r: . ~~~~~~~~ .... .... . 25
KoiTcsponderande ledamot, t~llänclsk .. : : : : : : : :
l
•••••••••••••

o.

o

••••

Summa: 196
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Salomo n Arvid Achate s Lindman."')

t·en 11å höbo·ticlsclrtgen den 15 nov. 19:}7.
, ,
upp l ..as t·a av selct·atet·a

Herr Ordföran de!
Mina Herrar !
De ledamöt er, vilka under det tilländal upna .. arlwisåre t
lämnat Sällskap els krds, och vilkas minne Kungl. Orlogsm annasällsk apet på sin högtidsd ag enligt gammal hävd önskar giva en hedersbe tygelse äro:
F. el. Konlera miralen m. m. Salomon Arvid Achates
Lindman ,
F. d. Kaptene n m. m. Carl Fredrik Asker,
Claes
F. d. Kontera miralen m. m. Sten Johan Theodor
Ankarcr ona,
l D avt"d Ludvi "'<>' \Yil he1111
F. d . Generall öjtnante n m. m. ruar
vV :son Munthe,
Fil. D :r m. m. Carl Gottfrid Fineman ,
Marindi rektören av l. gr. m. m. Ivar Johan Falkm1l l, ··el
· m . m. Hel"e
"' Johan (,abi i
Kommen dörkapte nen av 2 . gr.
L

Bag er,
översten m. m. Gustaf Julius Rabe oeh
översten m. m. Georg Alfred Edvard Ahlström .

Om oekså f. d. konterUJJ.niralen i flottans reserv Arvid Lindman ägnade sina tidigare verksam hetsår åt sjövapne t, för vil·ket h an ständigt behöll sin ungdom s tillgiven het och intresse,
och inom vilket han knöt sina kanske starkaste vänskap sband,
sådana som höllo för livet, så blev dock hans mannaål ders
gärning industrim annens och hans levnadsb ana stats1nan nens
och politiker ns. Han föddes den Hl septemb er 1862 å Österby bruk i norra Uppland , son till bruksäg aren Emil Achate'l
Lindman och dennes hustru Ebba Carolina Dahlgren . Modern h ade vid sin bortgång år 1929 nått den höga åldern av
102 år, men var icke förly vid god vigör och syntes inemot
det sista följa sin son till valurnor na.
Lindman antogs till sjökadet t 1876, avlade sjöoffice rsexanren oeh utnämnd es till underlöj tnant vid flottan 1882. Han
genomgiel>: dåtida befälsku rser för yngre officerar e och tjänstgjorde såväl i land å flottans stationer som ombord, däriblan d
~ fregatten Vanadis under dess världsom segling 1883- 1885.
Ar 1887 befordra des han till löjtnant. Som en intresser ad ung
officer, tog han livlig del i sjövapne ts olika frågor och ivrade
?L a. för inrättan de t av en sjökrigsh ögskola, något som dock
Icke blev förverkl igat förrän tio år senare. Sedan han 1889
sökt oeh erhållit avsked på tre år, övergick han 1892 definitivt till reserven och befordra des samtidig t till kapten. Ehuru
..._____~

*) Minneste ckningen författad av H edersleda moten O. Lybeek.

-soshans ak tiva sjömannabana sålunda begrämades till e n tic! ::tv
omkring tretton år, så förblev ban till sinnet alltjämt sjöman
och betraktade sig gärna som sådan.
Han började sin industriverksambet år 1889 vid Iggesunds
bruks A.-B. i Hälsingland, där han dter sin far ar 18!!2 blev
verkställande direktör, i vilken befattning han kv arsto d till
1903. Sodan Iggesunds bruk med Hedvigsfors under sistniimn.
da år uppgått i Strömbacka bruks A.-B., hlev ban 1904 det tas
chef. Under åren 1900-1901 var han dessutom vPrkstii llan.
de direktör för Luossavaara-Kirunavaara A.-13. i l'\orrho ltcn,
där han tidigare varit statens revisor. Hans femtonåri ga Yc rksamhet, 1889-1904, å norrländska malm-, bruks- och skogsdomäner under mannaålderns bästa år gav ~ll Lindma.t med
hans snabba uppfattning och p r a k liska läggni ng en grundlig
och vittgående kännedom ej blott om malmbrytning. j~irn
hantering och skogsvård utan därj ämte om näringsul(i, ni ng
och affä11sverksamhet över huvud taget. I-lans cluglighd hlcv
vida känd och han kallades under denn a tid bl. a. till ledamo t
av styrelserna för svenska trävaru- och exportföreuingcu fö r
Ruskvarna vapenfabriks A.-B. och för Rörstranels }•. -IL till
ledamot av Norrlandskommittcn , till ordförande i ostkmtl JUnekommitten och i Jornkontorets kommission för Lräkolfr~nns !äl l
ning m. m. 1892 hade ban invalts i Gävleborgs län:; J:lt,ds ling
och han var tidvis ledamot av hushållningssällsk apets fiJ n ·allningsutskott.
År 1904 blev betydelsefullt för Lindman. Hans poli tiska
karriär tog då sin början och han övergick, kan man säga, fdl n
Norrland till riket, från industriman till statsman . ~len liksom han tidigare vid övergången till industrien beh:tllit sitt
sjömanskap, så behöll ban nu vid övergång till politiken alltjämt sin karaktär av och ställning som bruks- och skogspatron . Nyssnämnda år 1904 blev han, såsom uppriktig men
icke doktrinär högerman och protektionist, insatt av GävlPbor~s
läns landsting i första kammar-en , där han - under elt !If
flyttad till Älvsborgsbänken - kvarstannad e till 1911 , da h_an
i Stockbolm invaldes i andra kamm:i.ren , som ban seda n tdl-
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börde i bortåt tjugofem år, ända till dess han 1935 vid 73 års
å]der trädde tillb aka från politik och valrörelse. Nyssnämnda
år 1904 utsågs han av elen dåvarande Boströmska regeringen
till generaldirektör och chef för tPlegrafstyrelsen.
I-lans generaldirektörstid blev dock av kort varaktighet.
Ty r edan 1905 ingick han som sjöminister i Chr. Lundebergs
för unionsavvecklingen bildade koalitionsministär - sedan
ban i seklets tidigaste år avböjt en fiuansministerpost. Och så
axl ade han åter sjöofficersuniformen, denna gång som kommendör vid flottan, vartill han utnämnts fr å n kapten i reserven. Han förordnades jämväl till överadjutant hos Konung
Oscar II. Under den brydsamma somnulr>en 1905 gjorde han
sig som sjöminisler i bög grad gällande genom sin ea.ergi och
beslutsamhet: det ena fartygsförbandet efter det andra rustades och avsändes till västkusten, erforderlig utrustning anskaffades och flotta n gjordes kraftigt krigsberedd. Då den
Lundebergska minis1ären efter slutfört värv beträffande unionens avveckland e avgick på senhösten 1905, för att efterträdas av en vänsterregering under Karl Staaff, återgick Lindman
för en kort 1icl till telegrafverket Den nya regeringen, som
stödde sig på liberala samlingspartiet, hade wm första punkt
på sitt program satt en lösning av den då a ktuella rösträttsfrågan p å basis av m ajoritetsval. Proposition i denn a riktning
avgavs till 1906 års riksdag, men fälldes av första kammaren .
Och då Staaff, 1s om ville leda ett demo·k ratiskt genombrott
fra m mot en andra kammarparlamentarism, icke lyckades genomdriva upplösnin g av och nyval till andra kammaren för
att p å så sätt få ett uttryck för »folkvilj an », avgick vånsterIninistären i maj 1906.
Det var nu som Lindman trädde till. Hnn anmodades,
åtog sig och lyck ades bilda regering, en skicklig och auktoritativ högerregering, på vilken han själv, ännu blott 43-årig,
satte sin prägel av fastbet och verklighetssinne, i förening med
fYn dighet och fryntlig förmåga att icke stöta motståndarna för
Pannan utrrn sök a få dem med. Huvudprogrammet för denna
Ininistärbilclning gällde en lösning av rösträttsfrågan på grund-
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val av allmän rösträtt med proportionella val till b åda k.,"111
rarna . Vid 1907 års riksdag lyckades han, om också med Vis.
sa jämkningar i radikaliserande riktning, få den segsli tna röst.
rättsfrågan avgjord. Detta var en lysande start för Lindman
såsom statsman, en start, som i förening med hans frig jord.
het från tidigare förbindelser i partihänseende jäm te hans
eget frejdiga självförtroende, gav ))s tarke Arvid» god vind till
en 5 Yz-årig regeringsseglats, under vilken dock vinckn efter
hand skralnade d. v. s. i detta fall drog sig över åt va nster.
Rösträ ttsbeslute t stadfästes såsom grundlagsb eslut av 1909
å rs rimsdag och kom hösten 1911 för första gången i tillämpning.
Ett kraftigt regeringsinitiativ särskilt p å det när ingspolitiska området utmärkte den Lindmanska regeringen. Den iig.
nade sig med kraft åt en lösning av »NorrlandsfrågaiH d. v. s.
åt den reformlagstiftning, som syftade till att tillrätta1iigga det
komplex av ekonomiska och soci<1.la problem, som upp statt
genom skogshanteringens och trävaruexportens enorma utveckling och invcrk.a n härav på jordbesittningsförhH llandcna.
Vid 1907 å rs riksdag bringades även frågan om I\orrho tlcns
malmfält till sin lösning. En av de slörsta uppgörel ser i ekonomiskt hänseende, som staten elittills ingått, skedde, da staten genom köp gjorde sig själv till ägare av stora eldar av
dessa malmfält, från vilka utlänningar sålunda utestiin gdcs.
Många betydande kommunikationsfr ågor avgjordes sf1.som rörande ångfärjeförbindelse n Trälleborg-Sassnitz , Trollhättc kanal, Ofotenhanans elektrifiering m . m. Han deltog personligen och ingående i utformandet av Norclsjö- och Ostersjöavtalen av år 1908.
Det kan ju icke vara meningen alt här mer än snudda vid
Lindmans ministär och dess verksamhet. Den hade icke blott
att bemästra en växande vänsteropposition i riksdagen utan
även att möta sådana extra ordinära händelser sorm arbets·
konfUkterna 1908 och storsh·ejken 1909, under vilka ordningen med all fasthet upprätthölis med den takt och var~.unhet.
som är av nöden vid ömtåliga tillfällen. En om skarpare rno t-
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sättningar mellan regering och riksdag varslande konflikt inträffade 1909, då Lindman motsatte sig riksdagsutskottens tillvägagångssätt, att med stöd av § 46 i riksdagsordningen vända
sig direkt till ämbetsverk eller myndigheter för att - med
förbi gående av regeringen - införskaffa upplysningar e. d.
situationen skärptes g.e nom att tre statsråd, vilkas politiska
åskådning förde dem närmare den liberala sidan, gingo emot
regeringschefen och utträdde ur ministären. Här visade siat>
Lindmans otroliga ~ n abbhet. Dagen efter det att delta uppseendeväckande steg tagits, framträdde Lindman i riksdagen,
förklarande helt frankt att regeringen i fråga om tillämpningen av R. O. § 46 likson1 eljest sLod fullt enig. Han hade i en
handvändnin g skaffat sig tre nya statsråd.
I för.svarsfrågan, som låg Lindman varmt om hjärta t, var
han m ån om att tillgodose försvaret i dess helhet, utan gynnande av n ågon försva rsgren framför annan. Under sin långa
riksd::1gsmannaban a plägade han utom vid de tider han tillhörde regeringen, vid sin sida hava någon erkän t duglig armeofficer, som han vidtalat alt underhfd la honom med dc upplysningar och råd, som kunde vara honom personligen erforderli ga. Sjöväsendet behärskade han bättre själv. Efter regeringsbildandet 1906 föranstaltade L indman om tillsättandet
av 1907 års stora parlamentariska försvarskommitte, där det
nog var hans förhoppning att kunna förena två ståndpunkter:
en som påyrkade omedelbara förstärkningar till här och flotta
och ·en annan, som förordade nedsättningar eller i varje fall
allra först ville se en utredning om, som det hette, rikets ekonomiska bärkraft. Dc motsaHa åskådninaarna kommo tidicrt
"
h
n1 l synes och gjorde sig gällande även i fråga
om kommittens
Uppgifter och arbetsme toder. Då i november 1909 kommitten
i samförstånd med regeringen såsom elt separat ärende inaav
förslag till nytt artillerifartyg för flott an ett fartya som sk~lle
"
,
r
med hö()'b
artilleribc.stycknin~" och h"Ocl bel)ansrino·
t>
.
fOrena kr::lJftig
art och god manöverduglighet, även för skärgårdslcder, så
reserverade sig väns~errepresentanterna i kommilten häremot.
Motsättningarna fortsatte och ledde därhän, ntt samma repre-
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sentunter på sommaren 1910 utträdde ur kommitlcn , vars
1)e.
tänkande, ingivet i december sistnämnda år, därigeno lll kol1l
att i sin helhet sakna nödigt parlamenta tiskt underlag . Icke
förty upptog den Lindmansk a regeringen till 1911 års r ik sduo
.
fr ågan om artillerifart yget och lycka d es 1 gemensam voterino-t>
få detsmmna beviljat. Det sålunda beviljade fartyget fiirverk~
ligades sedermera efter välkända händelser i p tmsarskeppct
Sveri ge. Det är i grunden Lindmans och hans k oll egers för tjänst att flottan vid denna tid efter erfarenhete rna fr an ryskjapanska kriget vann den då erforderliga moder nisering och
höjning i stridsvärde, som k änneteckna des av övergän g('n frå 11
pansarskep pet Oscar II, stapelsatt 1904, till >> Sveri ge , -,[apelsatt 1912. Vare sig Lindman eller någon ann an kun de väl då
a n a , att ännu år 1937 skulle vår flottas nyaste eller rä ttare
sag t mi n st föråldrade urtillerifurty g, trots erfarenhete rna från
världskrige t och trots flygstridskr aflernas uppkomst. alltjämt
stå kvar på den ståndpunk t, som var ti dsen lig lju gol"em [u·
tidigare.
Partimotsät tningar gå v o sig allt mer till k än n a och frn m·
trädde skarpt under 1911 års valrör else. Då valresullal!.'t detla
års höst gav övervikt åt vänsterpart ierna, a vgick Lindmans ka
ministären i oktober och efterträddes av Sta affs and ra m inistär. Lindman själv återgick till sin omfatln.n de ensk ilda verk·
samhet inom industri-, bruks - och skogsväsend e m. m. Han
hade 1905 blivit hedersledam ot av Kungl. Örlogsmanna s ~illska·
pet, 1906 ledamot i första kl:lssen av Ku ngl. Kri gsvetenska psakademien utnämndes 1907 till konteramir al i flottans re serv
och följand e år till serafimenid dare. Han tog lid ig del år
1906 i föreningen Sveriges Flottas bildande.
. 7
Vid ytterligare två tillfällen trädde Lindman åter t dl o h.o· · Ler och 19')8
nungcns .r å dsbord, 1917 som utn'k·esmmiS
- anyo
· ·
P ao f"m·aret
o · 1917 f·ann d en a1
o · 1914: bildade
som sla tsn1m1ster.
..
.
.. t
Hammarskj öldska regenngen,
som av vans
ern p a r tt tam.
.. givits
. . sku ld en f"
o
ljo·en hänsynslost
satt
·or manga
av d r "enonl
,. ,
t>
•
•
..
•
• k
. -Fn·i ,.,.hevärldskrine t framkallade ooverkomh ga ekononus · a S\'
"
terna, si~..., ställning till riksdagen så ~tillfredss tällande. a tt den
D
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i mars 1917 demissioner ade. I dess s tälle trädde en moderat
högerregerin g med Carl Swartz , finansminis ter i Lindmans
för sta ministär, som sta tsminister och Lindman som utrikesminister. Krigets utveckling had e till denna tid omöj li ggjort
en verkli g handelspoli tisk n eutralitet och Lindman nödgades,
ehuru han i princip alltjämt födäktad e en sådan, genomföra
det s. k. England sav ta le t för att på så sätt lindra livsmedelsoch varubristen i land e t. Trots detta och trots a lt de b åda
excell enserna samarbetad e ganska väl med riksdagen och vnro u ppskattade även på vänstcrhåll, så gingo valen i septcm her h ögern emo t och den Swartz-Lin dmanska ministären trädde i oktober tillb aka.
Vid nyvalen till andra kammaren hösten 1928 h ade högern, till stor del tack vare Lindmans då som alltid energiskt
bedrivn a valkampanj , sådan framgång, alt den sittande vänsterregering en , C. G. Ekmans första, fann sig böra avgå. H ögern önskade helst ·en borgerlig samlingsr egering , men då det
icke lyckades aU ås tadkomma en sådan, tillträdd e en ren högerregering under andrakamm arh6gerns och allJnänna valmansförbun dets ledare Lindman, med första kamm:nhög crns
ledare Trygge r som utrikesmini ster. Lindmans andra ministär
möttes av stöuc svårigheter än h ans första. Det blev ingalunda
lätt att åstadkomm a borgerlig samverkan med de fo·l kfrisinnade i rik selagen och i dc fl esta fr ågor, även rörande försvare t ,
måste r egeringen inskränka sig till en avvaktan de h ållning. I
för svarsfrf1gan dela de Lindman deras uppfattning , som ansågo 1925 års förvarsordn ing otillfredsstä llande. Som ett första
steg till åstadkomm ande av en ny grundval för fö rb ~Htringa r
tillsattes i december 1928 en utrednin gskommissi on u nd er general Åkerman . Denna skulle med hänsyn såväl till det po·
litiska läget kring Östersjön som till flygvapn ets utveckling
In. m , sådant allt detta kunde d å häl tre överblickas än 1925,
lindersöka Sveriges behov av försvarskra ftcr. Försvarsfrå gans
Vidare handlägg ning undandrogs Lindmnns omedelbara inflytande. Ty d å riksdagen 1930 valde en annan väg i en fråga
0 111 .s tö d åt jordbruke
t än d en som Li ndman ska regeringen före-
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slagit, valde inmalningstvång i stället för tullar, fa nn rea e_
ringen sig böra avgå. Man har sagt att Lincumans andra 1~1 ;_
nistär skulle för överskådlig tid bliva vårt lands sis ta rena
högenninistär, men därom torde nog vara svårt att sia.
Visst är att högerns förlust var svår, då den förlorade den
samlande kraft som Lindn1an utgjorde, som så länge och väl
lyckats förena industri- och lantmannaintressen. Den ställning som högern intagit alltsedan unionsupplösningen var i
mångt och mycket hans verk. Han gav högern des s organisation och h ade följt högerns valorgan, Allmänna valmnnsförbundet, från dess bildande 1904. Förbundets förklari11g at t
det ville verka >> på krisllig, nationell och folklig grumb var
kännetecknande för den grundval, på vilken Lindman personligen stod: kristlig, nationell, folklig . I valstriderna var han
outtröttlig, stod i som ingen annan, flög ännu i 70-års illdern
från ort till ort under sina valturneer, sände ut valföredrag och
valupprop, skydde ingen möda och föraktade ej att själv ntanför vallokaler dela ut valsedlar.
Vid sidan av sitt politiska arbete fortsatte han sin stora
enskilda verksamhet, som främst rörde sig inom träels och
järnets domäner men som också med ticlen grep in över fiua nsområden. Förutom de många av hans uppdrag, som tidig are
nämnts, blev han ordförande i styrelserna för A.-B . Svenslut
Gasackumulator, skogshögskolan, Statens skogsförsöksanstalt
Svenska skogsvårdsföreningen, föreningen för skogsvetenskaplig fo'l:skning, Carnegiestiftelsen, försäkrings A.-B. SkancliaFreja, Svenska Handelsbanken m . m. Han var en verksam
frimurare och innehade Carl XIII:s orden.
Amiral Lindman var gift med Anna Lovisa Almström, som
avled 1927. I-lans nä1·maste efterlevande äro sonen Rolf civilingenjör, gift med Märta Bolinder, somt två döttrar, den ena
gift med Sveriges envoye i Briissel Nils von Darclel, elen andra
med direktören i Brandförsäkrings A.-B. Viktoria Bengt Johansson, jämte barnbarn.
Lindman tog avsked ur flottans reserv i slutet av september 1936, då han fyllt 74 år. Ej långt därefter inträffade }lans

död, plötsligt och som elt vinande slag. Den 9 december sagda
år embarkerade han, som gärna reste flygledes, å ett trafikflygplan vid Croydon utanför Lonelon för att efter en Enalandsvistelse taga vägen hem till Sverige. Någon kort stun~ efter
uppstigandel störtade planet, därvid de ombordvarande, så
när som på en person, ögonblickligen omkomma.
Händelsen framkallade den största förstämning i hela vårt
]and, där ~1au uppriktigt sörjde >>den flygande högeramiralen>>,
» sk ogs~nHr alen>>, >>riksclisponenten>>, allt benämningar, som
blott visa vilken säker plats amiral Lindman trots strider och
hårda omdömen intagit i nationens hjärta. Man saknade honom allmänt, hans ljusa och friska syn på tingen , man saknade h onom i hemmet, inom styrelser och V'erk, riksdag, kommitteer och utskott, man saknade honom på hans vanliga morgonvandring runt Skeppsholmen. Kanske avslutas denna minnestecknin g bäst med de ord, som en av hans motståndare, den
nuvarande statsministern Per Albin Hansson, fällde vid hans
bortgång : >> Amiral Lindman var en man och en svensk, som
även elen politiska motståndaren gav sin honnör. Han möttes
av aktning och beundran i alla läger. Han förtjänade det.>>

Carl Fredrik Ask er.·~)

Den 17 december 1936 avled f . d. kaptenen vid Flottau
Carl Fredrik Asker, ledamot av Örlogsmannasällskapet ända
sedan år 1887 .
H an var son av apotekaren C. F. Asker och dennes maka
född Härnström. Föräldrarna bodde på Ståthöcra vid Norr~
köping.
t>
Födelseåret var 1857. I-Ian blev elev vid sjökrigsskolan
1871 , underlöjtnant vid flottan 1878 och avancerade i vederbörlig ordning samt blev kapten vid flottan 1889.

....____

*) Minnesteckningen författad av Hedersledamoten H. Lindberg.
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Han hade åtskilliga kommenderingar till sjöss och la nd~
och var bland annat med på korvetten »Fr-e ja » år 1890-g{
~om förste officer och adjutant hos fartygschefen, Prin s Oscar
Bernadotte, vars vänskap han under denna tid vann och se.
dan bibehöll.
Vid hemresan inträffade, då »Freja» låg till ankars vid
Gibraltar, den svåra olyckshändelsen, då den stora emigrantångaren »Utopia » den 17 mars efter att hava lagt ombord med
engelska örlogsskeppet »Anson >> vattenfylldes och s jönk.
Bland andra sjöexpeditioner märkas »Balder » 187\.l-80,
»Norrköping » 1884, »Vanadis » 1892 m. fl.
Hans sjömilitära bana avbröts redan 1892, då han tog
avsked från lön och övergick till Lotsverket, .som den tiden
hade s in naturliga hemortsrätt hos flottan, vilken den först
på se naste tid av oförklarlig anledning mistat.
Sitt varma intr.e sse för det maritima behö·v de han ej mista
genom övergången till Lotsverket, och sin erfarenhet såsom
sjöofficer hade han rikligt tillfälle att utöva såsom lotskapten
och chef för Norrköpings lotsfördelning. Han bibehöll denna
~:>in befa ttning till år 1898, således i sex år.
Han blev då kallad till den maktpåliggande befatt ningen
som verkställande direktör i Gefle-Dala Järnväg. H an bosatte
sig i Gävle och bibehöll sagda befattning till år 1904, då han
avgick och helt ägnade sig åt affärs- och privatlivet. Var medlem av ett flertal bolagsstyrelser. I flottans reserv inträdde
han år 1895 och kvarstod där till år 1909.
Askers bana var såsom framgår av det sagda m ångskiftande, och han gjorde sig gällande på alla de olika b efatlningar
han fyllde.
Askers utmärkande egenskaper voro stor arbetslu st, starkt
u! präglat ordningssinne och framstående organisationsförnlå ga. Såsom ett allmänt omdöme skulle jag vilja säga, at t h~n
var en h andlingens man, som gärna tog självständigt initiatiV
.,
och med kraft genomförde vad han föresatt sig.
Redan under den första officerstiden intresserade ha n si!,
mycket för sjöofficerarnas gemensamma ekonomiska inlr_~_ssen~
f''OJ . s'J OOffJ
o
o
· saluncla
mycket oc h me d fTamgang
H an arbetade
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cerssällskape t och för den s. k. serviskassan, från vilken fartygens officersmäs sar fingo glas och porslin samt övriot vad
ti_ll bords ser~~sen hörde, ävensom bra viner till måttlig~ pris,
v1lket underlattades genom att vid den tiden frihet i avseend~>
på import av vin existerade. Hans intresse för d et cremensam~
ma bästa inskränkte sig dock icke till den eona kr:tsen utan
~träckte sig vidare, och redan tidigt blev ha~ stadsfull ~äktig
1 Karlskron a och senare även i Norrköping, där han var bosatt såsom lotskapten.
Asker var gift fö1~sta gången m ed Ellen Cronstcclt, dotter
till Kommendören Greve Cronstedt, och efter h ennes död med
Elin Palms tierna, dotter till Överceremonimäst ar-e n Frihen·~>
~
Palmstierna.
Han hade talrik familj och det må nämnas, att av sö~erna den ~~ldste var svensk generalkonsul i Moskwa; h an dog
En son har en fram1 spanska sjukan end ast 36 år gammal.
stående befattning i det kinesiska tullverket en har varit för säljningsdirektör för Svenska Cellulosabol~get men har sedermera etablerat egen verksamhet inom samma bransch .
N. as~a son i ordningen har varit mariningenjör men övergått
tJll mdustri cn.~ tjänst, och den yngste sonen är utexaminerad
civilingenjör och m a riningenjörsstipend ia t
Liksom Asker var framg å ngsrik i sitt arbete var han även
mycket lycklig i sitt familjeliv.

1

Sten Johan Theodor Claes Ankarcrona *)

Det var en i många avseenden synnerligen märkelig levnadsbana , som avsluta des, då förre konteramiralen Sten Ankarcrona den 27 decem.b er 1936 länmade detta jordiska .
Född i Huskvflrna elen 17 janua r i 1861 , där hans föräldrar, dåvarand e prem iä rlöjtn an ten vid k. flottan Johan Henrik

-------

*) Minncstcckningon förf attad av H oclNsleda motcn H. Wrangel.
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tjän stgjorde h an såväl å pansarfa rtyg i 1\Iedelha vet som under
J11Cr än två å r å frega tten Primaug uet i os tasiatisk a farvatten .
J)å grw1dla des hans förkärle k för Japan, vilken han senare
fick tillfälle att mer än en gång och på olika sätt uppliva.
Kort -efter sin återkom st från fjärran östern utnämnd es
han till kapten och kommen derades lill tjänstgör ing i flolians
stab, sederme ra marinsta ben. Han hade nu fått en tjänstgöring, som alldeles särskilt passade för ha ns b egåvning och
skaplynn e. Han verkade där under ·en l[mg följd av år med
aldri g svikande nit, intresse och framgån g. Också står marinstaben till honom i stor och outplånl ig tacksam hetsskul d.
Uneler de femlon år, hans första tjänstgö ring i marinsla ben vara de, befordra des h a n till kommen dörk:1pt en (av 2. gr.
den 25 jan. 01 och av l. gr. den 31 dec. 03) samt tjänstgjo rde
om somrarn a merende ls till sjöss, bland annat dels såsom
flaggadju tant h os högste befälhav aren över kustflott an {1893,
1895 och 1~~l6) , dels såsom flaggkap ten hos densamm e {1902
och 1903), samt frän 1901 såsom avdelnin gschef för mobiliserin gs- och statistisl~a avdelnin gen i staben. Uneler flottans
långvarig a västkust vakt 1905 var han chef ä pansarb åten \Vasa.
Efter all 1906- 1907 hava vari t chef för exercis- och underbefäls skolorna i S tockholm samt sistnämn da år under el t
par m å nader haYa tjänstgjo rt såsom varvsche f clärsli.idcs befordrades han den 13 dec. 1907 till kommen dör vid flottan och
föror dnades från och med februari 1908 till chef för u n derofficers- och sjömans kårer na i Karlskro na. Denn a b efa llning
Uppr ätthöll han uneler tre år och tillvann s ig därunde r genom
sin r ällvi sn, huma na, välvällig a och intresser ade ledning sin a
Underlyd andes synnerli ga tillgiven het och aktni ng . Därom
fram b ar en av dem Yid Ankarer onas gravsält ning på kanu·alernas vägnar vältaligt vi ttnesbör d. - Ar 1910 var han jämVäl di visionsc hef för kustflott ans 2. division.
Den 17 febru ari 1911 förordna des Ankarer ona till chef
för m arinstab en a l t tillträda denna maktp[tl iggan dc befattnin g
l'edan den 1 i påfölja nde månad . Därmed h ade han vunni t
den sliillning , för vilken han ick e blott på grund av sin före-
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gående Ljän~t och erfarenhet ulan fastmera genom het ,1 .·
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hjärna. Liksom en blixt från en klar himmel slog
st:~1 ne.:l den. HJ juli 19_13, att han den 30 september s. ä. ~k ulle
frantrada sm befattnmg såsom chef för marinstatben och 1.
stället tjänstgöra såsom varvschef i Karlskrona. Delta Yar
o
t
eriil"'~· s3 -.
decrrad
åtminstone i km11raternas ögon, en up'Jenbar
ken väckte ett oerhört uppseende, vilket givetvis ickeminskades
då Ankarcrona, som kände sig djupt förOTättad , omedPlhar~
reagerade och inlämnade sin ansökan om avsked från flottan
med utgången av september månacl. Denna ansökan he\·iljades

umlerrät:~~~

den 22 augusti.
b
\"(_ti' t.+
Frågar man sig, vad orsaken till detta entledio·ande
så kan man utan tvekan fastslå, aU han själv absolut icke
givit någon anledning därtill. Icke nog 'lned att han ski.ill sin
tjänst fullkomligt mönstergillt, med sällsport nit och framstående skicklighet -- han var även skrupulöst lojal mol vederbörande. Den som .skriv·er dessa minnesord b efann '>i" vid
denna tid så att säga i händelsernas centrum. Aldrig fiir:p orde han ett ord, aldrig ens en antydan, att Ankareron a sk ulle
hava på något sätt väckt vederbörandes misshag. Det torde
också förhålla sig så, a tt det icke var Ankarerona man ,·. ville
åh; det var en annan person, man ville skjuta fram. Och vederbörande hade antagligen icke föreställt sig, att Ankareronas entledigande måste av honom uppfattas såsom en dL'gradeLl

ring, en »prickning >> , en bestrn~fning.
Såsom bevis på Ankareronas enastående förm åga och på
l1ans otroligt st::Jrka amb iti on förtjänar det att särskill framh ållas, att den dag , han nedlade sin befattning sasmn chef
för marinstaben, lämnade han icke efter sig en enda obesvarad
skrivelse, icke ett enda för hans vidkommande oavgjort ärende,
icke ett enda >> balans·erat måh. Detta var en prestation, va r·11
till näppeligen något annat ämbetsverk någonsin åsta,lkoJ11 0l
maken. Ankarerona hade i bokstavlirrh meninot") vo·J'or·L n'itl hord,
liksom hans uppsåt alltid varit rent och fläckfritt .
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an a till 1931 var han suppleant i riksvärderingsnämndcn.
n
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Silt varma intresse för flott
.ans p ersonal bibehöll Ankarcrona även efh'r si'tt av l d
•
p o • scxlwårsdag
' S {C stao·and
·
•
den 17
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:-,G
Januari l 991 do . l
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~
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des under flottans pensionskassas förvaltn~ng och _vars av.
. 0a fo·· ·r· delas· mell·m
sjöofficerarnas enskilda penslOnsfond '
l<as t rn
"
' .
sjöunderofficerssällskapen i Karlskrona och Sto.~kholm_ salllt
flottans korpralers förening i Karlskrona att ~nvandas hll understöd åt änkor och barn till avlidna befattn~ngshavarc_' l·arcrona var , med sitt stora ordningssmne och
sm rnif'-n'"
o
1
.
··sa
agTannhet
vad
n1an
kallar
en
god
hushal
are.
Ge.
nu t ro, 110o
'
· b ·
·
kom han
1
csrlln mg
non1 arv oc h l. syr1nerhet
· · naenom ·sitt gifte
"
o
••
av ·en ansenlig förmögenhet, som han under arens lopp forkovrade.
.
Genom sin svärfader såväl som på grund av sr~ta egna
släkttraditioner, sina framstående egenskaper och su~ g_~ da
· dan före "'"itt avskedstagande,
men forn.amekonmul· bl ev 1wn re
·
,
.
aast
eftur
detsamma
invald
i
många
bolagsstyrelser,
J en
l lo<
v
,
.
.
•.
F . " " . 190J.
del av vilka han kvarstod ända till sm dod. ran ar
~
·n
~
.
1917
var
han
ledamot
av
styrelsen
för
Laxå
bruks
a.
-l.J.,
t
.l
<n ·
df""
d
Sty
där han de två sista åren fungerade såsom or oran e. · relseledanwt i Bångbro r örverks a.-b . från 1~)05, var h an ordförande därstädes från 1916. Från 1908 ledamot av I:usyvar:
na vapenfabriks a. -b:s styrelse, blev han 1914 ordform~de I
styrelsen för 1\llmänna svens k a el e k tn · sk a_ •a · b .:·t (ASEA)
.
. . ' ..vilken
synnerlirren förnämliga befattning h::m blbeholl till ln ets slut.
Åren 19~5-1918 var han ordförande i styrelsen för Nilrogly. -·n a -b·t samt från 1916 ordförande i styrelsen för Sven sk~
cen ' · ·
t . 1 ·erna 1
turbinfabrik s a.-b:t Ljungström och ledamot av s yre.. s. , mt
a -b Isfjorden-Belsund och Spetsbergens svenska kolfall s~··.
·A~pa bruks a.-b. Vidare var han ordförande i styrelsen or_
Surahammars bruk (1917--18 ) samt l e d amot av styrelserna
b 1-r
110
i~ånabro intressenters a .-b. (1917--22), i a .-b. Bofors
eJ-o
o
8
1
9)
v
Sven
s
krut och a.-b. Norrahammars bruk (191 ' a ..
d ' "·i
r
o
·dforan
e t
l s l u t rgen r ""r a .b:
stenkols-a.-b:t Spetsbergen (1921) oc1
styrelserna för Kjellberg successors a .-b. (1922) och f o " .

i

Safety for lifeboats (1 923) ·
. . .
..
R cl~ll
Yttre utmärkelser tillföllo honom 1 nkhg mangel .
e DO
1

under sin tjänstgöring i franska örlo:g~flottan bl;v han ~f~;~·HL
(1888), RFrHL (1889) och av TaclJ!\lelAO (s. a.)· -

och RPrKrO 3 kl. 1893, blev han 1895 RPrRÖOÖ 3 kl. och
.TO HS 4 kl. samt utnämndes samma år till RVO, till RNS :tOO
1903 och till RNO 1905. RSO hade han blivit i vanlig ordning 1899. Till KSO 2 kl. utnämndes han 1910 och till KSO
1 kl. 1915. Ar 1922 blev han RJO och 1924 KVO 1 kl. samt
erhöll senare JOHS 1 kl.

I K. Örlogsmannasällskapet invaldes han redan år 1896
och i K. Krigsvetenskapsakademien år 1900. I den sistnämnda
v-ar h an åren 1914 och 1915 andl'e styresman.
Den förkärlek för Japan och de ss kultur, som Ankarerona
redan under sin tjänst i franska flottan insupit, bevarade han
troget livet igenom. Är 1923 besökte han såsom turist med
sin familj den uppgående solens land, dock med nådigt uppdrag att till Kronprinsen av Japan överlämna en bröllopsgåva
från H. ;\ f:t Konungen. Ankarerona medförde från denna l'esa
en stor mängd konstskatter och prydnadsföremål, däribland
omkring 500 stycken till stor del urgamla svärdfästen, vidare
en utsökt samling lackarbeten samt vävnader, mattor och kimonos m. m. , som man kunde få beundra i hans vackra hem
i det av honom och hans maka ägda huset Kommendörsgatan
2 i Stockholm. Aven på hans täcka sommarbostad Brevik vid
Erstaviken kunde man få njuta av synnerligen tilltalande erinringar om kejsardömet i fjärran östern. Särskilt anslående
äro där den över en bäck anlagda japanska bron och en äkta
japansk paviljong. Under flera år var Ankarerona även
ordförande i svensk-japanska sällskapet i Stockholm.
Ankareronas levnadsbana var i högre grad kanske än de
flesta andras uppfylld av såväl glädjeämnen som besvikelser
Och sorger. Varmt fäst vid sitt vapen, blev han där mycket
tippmärksammad och åtnjöt bland flottans män ett obegränsat
förtroende. Han hade ock tillfredsställelsen att se sin äldste
80
11 löftesrikt vandra i faderns fotspår . Hårt drabbade honom
därför i dubbel mening det slag, som så plötsligt bortryckte
den lovande unge mannen, fänriken vid flottan Sten Johan
l\nut Stensson Ankarcrona, då denne den 9 augusti 1922 omkoln genom drunkning utanför Häradsskär i Östergötland un-
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der försök att efter olyckshändels e med undervattensh ålen n.
lern rädda en skeppskamrat.
Redan förut hade amiralen förlorat sin enda dotter.
Men han bar sina sorger som en man. Han var stor i
molgången liksom i medgången . Och med rätta kan man kalla
honom en av de förnämsta prydnader, svenska flot tan nå.
gonsin ägt.

~.:erste ~~03 _och utnämndes 1910 till geneTalmajor och chef
for Forllf1katwnen . Avsked från beställning.e n på slat erhöll
ban 191 5 och befordrades i samband dänned till generallöjtn ant.
. Under d~ fö_rsta officers~'tren var Munthe elev vid GymnastJ ~lm c:ntralmslltute l och dellog bl. n. även i kurser å AkadeJ11JCn f~:· de fria konsterna. Av tidigare trupptjänstgör ing ma
· ··1(en Inec1
framhalJas hans medverkan vid de inl"'cl'u1 dc t···
OISO
~~ltt~legr~fmalc~·icl och hans deltagande med dc nyuppsatb
·· •.
dåtida s.1on
aLJOnern a i så gott som s::nntlio·a
taltsJgnaliorm
c
o
.. .
... ···
f·a1ttJanstovmnga r.
. Åren 1872- 76 genomgick Munthe Krigshögskola n å ~Ia 
neberg och tjänstgjorde därefter såsom arbetsbefälhav are vid
~åg ående fästningsbygg nader i Stockholms skärgård , särskilt
a Oscar-Frcdrik sborg. År 1880 detacherades han att med ett
kompani utföra de permanenta ballericrna vid »Hvita Krog »
(Sunna) norr om Karlskrona. I samband med år 1885 väll fad e krigiska förvecklingar i Östersjön mellan England och
Ryssland kommenderad es :M unthe s:'\.som fort ifikationsbefäl havare på Golland och ledde då utförandet av ett flertal försvarsanläggningar, särskilt vid Fårösund.
. Munthe tjänstgjorde åren l88.J.- 90 såsom lärare i befästm ngskonst vid Krigshögskola n och företog tmdcr denna tid
omfattande studieresor i utlandet.
Efter att bl. a. ett 10-tal år hava tjänstgjort s~1 som kompanichef blev han under förra delen av 1890-Lalct chef för
Sappörbataljon cn på Ka rl.sborg . Från de1ma tid må omnäm~as ha~ s skap~nde __av ingenjörtrupp ernas övningsläger å Gö ta
olme l Gullspangsalvc n. Under åren kring sekelskiftet handhade Munthe byggnadsavde lningen å Fortifikatione ns huvudstation, och har han därvid särskilt medverkat Lill planläggandet av Bodens fästning. I samband med stalsmakterna s avgörande av den~~a fråga var han riksdagsmänn en följaktlig vid
deras resa till Ovre Norrland.
Munthes organisatorisk a förmåga togs tidigt i anspråk för
an dra uppgiftei· än de rent militära. Sålunda var han svenska
••

Förenad sedan 1898 i ett lyckligt äktenskap med 11 il da
Augusta Hclem~ Bohnstedl, dotter av ryttmästaren Knul Eu gen
l3ohnstedt och Selma Magdalena Cassel, efterlämnar amiral
Ankarerona jämte henne såsom närmast sörjande sonen Slen
Theodor Slensson, jur. kand., advokat, samt sonhu stru och
barnbarn.

Ludvig W:son

Munthe.'~)

Den 8 januari 1937 avled uti sitt hem å Lidingö-hrevik
förutvarande chefen för Fortifikatione n, generallöjtnan ten
Ludvig vV :son Munthe.
Han föddes den 7 juni 1849 på Mogårds kapt enslJOställe
i Långaryels socken. Föräldrarna voro majoren vid .ii'nköpings regemente L. W. Munthe, tillhörande en ursprw J igen
flandri sk adelssläkt, och Sofia Maria af Sandebcrg.
År 1863 började Munthe sin militära bana som ka dell vid
Krigsakademie n .på Karlberg, avlade officersexame n redan vi,d
17 års ålder och blev efter »gradpassering >> underlöjtnant i d~
varande Ingen jörkåren. Han avancerade till major 18UO, tJll
1 0 ten
*) :Minnesteckning en .författad av korresponderand e Lel am

P. Enger.

o

'--

L

L

-

826-

generalk ommissa riatets sekreter are vid världsut ställni ngen i
Paris 1887 , och å konst- och industriu tställnin gen i Storkholn1
l 897 ordnade han »Annens paviljon g ».
Uti flertalet av dc mångfal diga kammitt eer, som i sl utet
av förra århtmdr adet tillsattes för att behandl a rikets fas ta
försvar , var Munthe ledamot . Beträffa nde kusterna s fiir-;tärkande må nämnas konnnitt cerna för uppgöra nde av planer
till befäslnin garn::ts förbättra nde i Karlskro na, till ny organi.
salion av »sjöfästn ingsartil leriet och det fasta minförsYaret» .
samt till kustartil leriets överlaga nde av Nya Varvet vid Gö teborg. Vidare var han 1906- 08 tillkallad såsom sakkunnig
inom sjöförsva rsdepaTt ementet uti den s. k. kustförs varskommissione n. Han biträdde även i en mängd andra kommil teer.
exempel vis sådana som utm;beta de planer för rikels för war i
dess helhet, angåend e .statsdep artement ens organisa tion samt
beträffa nde annens pensions frågor. Dessutom ledd e han de
förbered ande undersö kningarn a i trakten av ÅngermantilYens
. mynning »för utrönand e a:v lärnpliga ste sättet för dess förw ar
åt sjösidan », vilket sederme ra resultera de i anläggan del aY
Hemsö fästning.
Aren 1()02- 10 var Munthe chef för mariniör vallnillg ens
forlifika tionsavd elning, och man kan i övrigt konstate ra att
han under hela sin långa tjänsteti d ständigt, och under gott
samarbe te, konunit i beröring med chefer och myndigheter
inom Marinen .
Vid unionsup plösning en 1905 åtföljde han regerin gens delegerade till förhandl ingarna i Karlstad .
Tiden för Munthes chefsska p över Fortifika tionen v:1r en
händelse rik period av vårt försvars utvecklin g. Fästni ngarna
skulle förstärk as och förläggn ingsfråg orna vid ett flertal regemente n måste ordnas. Att Fortifika tionen genom 19 14 å~·s
härordn ing erhöll en personal styrka, större än den n ågon:m
ägt, och även i andra avseende n fö rb ättrades, k :m otvivelak LJgt
till största dekn tillskriva s Munthes insats.
Efter avslutad aktiv tjänst togs hans framståe nde ftirm~
ga alltjämt i bruk. Sålunda verkade han under en lå ng fölJd
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av år (1915-2 2) såsom ordföran de i Statens Krigsma terielJ;.omnuss wn. För därvid visad »skicklig het och niL tilldelades han »Illis quorum » av 12. storleken .
. Utö~er s~n krävand e och an~varsfulla tjänst ägnade sig
Munthe at kngs- och personhi storisk forsknin g, främst för att
hopbring a material till »Kungl. Fortifika tionens Historia>>.
Denna började efter ett decenniu ms förbered ande arbeten utgi:as 1902,, och då l\~unthe ett 20-tal år senare slutade sin på
skilda omraden bednvna skriftställareverks::tr~.nhet, hade han i
e~t fl~rtal ,volyme r ~ehandlat sitt vapensla gs utveckli ng och
lustona fran nyare tidens början och fram genom den karolinska perioden . Detta omfattan de och synnerli gen vederhäf tiga verk är av utomordentligt värde, icke blott för den kår
som i de
han ..tillhörde , utan även för forskare såväl i SveriO'c
b
Munthes
om
vittna
städse
skall
det
och
,
augransa nde länderna
flit.
och
ne
skarpsin
het,
stora grundlig
Det utmärka nde för Munthes personli ghel var kärleken
till arbetet, och han ägde en eminent förmåga att hos sin
personal framkall a håg för varksam het. Han var en man av ·
stor begåvn_ing, med många intressen och smn med djupgåen de och ged1gna kunskap er förenade en fast beslutsa mhet ooh
målmedv eten handling skraJt I sitt uppträda nde var han anspråkslö s och flärdfri. För sina underlyd ande framstod han
som en rättskaff ens och omtänks am chef, vilken hos alla ingav respekt och förtroen de .
Lud~ig 'VV:son Munthes helgjutn a karaktär och rakrygga de upptrada nde samt hans pliktupp fyllda arbete för fädernes landet skall städse ihågkom mas med aktning och vördnad .

Han var från år 1881 och intill sin död i äktenska p förenad med Hedvig Charlott a af Klintebe rg.
.. Krigsvet enskapsa kademie n tillhörde Munthe seelan 1892.
l Orlogsm annasäll skapet invaldes han år 1902 och blev hedersledam ot därstäde s 1911.
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Carl Gottfrid Fineman. "')

Den 15 febr. 1937 avled fil. d:r Carl GoUfrid Fineman på
Ribbing sfors, Skagersvik.
Finemall föddes i Hudiksvall den 31 juli 1858, där iadern
var provinsialläkare. Han avlade mogenhetsexmnen i sin födelsesta d 1876, fil. kand. examen i Uppsala 1879, fil. lie. examen 1883 och promoverades till fil. d:r den 31 maj 1889 på
en avhandling med titeln »Spegelnefo skopet och dess am·tindning vid molnobservationen.
Fineman var anställd som amnnuens vid meteorologiska
institutionen i Uppsala 1881-83 samt under en del av aren
1890 och 1891. Han var lärare i fysik vid Ultuna lantbruksinstitut 1881-83, dellog som fysiker och meteorolog i Vanadis världsmnscgling 1883-85, var docent i meteorolo gi i 1'ppsala 1889-95 och upprätlhöll under m aj sistnämnda ar den
e. o. professuren i samma ämne.
Fineman har utom ovannämnda världsmnsegling med Vanadis varit knuten till flottan såsom vikarierande lärare i sjökrigsskolan 1891-99 och som ordi11arie lärare i fysik 18901903, varjämte h an under åren 189,1-1901 förestod de11 förberedande sjökrigsskolan. Många äro alltså de årgångar kadetter, vilka haft Fineman som lärare. Han har fö r senare
årgångar frmnträtt som en av författarna till den lärobok i
deviationslära, som länge användes i sjökrigsskolan. Flotta n
har han dessutom direkt tjänat genom att utföra ett antal
grundläggande magnetiska undersökningar av flott ans i· rtyg .
Fineman anlitades 1895 av N antisk-meteorologiska byrån
för utarbetande av dess första moderna kompassunder sölmings·
instrument och antogs 1896 som bitdide vid byrån med npp·
gift att ägna sig åt fartygsmagnetismen, kompasser och lwm·
passjustering. För detta ändamål uppfördes på SkeppshoJmen
år 1898 den paviljong, som senare ticlers sjökadetter så mån ga
*) :Minnesteckningen grundar sig på uppgifter, vilka y;i ]yi!ligt

lämnats av civilingenjör E. O. Edelstam .
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gånger undrande betraktat. Under år 1899 företog F. med
statsunderstöd
en
.. .
. resa fll
or B er l'm , II- amburg och Köpenhamn
fOI kompasstudier och ar 1901 err r·esac t 1'Jl H. a 1111Jurg· f"
·or att
studera kontrollen av fartygslantärnor.
Sedan F. under sommaren 1904 efterträtt kommendörka _
ten Malmberg
såsom föreståndare r' ch ende t...
~
.
Jans t eman vrd
~ autrsk-me~eor~log~ska byrån, upptogs frågan om omorganisation ~v hyran sarskilt med hänsyn till kontrollen av fartyn·s utr~stnmg me~t lantärnor och instrument. Efter av F. ut~örda
forarbeten
frck kontrollväs,endet fast form ,..,(}'enon1 J7u
al rn
· _
·"- 11 ::>.
.
k
struo tJoner.. och
avel
·
·
. sammanfördes på en ·särskild
c
,
e1nrng
rnon1
~yr an. Ha~~Ill. kom ~edermera en avdelning för jordmagnetiska undersoknmgar. Då
o·'ft er.n a f"or 1J yran,
o
. de äldre. 'arbetsupp ,.,r
avs eende de meteorologrska och hydrografiska observationerna ~-~mt vattenhöjdregistreringarna i l\Iälaren och längs kusterna Jamte övervakandet av sjöfar tens meteorolooiska d nobo"cke.
·n
,. ,
"'o
r.
t1 s::nn~~ums med dessa nytillkomna arbetsuppgifter medförde
en alltfor stor arbetsbörda för den fåtaliga personnlcn, framlade
F. l 9 l~ _elt 0~1organisationsförslag, vilket låg till grund för en
propos1t~on till_ samma års riksdag.
Denna proposition blev
e~: ell:rtJ~ av nksdagen avslagen.
Vid 1921 års riksdag besl~ts I stallet hyråns indragning och uppgifternas fördelning
pa redan befintliga anstalter. F. slapp emellertid som för~
ståndare uppleva detta upprivande av hans försl ag, enär han
redan 1919 sökt och erhållit ~wsked från föreståndnrebcfattningen.
.
Efter avskedet ägnade sig Fineman mera direkt åt sina
ll1dustrieUa och ekonomiska intres-;en. Seclan 1895 hade han
vari t disponen t för och från 1903 äg nr e a v Ribbingsfors. Åren
~ 92 2-26 var han därjämte verkställande direktör för Barnaugens teknisk a fabriker. Därefter har han v-arit bosatt på
den egendom, där h an slutade sina dagar. Ar 1893 blev F.
kallad till korresponderande ledamot av örlogsmannasällskaPet, år 1916 blev han RNO och år 1919 KVO 2 kl.
F. efterlämnade vid sin död maka , född af Geijerstam,
samt barn och barnbarn.

-

-
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Ivar J ohan Falkman.':')
Marindirektör Ivar Falkman avled i sitt hem i Stockholm
den 21 mars i år.
Ivar Falknmn föddes i Stockholm den 7 aug. 1812 och
var son till vice häradshövdingen Karl Henrik Falkman och
hans maka född Kullman. Han avlade n'}ogenhetsexamcu vid
Högre Latinläroverket i Stockholm 1891, kompleUer ing~exa
men till reallinjen vid Högre Realläroverket därstädes 1893
och fullsUi.ndig avgångsexamen från K. Tekniska Högskulans
fyraåriga lärokurs i maskinbyggnadskonst och mek anisk leknologi 18~J7. Sommaren samma år företog Falkman med understöd av statsmedel en studieresa lill Tyskland, Frankrike
och England. Han var 1897--99 anställd vid John G. Kinlaid
& Co. Greenock i SkoUland och 1899-1900 vid Burmeister och
Wain i Köpenhamn och företog sistnämnda är en studieresa
till Parisutställningen och besökte i samband därmed varv och
verksläder i Le Havre, La Seyne, Toulon, Spezia och Kic·l.
Efter några månaders anställning som rita11e vid Kungl.
Marinförvallningens ingenjöravdelning blev Falkman 1901 fö rordnad till ingenjör vid ch\varande KungL Mariningenjiirsla.tcn
och blev 1906 mariningenjör av l. gr. vid den då nyorgnmseracle 1\Iariningenjörkåren.
Under åren 1901-07 hade Fallonan sitt huvudsakliga arhete förlaot
till örloo·svarvet
i Stockholm och var under somt>
tJ
mannånaclerna dessa år sjö·l wmrnenderad som fartygs iug,-nJOl'
på bl. a. Dristigheten, Niord och Thule. l 905-07 var 1_1311
lärare i skeppsbyggeri och ångmaskinlära i Kungl. Sjökngs-o

00

skolan.
Under åren 1907-10 var Fallonan Kungl. Marinförvaltningens kontrollant i Malmö vid byggandel av jagarna W al_e,
Ra <>nar och V idar. Han var under denna ti"d salk
{ 'u n n jo-vtd
t'
b;~ktnino-e av J·ao-aren
Sigurd och Kronans ombud vid hesikln
n~
ning av torpedbåtarna Astrea, Arclurus och Antares. · '
*) Minnesteckningen författad av L edamoten G. Halldin.
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företog l 909 en s tudieresa till Tyskland, Frankrike och England.
F alkman fö rordnades 1910 till marindirektör av 2. gr. och
191 4 till m arin rli rektör av l. gr. Som marindirektör av 2. gr.
tjänstgjorde han som stabsingeujör i kustflo ttan och under vintrarna dessa år som mobiliseringsingenjör på örlogsvarvet i
Karlskrona. Han var 1912 Kronans ombud vid besiktning
av jagaren l\iunin.
'
År en 1914-19 tjänstgjorde Falkman som chef för ingenjördep artementet på örlogsvarvet i Stockholm. Sistnämnda år
förl ades hans tjänstgöring till Kungl. Marinförvaltningen. Från
1923 var han marinöverdirektörsassistent och övergick 1926
till överg:lngsstatcn i samhand med genomförandet av 1925 års
försvarsheslut
Falkmans tekniska erfarenhet och organisationsförmåga
togos i anspråk i många viktiga uppdrag och utredningar.
Förutom vid ovannämnda besik tningar var han sålunda
Kronans ombud vid besiktningen av ub. Delfinen (Hll5), psk.
Drottning Victoria och vissa leveranser för psk. Gustav V.
(192 1), sjömätningsfartygen Johan Nordenankar och Peter
Gedda (192-1-), motm·torpedbåten n:r 3 (1925) och statsisbrytaren Atle (192t3).
Av de m{mga kommitteer, som i Falkman hade en intresserad och verksam ledamot, må här n ämnas föl jande: flotts~_ationskommitten (l 916) och revideringen av i de1~na upgjorda
fo rslag (1917), utredning angående bestämmelser för användandet för handelssjöfartens räkning av Galärvarvs- och Beckholmsdockorna (l 9 18), utredning angående daglönares anställande, avlöning och pensionering (l 918), utredning ang&ende
standardisering av i flottans nybyggnads- och underhållsarbeten ..ingående material (1919) ' utrednino-n ano-ående
förenklinab
n
av forvallningen å flottans stationer och varv (1925). Av dessa utredningar var det väl knappast någon som Falkm_an omfatta de med större intresse och på vilken han även under sellare åren nedlagt mera arbete än den rörande Stockholms
flottstations förflyttning.
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E tl värdeful lt arbete nedlade Fallonan i förfaltan de t a;läroboke n ,, Pannor och lVIaskin cn, som för årsklass efter arsklass i flatlans olika skolor blev en ovärderl ig läro- och upp.
slagsbok rörande våra örlogsfa rtygs maskine lla utrustning.
Sedan Falkman lämnat den aktiva tjänsten vid mariningenjörkå ren, mottog han erbjudan de från Finland: försva rs.
minister ium atl där vara m a rinteknis k rådgivar e. At dc uppgifter, man vid uppbygg andet av den finska marinen anförtrodde honom , ägnade han sig med stort intresse och to rde
också haft glädjen se påtaglig a resultat av denna sin Y('l'ksamhet 1927- 30.
Fallonan var sedan 1910 ledamot a:v Kungl. Örlogsm annasällskap et .
Stor entusia~m visade Fallonan för Kungl. Motorba rsklubben. H an var en av dess stiftare och under åren 1917-20
dess ordföran de.
Falkman hade ett utomord entligt intresse för sitt arbete
och förm~1ga att entusias mera sina medarbe tare liksom för män
och myndigh eter fö1· sina planer och projekt. Han fick också
i största möjliga utsträck ning se resultate t av sina strävanden.
Hans livlighet och snabbhe t i beslut och handling väckte ~e
undrrun, men kunde understu ndom leda till förhasta de atg arder. Han gick med liv och lusl upp i arbetet och hysle en
varm kärlek för flottan, vars hängivn e tjänare han var.
Falkman sörjes närmast av maka, född Borch , fyra söner, bland dem elen äldste Carl Henrik, löjtnant vid flo ttan,
och en dotter .

Helge B a ger.*)
o
·1· iul'Den 17 maj 1937 avled i S tockholm C'fter nagon
lJlS s" <>r.
dom chefen för sjökrigss kolan, kom.men clörkapte nen _n'" ~ - "'n
..
...,_. ,,..,sJ-o]fl
Helrre Johan Gabriel Bager. Chefska p e t f or SJOho
l t,..,
o

*) Minnesteckningen förfat.iacl av L edamoten B. Lin clgTl'll·
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bacle Bager tillträtt hösten 1936, men endast under några korta
vintermå nader fick han verka på denna befattnin g, för vilken han var så väl skickad. Vid samma tidpunkt elen nyut11änmcle chefen skulle gå till sjöss för att leda sjökadet ternas
övningar , våren 1937, a vklipptes livstråde n. Han föll på sin
post.
Bager var född i Malmö den 10 oktob er 1885 och son av
grossh andlare H. Bager och hans maka, född Sophie Hedman .
Efter studier i fädernes taden antogs han till sjökaelet t 1901
och genomgi ck den dåvaran de 6-åriga sjökrigss kolan, varunder h an gjorde elt flertal sjöexped itioner å de gamla korvette rna F reja och Saga. H an utnämndes till unelerlö jtnant 1908,
till löjtnm1t 1911 , till k a:pten 1918 och till kommen dörkapte n
av 2. gr. 1933. År 1931 'kallades h a n till arbetand e ledamot
av detta sällskap.
Bager togs i anspråk i många av .sjöoffice rens skiftand e
tjän stegrena r. Hans .goda taktiska blick och förmåga att b edöma situation er till sjöss gjorde sig särskilt gällande under
den långa tid han tjänstgjo rde p å våra torpedfa rtyg. 1912
erhöll han kommen dering å jagare, 1913 förordna des han till
chef på torpedbå t, varefter intill 1918 följde en oavbrute n följd
av k ommend eringar å jagare och torpedbå tar. 1920- 1921 avslutades hans torpedtjä nst såsom chef för en toq)edbå tsdivision. Av övriga sjökomm endering ar böra fnunhåll as den ansvarsfyll da tjänsten som navigeri ngsoffic er å pansarkr yssaren
Fylgias långresa över Nordatla nten, Yarunde r han under senare hälften av resan tjänstgjo rde såsom sekond på grund av
den ordinari e befattnin gshavare ns sjukdom . Under år 1929
tjäns tgjorde h an såsom förbands chef för vedettbå tsflottilj en
och fick därunde r utöva chefsska p för den viktiga reservka dettu tbil dn ingen.
Bager var ,en skicklig och kunnig sjöm.an med utprägla de
befälsani ng och från siua uppgifte r under neutralil etsvakte ns
hårda och prövand e tid [t jagare och torpedbå tar skiljdes han
111ed heder. Men vid
.sidan av örlogstjä nsten till sjöss visade
han stora nnlag å det organisa toriska området . Detta framTidskri ft i Sjöväsend et.

53
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trädde i särskild grad under hm1s landkommenderin g sås0111
adjutant hos stationsbefälhavaren 1919 - 20 och 1921-2:3 satn t
i den krävande befattningen såsom förste adjutant ho s chefl'l1
för underofficers- och sjömanskårerna i Karlskrona 192i-(10.
Under denna senare kommendering nedlade han elt gagnerikt
och betydelsefullt arbete.
1930 föraTelnades Bager till marinattache i Berlin, Kö penhamn, Helsingfors, Tallinn och Riga, i vilken befall ning han
kvarstod till hösten 1935. Ingen torde hava varit hä ltre skickad att fylla denna repr,esentativa post än Bager. Vid si dan
av det rent sjömilitära arbetet tillkomma här uppgift er . vilka
för en sjöofficer äro ganska främmande. Med stor takt oclt
skicklighet torde han därunder h ava representerat va rt la nd
_ enligt vad Sveriges minister i Berlin, af vVirsen lå lit mig
erfara.
Bagers sista kommendering , chefsskapet för sjökngs~ku
lan, mottog han med den mest oförställda glädje; m ell gl äd je
över den ära som vederfors honom och det förtroende hans
förmän visade honorrn. Men med m~kt följer ansvar och han
satte här in all sin energi för att uträtta något för de ung:t
elevernas militära fostran . Redan kunde man spåra frukt av
hans arbete, då döden, mänskligt sett, för tidigt briil hans
bana.
De dåliga befordringsförhållandena vid flottan - en följ d
av kaderminskningen vid 1925 års försvarsbeslut -- gjorde att
Bager först vid relativt hög å lder uppnådde kommendiirknptens grad. Men dc 50 åren bar han med heder och me d en
· ver l\.C t an eft er· de· anstl·:i'J,,.ande
. ' •~
ungeloms gl a.. d.Je grep l1an s1g
och representativa plikterna i Berlin. Bager var föd d t1ll Je.
t•··. l ]1an
dare. Orädd, men med saklighet, fasthet och takt OJ c e ..
fram sina åsikter; egenskaper som respekterades s~tväl av fo r..
.
k mnrat k re t sen '"
rar }Jan
män som underordnade. Aven
J nom
..
ft
.
tt
tomrnnl
en centralfigur och hans plats l amnar e er s1g e
.d.
.
'llltl
k omm ci ' 1 11
Minnet av Helo·e
Baaer
som ej går att f "lla
J
c •
h
,..,
Av
oss
kamrater
skall
han
minna
s ~oJll c e
att bliva ljust.
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duglige sjöofficeren, om vilket hans ansvarsfulla befattningar
under dc senare åren bära vittne.
Bagcr var i ett lyckligt äktenskap förenad med Dagmar
Jean son och som närmast sörjande stå makan, en dotter och
en son.

Gustaf Julius Ra be.':')
Den 15 juni 1937 avled uti sett hem i huvudstaden efter
endast några få dagars sjukdom översten i Fortifikationens
reserv Gustaf Julius Rabe. Han var född i Stockholm den
il januari 1872; föräldrarna voro justitierådet Clacs H.abe och
den nes maka Maria Loven.
Efter stuelentexamen 1890 antogs Rabc till volontär vid
Pontonierbataljoncn, avlade officersexamen 1893 och utnämndes till underlöjtnant vid Fortifikationen samma år. Hans befordringsdata äro: löjtnant 1896, kapten 1904, major 1915,
översielöjtnant i918 samt överste 1~)23.
lineler åren 1894-98 var H.abe elev uti allmänna och
högre kurserna vid Artilleri- och Ingenjörhögskolan och blev
sedan omedelbart repetitör därstädes.
Efter att från 1899 till 1902 hava varit aspirant vid Gelleralstahen togos hans framstående egenskaper såsom pedagog i anspråk för den högre militära undervisni ngen. Sålunda
Yar h an åren 1906--12 lärare vid Krigshögskolan och HJ07-09
Vid AII-IS . I detta sammanhang må nämnas, att Rabe ständigt
arb etade på höjandel av ingenjörofficerarnas militära och tek niska kunskaper. .Sålunda verkade han för, att den allmänna
fortifikationskursen vid AIHS skulle ökas till 2-årig, och att

--------

*) Minnesteckningen författad av korrl'sponclcranclo J"edamote n
fJ. Eng0r.
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elever, som endast genomgått den 1-åriga kursen , k unde få
kompletterande undervisning.
Det var emellertid icke blott såsom lärare och leoreliker
Rabes stora kunskaper kommo till användning, utan h an fick
även rikliga tillfällen att omsätta dem i praktisk verksamhet.
Här 111 å blolt erinras om att han å r en 1910-~4 var placerad
såsom fortifikationsoffice r vid IV. armefördelmngens sl:th, och
omedelbart därefter deltog han inom Lan tförsvar sdepa rkmenlet 1. uppra"t tan d et av de första för sla :-> en till armens motori-

vann sina underlydandes av alla p er~onalgrupp er aktning och
tillgivenheL
H an var en .i sällspord grad verksam man, som nedlade
ett betydande m·bele till fromma för det vapen han tillhörde
och med oföränd erli g kärlek omfattade und er såväl elen aktiva
tjänstetiden som -efter avskedstagandet.
Rabe h ade ett osedvanl igt stort språkintresse, och han
behärskade bl. a. spanska, italienska och r yska. Jämförande
språkforskning var elt av hans många vetenskapliga hobbies.
l korthet må även omnämnas Habes militär a skriftställarverksamhe t. I-I::tn var uneler åren 1907-14 redaktör för
Ti dskrift i Fortifik ation. Flitig och intresserad arkivforskare
deltog h an p å ett förtjänstfullt sätt i hopbringandet av material
till och redigerandet utav fjärde bandet av Fortifikationens
historia.
En levnadsbeskrivning över Rabe skulle knappast vara full.
~iändig om icke även hans seglarverksamhet berör es. Under
Karlskronatid en seglade han så ofta tillfälle bjöds sin vackra
kryssare Rowena, med vilken han genomforskade alla områden och leder i skärgården. Att Rabe under sin chefstid på
Karlsborg icke försummade att tillvarataga de rika tillfällena
till seglin g är självfallet. Men det var dock genom den därpå
följ ande placeringen i Stockholm, som han beträffande segling skulle komma i den verkligt rätta miljön. Såväl under sin
återstående tjä nstetid som än mer under de fem år, det efter
avskedstagandet förunnades honom att leva och verka, har
han m ed exemplets makt, med ord och penna utfört ett fruktbringande arbete inom Svenska kryssarklubben, där han städse var den arbets amme och erfarne hjälparen. Av honom
fingo talrik a nybörjare en första inblick i seglingens svåra
konst, för klubbens bibliotek var han. en flitig samlare och vårdare, och själv utgav han de värdefulla handböck erna »Om
segling och segelbåtar » samt »Båtnavigering ». I många år
"ar h an ordförande i nämnda sam manslutnings stockholmskrets.

L
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sering.
År 1915 tillträdde Rahe befattningen som 110rb 1 ·ationsbefälhavare i Karlskrona fästning och kvarstod i d.enna ~·gen
skap till 1920. Med stor t intre~.se och erkänd ~ki ckl1gl~e.t ;.y11~1e
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Gustaf Rabe var såväl inom el en militära kamratkretsen
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som bland sina många segbrvänner högt aktad och uppburen.
icke minst genom sitt öppna och flärdfria väsen . Han var CJ~
angenäm sällskapsmänniska, god talare och särskilt uppska t.
tad för ett vaket sinne och en uppfriskande humor.
Denne å såväl huvudets som hjärtats vägnar rikt begåvade
man var i ordets fulla bemärkelse gedigen. Karaktär sfast och
rättrådig gick han sin bana rakt fram och fullgjorde sin gärning med plikttrohet.
Rabe var sedan 1904 och intill sin död i äktenskap förenad
med Gerda Sofia Wennberg.
År 1918 kallades H.abe till ledamot i Örlogsmannasällska.
pet och följande år invaldes han i Krigsv.etenskapsak ad emien.

Georg Ahlström."')
Georg Ahlström föddes den 5 augusti 1881. Efter ~1.\'slu
tade skolstudier och genomgången krigsskola utnämndes ha n
till underlöjtnant vid Upplands regement·e år 1903. Detta regemente tillhörde Ahlström tills han år 1914 inträdde i generalstaben. Sedan han under olika tidsperioder tjänstgjort vid
YL armefördelningens stab och som stabschef vid militärbefälet på Gotland blev han år 1919 lärare i taktik vid kri ghhögskoJan samt påföljande år kapten vid Göta livgarde. Ar 1922
återgick han till generalstaben samt beklädde därvid bcfa ttninaarna som stabschef först vid IV armefördelningen och
8
där:fter vid militärläroverksinspektionen, varefter h an 192
utnämndes till överstelöjtnant vid Vesterbottens r egemente.
Denna befattning lämnade han år 1931 , då han tillträdde )Jefattningarna som chef för härvarande detachement av E:rono*) Minnesteckningen författad av Ledamoten O. Claus.
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]Jergs regemente samt som infanteribefälhavare i Karlskrona
fästni ng . Ar 1933 .slutligen utnämndes han till överste och
ch ef för livgrenacljärregementet, vilken post han beklädde, då
]lan den 16 augusti innevarande år avled.
Vid sidr,:n av denna sin tjänstgöring anförtroddes Ahlström ett flertal olika uppdrag, bland vilka kan nämnas , lärare vid taktiska kurser för kaptener och ryttmästare, chef
för gaskurs och gasoff icerskurser, lärare vid gasskyeldskurs
för r egementsofficerare, sakkunnig vid utredning angående
yärnpliktslag , sekreterare för omarbetning av fälttjänslreglementet, medlem av militärsektionen inom representantskapet
för ga sfdgors handläggning. Han har vidare deltagit i försök
med gasskyddsanläggning och med gasmasker samt .stått till
chefens för generalstaben förfogande för utarbetande av ut·
bildningsbestämmds er för gasskyddstjänst m. m.
Redan dessa data utvisa, att överste Ahlströms arbetskraft
togs i anspråk för mångskiftande uppdrag inom försvarsväsendet Vad som främst är av intresse i detta sällskap är hans
verk samhet här i Karlskrona. Det var icke nog med att han
i sin egenskap av chef för infanteridetachementet ägnade sina
krwfter åt att höja krigsdugligheten hos fästningens infanteri ·
besättning, utan han gjorde även en betydelsefull insats som
infanterib efälhavare. Han var en man, som ställde stora fordringar på sina underordnade, men måhända ännu stö1;re på
sig själv och vad pi'kttrohet och dulglighet b e tråffar var han
ett föredöme för sina underlydande. Men de stränga fordringar han ställde på sina underordnade voro· parade med
brinnande intresse för deras välfärd och han lämnade ingen
lllöda ospard då det gällde deras omvårdnad och trivsel. Han
Ville alltid deras väl och sökte ordna allt på sådant sätt, att
de skulle finna sig till rätta i den militära tjänsten samt nedlade en oavlåtlig omsorg på att matinrättning, marketenteri ,
samlingsrum, sjukrum m . m. skulle bliva ordnade på bästa
llJ.öjliga sätt. Ofta såg man honom vandra omkring på sjukJ·um och sjukhus för att besöka dem, som dra~bbats av sjukdom eller olycksfall. Han hyste en stark känsla för traditio -·
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nens betydelse och det var också på hans initiativ, som i ".
t:ole-nadjärkasernen tillkom den stämningsmättade mi nneshallen
där minnena från Smålands grenadjärer, Ble king e ha Laljo~
och marinregementet samlades för att erinra detachPmcntet;,
personal om svunna tider.
I måhända ännu högre grad ihågkomma vi hon om från
hans tjänstgöring som fästningens infanterib ~fälhav are. Här
mötte honom ett nytt verksmnhetsfält och nya uppg ifter, var.
med han ej tidigare sysslat, men med orubblig energi skaffade
han sig kännedom om alla de olika spörsmål, som s~ 1m nu111 .
hängde med en kustfästnings försvar. De insatser han därvid gjorde kanske ick,e konunit till mera allmän känn edom, då
de flesta av hithörande spörsmål voro av hernlig natur. Den,
son1 skriver denna 1ninnesruna och soln i sin egen skap av
stabschef hade förmånen att under nära tre års tid samarbeta
med Ahlström, vet mer än väl, alt de utredningar h an verkställde och de åsikter han förfäktade i oEka militära spörsmål,
ofta blevo grundläggande vid uhu-betandet av fäst n ingem mobiliseringsplaner och, då det gällde att ordna fästningeus krigsövningar, var han genom sin rika erfarenhet ett ovärderligt
stöd för ledningen. Det bör här omnämnas, att Ahlslröm var
en av de fö'l·sta, som ägnade sina krafter åt aU befo rdra utvecklingen av den så betydelsefulla gasskyddstjänsten. För
detta ändamål togs också hans krafter flertaliga gtm ger i anspråk för tjänst som lärare vid armens gasskyddskurser, och
då det gällde att ordna fästningens gasskyddstjänst, hlevo hans
insikter i denna del av den militära tjänsten till ovärderlig
nytta.
Ahlström var en man med outtömlig arbetsförm~\g a . Hans
arbetslampa brann alltid till sent på natten, men h an sysslade
icke allenast med sådana militära frågor, som närmas t berörde hans tjänst som infanteriofficer. Han utyttj ade även
sin tid för att skaffa sig inblick i spörsmål, som berörde andra
vapenslag och sjöförsvarets problem. Så blev han också en
officer med sällspord allmän bildning inom det m ili tära ~ 111 •
rådet och fick en mera frigjord blick än de flesta p å alla bran-

-

841-

nande försvarsfrågor. Han var en verkligt vidsynt man, som
visserligen icke unde1·lät att på sitt försynta sätt kritisera både
det ena och det andra, men denna kritik tog sig aldrig uttryck
i att stödja en missriktad kåranda, och det skulle aldrig fallit
honom in att söka driva agitation mot det ena eller det andra
vapnet. Det bör även vid detta tillfälle omnämnas, att, även
sedan han lämnat Karlskrona och övertagit chefsskapet för
livgrenadjärregementct, så följde han med livligt intresse vad
som försiggick i den fästning där han en gång varit infanteribefälhavare , och han arbetade oavlåtligt på att söka bevara
det dödsdömda infanteridetachementet härstädes. Ty bättre
än de flesta hade han under sin tjänstgöring härstädes lärt sig
inse, att en infanteristyrlw var oumbärlig för försvaret av
Karlskrona fästning .
Trots sina stora militära insikter sökte han aldrig för d en
skull lysa med sina kunskaper. Over huvudtaget var allt, som
stötte på reklam, honom i hög grad motbjudande, ty det stred
alldeles mot den tillbakadragenhet som trots allt var så kännetecknande för honom. Ej heller skulle det fallit honom in
att söka utnyttja sina kunskaper i dc politiska fejder, som fö~·,e
gin go den senaste försvarsreformens antagande. Han var kort
och gott militär och lät alltid sakligheten , oberoende av politiska vindkast, fälla utslaget i sitt görande och låtande.
Till sin läggning var Ahlström inbunden och många som
icke närmare kände honom, hade måhända svårt att förstå
honom, men för dem som blevo hans vänner , kva-rstår bilden
av en man med sä'llsynt helgjuten karaktär, stor vänfasthet,
outtömlig arbetsförmåga och en på gedigna kunskaper fotad
vidsynt blick på allt, som rörde vårt försvar.
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I Londontraktaten av år 1930, del IV, stadgades:

o

Arsberättelse i sjökrigskonst och
sjökrigshistoria 1937.
Avgiven av ledamnten Smith.

På grund av årets rika händelseutveckling inom marin·>olitiken har en stark begränsning måst vidtagas vid årsberättelsens utarbetande. Denna har därför endast kommit att omfatta:
dels en fortsättning av den i föregående berättelse p{Jbö rjade redogörelsen för Londonkonferensens efterspel,
dels - i stort sett till det baspolitiska området inskränk ta
- översikter av den marinpol itiska utvecklingen vid Medelhavet och Stilla havet.
I sistnamnda översikter hava även influtit kortfattade redogörelser för sjökrigshändelserna under spanska inb ör de~kri
get och för japansk-kinesiska krigets orsaker.

Londonkonferensens efterspel.

Sedan man vid flottkonferensen i London våren 1936 endast lyckats rädda spillror a v den marina rustningsbegränsningens byggnad, gjordes på hösten ett försök att beva rr~ en av
de tidigare vinsterna för sjökrigföringens humaniseri ng .

l) Undervattensbåtar äro underkastade samma den mternationella rättens regler som. övervattensfartyg i vad gäller
deras förhållande till handelsfartyg ;
2) Med undantag för det fall, att ett vederbörligen prejat
handelsfartyg skulle enständigt vägra att stoppa eller skulle
bjuda verksamt motstånd mot besök eller undersökning, gäller den .särskilda bestämmelsen, att övervattensfartyg eller under vattensbåt icke har rätt att sänka eller till navigation odugliggöra ett handelsfartyg utan att först hava satt passagerarna ,
besättningen och skeppspapperen i säkerhet.
Livbåtar i drift i öppen sjö skulle icke betraktas såsom
säker plats. Antingen n1.åste kusten eller också något annat
fartyg befinna sig i närheten.
Denna bestämmelse har tidigare endast varit gällande för
de makter, som ratificerat trakta ten, alltså brittiska imperiet,
US A och Japan. Genom undertecknandet av ett »protokoll
om humanisering av ubåtskriget» den 6 november 1936 förbundo sig emellertid icke endast dessa makter utan även dc båda återstående av den tidigare Londontraktatens signatärmakter, Frankrike och Italien, att för all framtid tillämpa
densam1na.
l protokollet uppmanades även den brittiska regeringen
att inbjuda övriga sjömakter att ansluta sig. Sådan inbjudan
blev äv·e n utsänd, med den påföljd att förs t Tyskland och därefter Belgien och Grekland anslutit sig. Sedan i februari Sovjet-unionen tillkännagivit sin anslutning till protokollet, är
detta nu gällande för samtliga av de stora sjömakterna.

I övrigt kom årsskiftet 1936--37, då såväl \Vashingtontraktaten som 1930 års Londontrakt~1t utlöpte, att av skäl, för
Vilka i föregående årsberättelse ingftende redogjorts, beteckna den marina nedrustningens d efinitiva sammanbrott. Övergången till en ny flottrustningsperiod och frigörelsen från
alla kvr~ntitativa restriktioner markerades också av en ny
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serie tillkännao-ivanden om bibehållande i tjänst a v b rtvcr
\':l
J ;:s,
som ·enligt 1930 års traktat egen tligen skulle hava nrdskro.
tats före utgången av 1936.
Början gjordes av England, där marinminister lloare i
medio av december lämnade underhuset meddelande om regeringens heslut att bibehålla i tjänst fem lätta krys sare, fustän det för Euglat}d vid årets slut tillåtna kryssartonnaget h ärigenom komme att överskridas med c:a 20,000 ton. Såsom lllo~iv angavs, att >>med hänsyn till försämringen i det allmånna
internationella läget detta uppenbarligen icke är ett tillfälle,
då någon makt skulle vilja nedskrota fartyg, som ännll äro
tjänstedugliga >>. Något åberopande av den s. k. säkerh etsklausulen kunde alltså icke ske i detta fall utan endast en hiinvisning till försämringen av läget i dess helhet. I-lade dc ifrågavarande fartygen utrangerats , skulle imperiets kryssarflotta
hava nedgått till 48 enhelcr, av vilka endast 26 blivi t Jn ggda
efter världskriget. Amiralitetets program åsyftar emellertid
ett kryssarbestånd om 70 fartyg. Tydligen fann man d et nödvändigt a tt påskynda uppnåendet av denna siffra, även om
detta måste innebära bevarandet av överårigt tonnage.
Liksom fallet varit beträffande jagartonnaget sommaren
1936, voro USA och Japan icke sena att begagna de m öjligheter för egen del, som det eng·elska traktatsbrottet skapa t. CS A:s
motsvarande åtoärd blev att bibehålla ytterligare ett jagartonnage på 19,000 '"'ton utöver de 40,000. varom meddelande ti digare lämnats. Japan kungjorde vid själva årsskiftet sin avsikt att kvarhålla 15,000 ton överåriga ubåtar i tjän st.

Det är icke nog med att den kvantitativa nedrustningen
helt spolierats. Aven de bestämmelser angående kvali tativ benTänsninn av örloasfartygs deplacement och kanonkalibrar,
~om besl~tos på 19;6 års London-konferens- för att bilda en
bly!:!sam ersättning för ·washington- och den tidigare Lond ~~~~
" ()'a traktatens bestämmelser - hava haft mycket svårt att na ..,
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]ande kraft. Vid årsskiftet var USA den enda makt, som ratific er a t överenskommelsen. De båda andra signatärmakterna,
England och Frankrike, dröjde 1necl ratifikationen i avvaktan
på r esultatet av de redan sommaren 1936 inledda förhandlingarna angående vissa andra makters anslutning. Vad särskilt Frankrike beträffar, så torde denna makt hava uppställt
Tysklands deltagande såsom villkor för ratifikation. Slutligen
ville man före sitt definitiva ställningstagande erhålla klarh et
angående den övre gränsen för slagskeppens kanonkalibrar.
Som b ekant, ingick bland traktatens bestämmelser, att
slagfartygen skulle hava ett maximitonnage av 35,000 ton och
deras kanoner en maximikaliber av :35,6 cm; det senare dock
endast under förutsättning att J a pan och Italien senast den
l april 1037 anslutit sig därtill; i annat fall skulle maximikalib ern alltjämt förbliva 40,6 cm.
Italien tillkännagav tämligen snart, att det för sin del var
vill igt avstå från att bestycka sina nya slagskepp med grövre
kanoner än 35,6 cm. Aven Italien gjorde ·emellertid sitt löfte
beroende av att Tyskland gjorde motsvarande utfästelse.
Så var det då Japan, som hade avgörandet i sin hand, huruvida det sista försöket att hålla kapprustningen till sjöss inom finansiellt rimliga gränser skulle lyckas eller misslyckas.
Med kännedom om J apans svaga finanser hade man i det
längsta förhoppningar mn gynnsamt svar från Tokio, trots
den olycksbådande tystnad , som från detta håll iakttogs. De
båda anglosachsiska stormakternas uppträdande under väntetiden var mycket olika - ett förebud till den kommand e utvecklingen. Under det att man i England i början av mars
förklarade sig i avvaktan på traktatens ratificering komma att
tillämpa dess kvalitativa begränsningar för planerade eller under byggnad varande fartyg, framhölls från USA :s sida redan
på ett tidigt stadium, att man skulle montera 40,6 cm kanoner
på de nyligen påbörjade slagskeppen, om icke Japan före den
l april lämnat positivt svar.
Japans svar blev emellertid i stället negativt. I slutet av
lllars avböjde Japan Englands inbjudan till konferens i frågan .
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Samtidigl förklarades, att elen ifråga sutta kaliberbegränsning.
en vor e värdelös u tan samtidig reduktion av flottorna s total~
tonnage och strcde mot nedrustningens verkli ga anda.
Frankrike ratificerade likväl trflldaten i sl u tet a v juni,
varemot man i England allt jämt uppsköl sin ratifikation 1 avyaklan på flera staters ansl u tn ing.
Med anledning av Japans ställningstagande beslöt man i
USA- enligt i slutet av juni lämnat meddelande till pressen
- att utrusta dc nya slagskeppen med 40,6 cm kanoner.
I Eng land synes man däremot icke vara utan vidare Yillig
ull av andra staler tvingas i hö jelen beträffande kalibern. Dels
synes man ej ens efter Japans nyssuämnda avvisande svar hava helt misströs tat om möjlighe ten all förmå japanerna ko mma på bättre tankar. Härpå tyder, all vid denna lidpunkt som
ambassadör i Tokio p lacerade-; en expert på marina rustningsbegränsningsfrågor. Dels var man också i England aY renl
mi litära skii.l högst obenägen att gå upp i kahber. Hi ltills har
det låtit, som om s~wäl slagskeppet »K ing George V » som dess
fyra syskonskepp skulle bestyckas med 35,6 cm kanoner, sannolikt tolv på varje fart~rg . Man har nämligen ansett. aH e!l
fartyg om 35,000 ton knappast lum förses nwd grövre artilleri,
om m~m samtidigt sk all tillgodose moderna kra v pfl fart och
skydd.
Den vikt, som i dc nya engelska slagskeppen ägnas skyddet
mot projektiler, minor, torpeder och flvgbombcr , uppgar till
omkring en tredjedel av fartygets deplacement. Särskilt ldinnbart är del av faran för flygbomb er framtvingade behovet av
flera och kraftigare sam l därför vä<;cn.lligt tyngre pansanliick
än dc för u t erforde rlig a . En 35 cm kanon är dessutom så
mvckcl Jällm·c än en -!0 cn1 kanon, aH en besparing av JllC l'
ä~ 60 % uppn i'ts i bestYckningens totalvikt. Om England fr<mldeles tvingas alt öka kalibern, konuner man därför också m_ed
all säkerhet att sätta sig över Londontraktatens to nnagerrstnl'tioncr.
I l JSA synes man a nse det möjligt alt anvä11cla -!0 er k<lnoner på :35,000 lons fartyg, om man blott mi11sk ar antale t

fr ån tolv till ni o . :\Ian skulle i så fall all tj ämt k un n a utnyttja
Pan am a -kan alens slussar.
J apaner na, som ä ro ob un dna av alla l iknande hänsyn,
kunna däremo t tänkas vara mera hågade att öka även slagskeppens s torlek. I grund och bo tten voro dc nog mer intresserade för tonnage- än för k aliberfrågan. På grund av GSA :s
överlägsna tillgång pa frmnsk julna baser, är det nämligen ett
trängande behov för Japan att k unna uppväga de tta genom
större aktionsradie hos sina far lygsenhete-r.
Sku llp Japan slå in på sådana vägar, kommer emellertid
efter allt att döma USA att vilja föl ja exemplet. I så fall komm er 1936 års Lonelontrakta t att falla sönder.

Englands ans trängningar att få flera makter än de ursprungliga kontrahenterna att biträda Londontraktaten havD
alltjämt i första hand riktat sig mot Tyskland och Sovjetunionen . SC1som redan från början var fallet, stötte det länge på
svårigheter alt nå fram till överenskommelser på grund av
dessa båda m~lktcrs inbördes misstänksamhet. Förhandlingarn a torde å andra sidan hava unelerlättats genom Tysklands
tydligt framträdande önskan att stå på god fot med Englanrl
och att ännu mer utbygga den enighet på flottrustningarnas
område , som grundades genom avtalet av år 1935 . En motsvarande roll har nog även spelats av Rysslands ambition att
efter inl6idet i NF ytterligare förvärva hemortsrätt i det västerlän dska traktatsyslemet.
Hys<>arnas anspråk voro såsom yanligt ganska högt uppskruYade och de lära - enligt vad som sipprat ut från förhandlingarna - på intet sä tt h ava stuckit uneler stol med sin
avsikt all i Östersjön skapa en flotta av tillräcklig styrka att
uppväga Tysklands. Större roll spelade dock, då det här endast var fråga om kvalitativ begränsning, de undantag från
Londontrak tal ens bestäm.m.elser, som ryssarna krävde och mot
vilk a Tyskhmd i sin not till England i oktober 1936 inlagt
sitt veto.
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En av tvistefrågorna , beträffande ryssarnas rätt att h"''
J t>"
ga lva slagskepp med 38 cm i s tället för 35,6 cm kanone r
bortföll av sig själv genom Japans vägran att avstå från JO,(;
cm kalibE'rn.
Vidare gällde det att bestämma, på vad sätt tyskarna skul.
le få kompensation för den rättighet, engelsmännen vi lle
tillerkänna ryssarna att montera 18 em i stället för 15 cm k a.
non er på sju 8,000 tons-kryssare samt att göra likadant p n y L.
terligare tre kryssare efter aU hava därom underrätlat Eng.
land. B.cclan tidi gt frmngick det, att man skulle söka tillf redsställa tyskarna genom att öppna vissa möjligheter för dem a tt
fortsätta med sitt enligt Lonelontraktaten förbjudna byggande av 10,000 lons kryssare med 20 cm kanoner.
slutligen gällde det alt fö r ena ryssarnas berättigade knw
på a tt icke i Stilla havet bJiva bundna av bestämmelser, som
icke japanerna underkastat sig, med tyskarnas lika naturli ga
önskan att få garanti er em·o t en försämring av styrkebala.nscn
i Östersjön genom för elen ryska Still a havsflottan byggda f::t rtyg . Ansträngningarna blevo här inriktade på att förm å rys·
sarna lova att även i Stilla havet de fakto följa Londontraktatens bes lämmelser - så länge japanerna gjorde detsamm a m en utan a tt behöva ra tificera någon överenskommel se <liir·
om, som ej hade sin m otsvarighet från Japans s ida.
Förhandling arna hade ett sy 1~ neriigen långsamt förl op p.
Först den 17 juli u ndertecknades i London e tt tyskl-engelskt
och ett ryskt-engelskt avtal i principiell a nslutning till 11)36
års London-traktat och avsedda att träda i kraft samtidig t nlCd
denna. Avtalen ratificerades elen 4 november.
England hade emellertid även fortsatt sitt arbete för de
mindre s jömakternas anslu tning till nyssnämnda trak1at. ~ å
som fortsättning på dc förhandlingar , som i septemher 1936
fördes i London mellan representanter _för England, ~vc ri ge.
Norge, Danmark och Finland, ägde en konferens rum j m nrs
mellan de fyra nordiska staterna i Stockholm. Även den na
konferens uppgavs vara av förberedande och prr:ljm i 11 ii r n ntur. I elen redogörelse, som Jämnades j samband med fr ,IJI1-
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Higgandet av dc engelska budgeibcräkningarna i mars , förklarades, att förhandlingarna med Danmark, Finland, Norge, Polen, Sverige och Turkiet fortskredo tillfredsställande. När
un derhu5.et i slutet av juli antog London-traktaten i andra läsningen, lämnades meddelande, att grundprinciperna i traktaten
med nf1gra smärre ändringar accep terats av nyssnämnda
makler snmt att diskussioner inletts med Jugoslavien.
Beträffande innehållet i dc tysk-engelska och rysk-engelska avlalen samt gången av de mellan England och de mindre
sjömakterna förda förhancliingarna hänvisas i övrigt till utredningen rörande flottans fartygstyper.

översikt av den marinpolitiska utvecklingen
vid Medelhavet.

Utrikespolitisk bakgmnd.
Utvecklingen i och on1kring Medelhavet har under det
gångna året helt dominerats av den sedan Ahessinien-konflikten
kvarstående motsättningen mellan Italien och England och den
m aktförskjutning till den förra statens fördel, som i samband
därmed ägde rum. Som. Italiens drabant har i vis.s utsträckning Tyskland uppträtt. Genom Italiens aktivitet har icke endast Englands utan även Frankrikes intressen vid Medelhavet
hotats.

U n der .-\bes sin ien- konflik len hade Englands trygga överlägsenh et i Medelh avet avlösts av ett tillstånd, som egentligen
var lika otillfredsställande för Italien som för England.
Sistnämnda makt hade måst göra den smärtsamma erfarenheten, att Italien - tack vare sin goda tillgång på lätta sjöoch fly gst·r idskraftcr, sitt centrala läge i l\fedelhavet och sitt
på detta havs öar rikt förgrenade nät av stöd.i·epunkter för
nyssnämnd a krafter - numera var i slåncl att resa ett allvarT idökrift i Sjöriisendet.

54
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ligt hot mot Englands där framgåen de förbindels elinjer. England måste därför räkna med möjlighet en att vid en :.ledelhavskonlf likt bliva nödsakat att leda sina förbindels er m ed lndien och Fjärran Östern runt Afrika -- lik som Frankrik e re .
d~m tidigare torde hava tvungits planlägga transporl ay sina
sv arla hjälptrup per från Afrika över Atlanten i s Lället fö r ~0111
förr över Medelhav et.
Det har emellertid icke stannat härvid. Bakom det kraftiga understöd , som såväl från italienskt som lyskl håll lämnats
det nationalis tiska Spanien, har man i England och Frank rike
misstänkt planer på vinsler för egen räkning vid Medellut\P h
västra portar. Det är dessa misstanka r, som mer än all t ·m nat förlänat del spanska inbördesk riget allmäneur opeisk t intresse och gjort det ägnat alt si.i.tta världsfred en i far a. Tyd ligt är ju även, att en makt, som fall fast fot i grann sk.1pel
av Gibraltar, i spanska Marocko och p[t Kanarieöa rna . ink
endast kan göra slut på Englands möjlighet er att utnytt ja Gibraltar som bas och att därifrån behärska inloppet till :.I('del havel utan även sj~Hv får tillfälle att hota såvkil Enghmds nord sydgående trafiklinje r genom Atlanten det må var:t ti ll
Syd-Afrik a, Syd-Amer ika eller runt Goda Hopps-ud d en till
Indien -- som Frankrike s nyss nämnda transporte r. l\'Iot fö rbindelsern a genom Medelhav et kan redan från Balearisk a on rna ett allvarligt hot utövas.
För Ilalien kvarstod å andra sidan alltjämt risken. at t
England vid en uppståend e konflikt skulle stänga Suez- k·,mllen och cli.i.rmed a vskära förbindels en mellan det itali cHslw
moderbud et och dess nyförvärv ade ostafrikan ska bes i lt n inga r
samt strypa den merkantil a expansion på asiatiskt område. var till italienarn a torde b etrakta sitt Röda h a vs-välde som sprangbräde. England h a de renl av ytterligare säkerställ t sin a miijligheler i delta hänseend e genom den fördelakti ga uppgörelsen med Egypten i augusti 1936. Härtill kom den isoh-rack
ställning hland iVIedelhav smakterna , SOm Italien ·e rhållit gt•nOJ1l
de under Abessinie n-kampan jen m ellan England och Fr' ' 11'rike samt Jugoslavie n , Greldancl och Turkiet knutna fii hin delserna.
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Ingendera parten känner sig ännu politiskt och militärt
beredd för en kraftmätn ing. l stäHel synes man på båda h ållen t. v. hava riktat in sig på att förbättra sin egen saml försvaga molpa rtens utrikespo litiska ställning på samma gang som
J11an intensifie rat ansträngn ingarna på fulländnin gen av den
militä ra utru stningen.

Den första f asen i den livliga diplomati sk a verksamh et,
som - framför alll från Italiens sida - härvid utövals pa
Yfeclelhav spolitiken s område, var e lt närmande mellan de båda huvudpar terna själva, av sett alt gynn a det forts ~1Lla arbetet
på de egna ställninga rnas konsolide rande.
Första steget log Mussolini i sitt bekanta Milanotal i november Hi3ö, vari han erkände, alt icke endast Jtalien ul an
även England hade vitala intressen att b evaka i :.Iedelhav et.
Den engelska utrikesled ningen var icke sen alt gripa den utsträckta handen. Förhandl ingar inleddes och fördes snabbt
fra m å t under sammank omster först i London och sedan i
Rom. Från början lorcle man närmast haft i åtauke en överensk ommelse angaende flottparite t i :.Iedelhav et. Då sammansättni ngen av dc eugelska och ilalienska modelhav sflotlorua
\'ar mycket olikartad, så lill vida som den engelska hade stor
övervikt pCt slagskepp , den italienska p[t lättare fartyg , hade
det emellertid endn.st kulluat röra sig om parilet i fråga om
totallo nunge m ed mer eller mindre fri fördelning pa de olik ~1
kategoriem a. Då det visade sig sv~trt alt precisera dessa förhålla!1llen , avstod Engbnd från kravel härpa. Ej heller ansågos några res triktioner behövliga beträffand e anläggand e av
baser och befästning ar.
Man inskränkt e sig i s lällcl till ett kortfallat principiel lt
avtal, v::trs fördeh1r fr ämst skulle v ~ra av psykologi sk arl genom den avspännin g, det förvänta des m edföra. liuvudsa··
ken ansågs vara, att man erkände varandras ståndpunk ter, all
ll1an förhand sig <l ll ,u·beta för fred ens vidmaklh allande saml
att man ömsesidig t g aran lera de vägarna till Tncl ien för England och till Ost-Afrik a för Italien.
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A v talet undertecknade s i Rom den 2 januari. Innehailet
kan sanunanfattas i följande punkter:
l) England och Italien skola i territoriellt häns<'P.HdC" upprätthålla statm quo i Medelhavet;
2) båda länderna erkänna den andra partens rätt li!l rörelsefrihet i samma hav ;
3) håda länderna respektc·ra varandras rättigheter :
4) båda bekr~-i.fta sin önskan att upprätthålla fr eden ·
5) båda bekräfta, att intet i överenskomme lsen k an l li kas
såsom riktat mot någon annan makt.
I samband med överenskonuue lsens undertecknan de inlämnade engelska ambassadören i Rom en not, var i anhölls om
formell bekräftelse på tidigare itali enska försäkringar, alt italienska regeringen varken före eller efter revolutionen i Spanien med general Franco inlett förh andlingar, genom vilka status quo i västra M-edelhavet skulle ändras, och att ital ienska
reO'eringen
icke heller framdeles skulle inleda dylika för hando
c
lingar. I sin svarss-krivelse förklarade italienska utrik<>sministern, att vad Italien auginge det nuvarande spansk a territoriet under alla förhållanden skulle bibehållas oförändra t och
okränkt.
Otvivelaktigt hade Itali en störst anledning till belåtenhet
med det träffade avtalet. De lla k u nde sägas innebära, att !~ ng 
land avstått från sin ensamrätt till ställningen såsom leda nde
makt i Medelhavet. Dess t idigare dominerande position h::~ de
avlösts av en engelsk-italien sk mak tbalans.
.
Engelsmännen däPemot, vilkas närmaste syftemål . a.~· 1 t
en striktare neutralitet från Italiens sida i det spanska ' hordeskriO'et, blevo inom kort pinsamt överraskade av m cddd andet, a~t dagen före avtalets undertecknand e 4,000 it alienska
>, frivilliga » landsatts i Cadiz - en åtgärd, som stod i så uppenbar strid mot den anda, i vilken a vt::llet träffats , att dett as k ::l, t t\'i\'elraktär av en »gentlen1-en 's agreemenh k om 1. en nago
·
aktig dager.
.. . _
Även engelsmfu1nen s förhoppningar att genom up p o tc 1
' el e lned
sen med Italien få ett slut på denna ma k-ts samgaen
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Tyskland kommo på skam. :Med all skärpa fram.h ölls nämligen i dc italienska presskomment arerna, att överenskomme lsen
ej avsåge någon allians eller ens vore menad att skapa en gem ensam plattform för aktiv politik -- såsom fallet var med den
tidigare tysk-italienska uppgörelsen. På intet sätt kunde den
där för innebära något försvagande av samfö·r ståndet Rom-Berlin , vilket alltjämt vore att betrakta såsom ryggraden i Italiens
utr ikespolitik.
Än mer desorienterad än i London synes man hava varit
i Paris, varifrån nu framfördes önskemål även om ett fransktitalienskt samförstånd och där det förväntades, att Italien skulle utöva påtryckningar på Tyskland om minskad aktivitet i de
spanska farvattnen. Lika lite t .som Itali en sökt verka å terhållan de på Tyskland, lika litet intress-e har det självt visat för
förbättrade relationer till Frankrike.
De från såväl engelsk som italiensk sida uttryckta förhoppningarna , att avtalet skulle beteckna inledningen till ett
samarbete i fr edens intresse, hava endast i ytterst ringa m ån
infriats.

Den framgång, som överenskomme lsen med England innebar, var den italie nska utrikesledJ.1ing en icke sen att utnyttja
till ytterligar e stärkande av posi tionen.
Det närmaste steget var ett närmande till Turkiet för att
reducera Englands och Frankrikes inflytande på cletla lands
politik. Förutsättninga rna voro nu ~ärskilt gynnsamma med
hänsyn till den pågående fransk-turkisk a tvisten om AJ.exandrette, under vilken man i Italien icke försummade n:''tgot tillfälle att lägga sin sympati för Turkiet i dagen. Den misstro,
turkarna tidigare hyst på grund av italien ska planer på Smyrna
och Anatolien, hade även mins kats, sedan Italien i Abessinien
funnit annat utlopp för sitt expansionsbeh ov och det engelskitalienska avtalet säkerställt status quo i :M edelhavet.
Från italiensk sida lät man alltså den turkiska regeringen
förstå, alt man icke hade några principiella erinringar mot
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~1ontreux-konventionen, angående Turkiets rätt att at n befäs ta Dardanellerna, vilken över enskommelse man under den
mot Italien riktade sanktionskam panjen varit förhin drad att
bi träda. Sedan var tiden mogen för den konferen s mell.1u dc
båda ländernas utrikesministrar, som avhölls i Milano i hiirjan
av februari och efter vilken en kommunike utfärdades, vari
en fullsländig brist på meningsski ljaktigheter och det me st obegränsade ömsesidiga förtroende k onstater ades. Något p rot o..
koll över konferensens resultat blev icke underteckn at men
sades icke heller hava varit avsett.
Enligt ullalande i den italienska pressen skall sasom
grundval för den uppn~tdda enigheten hava tjänat del gemc n~amma molsatsförh[lllandet till Sovjet-unionen.
Som villkor
för sin anslutning till Montreux-konventionen skulle ltal irn
hava uppställt kravet att >> Sunden aldrig fingo användas i den
bolsjevikiska imperialismens tjänst». Huru hänned än m a fö rhålla sig, är det däremot ett faktum, att Tyskland vi d slu tet
av samma mån a d Lill den turkiska rcg'l'ringen framfö rde si na
allvarliga bekymmer över de bestämmelser i ~1ontr cux- kon
venlionen, som gällde ryska slagskepps frihet att förfl yt tn sig
från Svarta havcl till Medelhavet. Möjligen var den ty sk·' (1rmarchens ändam~'il att understryka kravet på vissa tolkning ar
av konventionen, til1 vilka italienarna förgäves sökt fö nn a turkarna att utfästa sig.

Mera hetydchefulli hle,· nästa resultat a v Italiens u trik Pspolitiska aktivitet. När England under sanklionskam panjens
dagar lyc kades förmå Frankrike, Jugoslavien, Grekhmd och
Turkiet alt ullO\-a militärt stöd åt England i händelse •v ett
italienskt angrepp. torde det hava vållat Mussolini särskilt hekvmmer
n tt se <>rannen vid Adria .s luta upp på motståndare.
sidan. Nödvändigheten att vid en fmmtida konflikt med England hava ryggen fri bör då h a va för honom_ tydligt fr amstått.
Omedelbart efter sanktionernas hävande gav han ock sa dc
··
·
· ·
·· ·
d e, v·trti ll
1naktagande
1· Bel gra d v1ssa
mvtter
tJ·11 e tt nmn1an
~

dessa från börj an ställde sig välvilligt intresserade.
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Jingar om ett handelsavtal inleddes men utvidgades snart till
att omfatta även politiska spörsmål. Slutligen inbjöds den
i tal ienske utrikesministern i mars till Belgrad, varvid ett avtal träffades, som gjorde slut på de allvarliga nwtsättningar ,
vilk a alltsedan världskriget varit rådande mellan de båda staterna. Genom detta avtal blev Adriatiska havet så till vida
p acificerat, att Italien förklarade sig skola respektera status
quo vid della hav och förband sig att i sin albanska politik
icke vidtaga några m~tlt och .steg, smn voro ägnade att oroa
.Jugoslavien.
Enligt italienska uppgifter skola de båda signatärmakterna dessutom hava utfäst sig att icke medverka i någon mot
endera staten riktad koalition eller politisk tendens.
För Jugoslavien eliminerade avblet hotet från dess mäk ti ga granne i väster, men det innebar även ett väsentligt stärk ande av axeln Rom-Berlin samt närmast av Italiens position.
I vad mån .Jugoslavien i samband härmed frigjort sig ur det
fr anska allianssystemet, är ännu icke helt kla rlagt. Kort Lid
efteråt a vböjde vis~erligen Jugoslavien såväl som Rumänien ett
fr anskt förslag om Lilla ententens stärkande genom ömsesidiga
bi ståndspakter. ~.1åhända har det dock lyckats Jugoslavien
att bibehålla sin rÖPelsefrihet 1nel1 an de bttda rivaliserande
m_aktkonstcllationerna - i enlighet med det avståndstagande
från >>ideologiska internationella konflikter», som även vid
Lill a ententens samtidigt avhållna konferens fann uttryek.
De båda stater, som Mussolini på här anfört sätt lyckats
attrahera, trädde endast n:"tgon vecka senare i förbindelse med
varandra. Turkiets ministerpPesident och utrikesminister avla de nämligen då besök i Belgrad för överläggningar med den
jugoslaviske ministerpres identen. Enligt uppgift skola under h andlingarna hava rört sig om möjligheterna för ett i\fedelh avsav tal m ellan å ena sidan Italien och å elen andra Turkiet ,
Jugoslavien och Grekland - alltså samtliga de strandägare vid
östra och mellersta 1\Iedelhavet, som något år tidigare hade tillförsäkrat Eugland silt bistånd mot Jtalien. Om resultatet av
d essa förhandlingar är dock f . n. intet känt .

-

856-

Även vid Medelhavets södra och östra kuster pågår sedan
länge ett målmedvetet arbete för att öka det italienska inflytandet.
Scdan det italienska v~1ldct i Libyen med nog så hård h iin ta
metoder grundats , hava italienarna med stor framgång vinnlagt sig om att tillfredsställa de inföddas anspråk och göra
dem till trogna förkämpar för Italiens sak. Genom storslagna
väganläggningar utmed Afrikas kust har Libyens redan uneler
Abessinien-konflik ten framträdande betydelse för offensiv italiensk krigföring - den må vara riklad mol Egypten eller
Tunis - förstärkts. Under den resa, som Il Duce i nwn
företog till Libyen för invigande av nyssnämnda vägar, läl han
.sig hyllas som Islams beskyddare, vilket även fullt hannonieradc med det påfallande intresse, han länge visat dc pan-islamitiska och panarabiska rörelserna med deras mot britti skt inflytande inom Levant och Orient riktade tendenser. I flera
år har radiostationen i Bari ombesörjt mot engelsmännen riktad propaganda och underhållit förbindelserna mellan fa scis men och själv.ständighetsrör elserna i Syrien, Palestina och
Egypten. Italien synes icke sky n:''tgot medel, när det gäller
alt göra Röda havet, Suez-kanalen och Östra Medelhavet osiikra såsom förbindelseleder mellan brittiska im.pcriets olika delar eller som utgångspunkter för mot Italien riktad krigför in g.
Ett utslag av Italiens egna aspirationer att utvidga sill välde i samma farvatten var redan förvärvet av den fransk a ön
Dumeira vid södra inloppet till Röda havet i januari 19:15.
Under sistlidne december framkomma även mycket bestämda
ryklen om inköp av hamnen Assadi el Fayel vid Hadranuntkustcn nordost om Aden. I juli hade man i England erhallit
så tillförlitliga uppgifter om en intensiv italiensk penetration
vid sydöstra Röda havet, att utrikesministern fann sig för:mlåten att i underhuset deklarera imperiets fasta avsikl all fö rsvara sina intressen såväl i Medelhavet som i andra delar av
världen samt framhålla att det härvid alltid gällt som cll engelskt krav, att ingen stormakt finge sätta sig fast vid Hiid::t
havets östra kust.
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I motsats till Italiens expansiva politik hava Frankrike
och England i vad angår östra Medelhavet måst helt inrikta
sig på bevarandet av vad tidigare uppnåtts.
Hösten 1936 såg sig Frankrike nödsak at att tillmötesgå
arabernas nationella krav p ~t det syriska mandatförhållande ts
upphävanlle. Syrien erhöll statlig oavhängighet, varvid dock
åt Frankrike förbehöllos ekonomiska privilegier samt ett avgörande inflytande på landels utrikespolitiska och militära
ställning - med tillerkänd rått att där förlägga vissa garnisoner ävensom flygförband. Denna omgestaltning, varigenom
Syrien förvandlades från -ett mandat till en med Frankrike
allierad stat, medförde emellertid en fransk-turkisk konflikt
beträffande det forna mandatels nordvästra del, d et till övervägande del av turkar befolkade Alexandrettc-områ det vid Medelh avets ostligaste hörn. Tvisten erhöll i slute t av maj genom
NF :s förmedling en sådan lösning, att Alexandrette-områ del
konstituerades som en särskild statsbi ldning med full oavhängighet beträffande dc inre angelägenheterna men med Syri en gemensam utrikespolitik. Huvudsaken härvid var, att det
goda förhålla udet m ellan Frankrike och Turkiet återställdes.
Livligt intresse härför hade bda t iden ådagalagts av England,
för vilken makt det ju var av stor betydelse, att stabiliserade
poli tiska förhållanden blevo rådande i den planerade Cypernbasens närmaste grannskap. Särskilt viktigt var det för England att få ganmlier för att icke Alexandrctlcs goda hamn
skulle råka i en blivande motståndares händer.

I vad angår Englands egen politik har det efter den lyckade uppgörelsen med Egypten närmast gällt att i det besvärliga
Palestina-problem!Ct finna en lösning, som. kan tillfredsställa
såväl judar som araber och göra slut på det permanenta krigstillståndet omkring den fö,r Englands sjömakt så betydelsefulla
oljerörsledningen från Irak till Haifa. Det i juli framlagda
delningsförslaget har emellertid lika häftigt b ekämpa Ls av båda parterna och ännu skönjes ingen ljusning i denna allvar-
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liga fråga. Engclsm.änncns uppträdande i Palestina följ es l1lC'd
spänd och hotfull uppmärksamhel icke endast bland Ind iens
muhammedaner utan ä,·cn inom hela den ::u·ahiska världen. Y::trs
önskan om frigörelse från brittiskt inflytande framträ t l gc 11 0111
tillkomsten av en Nära Östcrn·ententc en ligt avtal mellan T urkiet, Iron, Irak och Afganistan i .'icptcmber innevan1 1~dt• ar.
Inför ett mera omcdclbnrt bekymmer hava cngclsm iitm cn
ställts genom den not, som i augusti ingick från Saudi-Arah icn
med krav på utrymmande av del för bnsering av engelska sjöoch flyg'itridskr::tfler vid Röda havet värdefulla omr:'det vid
Akaba-vikcn, samt dc truppsammandragningar, varm ed konung Ibn Sand sedan funnit lämpligt understödja ~in fra mställning.

östli gusle flygbaserna, Tobruk (i Libyen, c:a 100 km från
egypt iska gränsen) och Leros. Härifrån kuuna ilalienskn flygstri dskrnftl'r icke endast hota förbindelserna genom l\1eclclhavet
utan också nå de brittiska baserna vid Alexanclri;l och pa
Cypern.
Värdet av det italienska bassyslemel vid Medelhavets norra sida skulle i hög grad förhöjas, om man lyckades i sina
strävanelen att vinn a de bakomliggande strandägarna - Jugoslavien, Grekland och Turkiet - för Ilaliens sak och skapa
en Medelhavs-entente uneler Ilaliens ledning. .\Ied ett pft detta
sält tryggat sammnnhängnndc basområde fran Sardinien till
Rh odos skulle Italien h a vn kommit ett stort steg närmare den
h egemoniställning i Medelhavet , som efter allt alt döma leker
Il Ducc i hågen.
Även vid Höda havet h a va italienarnn vidtagit åtgärd er
för slödj:mde av 1not England riktad sjö- och luftkrigföring.
Också här synes man vara inne på tanken a 1t spärra viig arn a
m ellan imperil'ts olika delar . Härpå tyder, att man icke nöjt
sig med :1tt utbygga i\[a ssaua och Ass::~ b i Erythrca till flottoch flygb a ser utan även på elen av Frankrike övertagna ön
Dumeira igångsatt arbeten av molsvarande a rt. Att försöken
lill lnndförvärv vid Ha clrmuautkusten avsett att skapa ulg~mgs·
pu nkter för sjö- och flygstridskr after även vid Aden-viken-:
norra sida, förefalle:r alltför sannolikt.
Den ilalienska militärledningens avsikt all i full utsträckning utnyttja delt a offensivt färgade bnssyslcm, har nyligen
av ett utl alnnde av statssekreteraren vid flyo·ministeframgått
.., t'l
{
riet, vnri förklar:1dcs , ull elen flygstrategiska l~·ngclpunktcn förflyttats från Podalcn till :\1eclelhavct, Röda havet och Indiska
oceanen, viikel orsakat en förstärkning av flygbaserna på Sicilien, Snrdinien, Egeiska ö~1rnn, Pnntellaria och vid Tobruk.
Italienarna hava i mars och augusti avhållit stora flottoch flygmanövrer i mellersta Medelhavet, v ilka tämligen uppenbart åsyftat alt fa s tställa möjligheterna alt göra ovannämnda spärr! injer effckti va . En särskill fram trädand e roll synes
härvid hava tilldela ts ubåta rna. Vid elen .~enare m anövern

Bas p o lit i J,: .
Aven sedan Itu l ien i jnnuaria vlalel garantera l E n g l <~H is
rörelsefrihet i ~Ieclelhavel, har förstnämnda makt fullföljt t•n
baspolilik , som förefallit väl sa mycket ägnad att h ota dc
brittiska som ~LL säkerställa dc egna förbindelselinjerna . \Ia n
synes icke längre nöjn sig med dc utmärkta flankställ ningar
mot dc engelska förbindelserna, som äro för handen i siitlt·a
1talien och på Sicilien (Tar:mto, Messinasundct), i T ripo lis
och på Tolvöarna (Rhodos, Leros och :\larsanil). .\fan tnnlc
Humera lwva höjt pretentionerna Lill ~1tt kunna med sl ötl av
gamla och nya haser och kuo;;tbefästningar låta över- och undervnttens- samt flygstridskrafter iivcnsom mineringa r skn p ::~
verkliga spärrlinjn över Medelhavets förträngningar.
Den f!ynnsammn.ste av dessa sträcker sig från S iri it' llS
vä~lra udde 58 sjömil till den lilla ön Pantellaria och däri!"ran
37 sjömil till Kap Bon (Tunis nordöstra udde). N~' SSJ liill111 da
ö har hcfä<;Ls och ombildats till en stödjepunkt för sjii- och
flygstriclskriltter. Dennas tillkomst försvårar även utnyttj andel av engelsmännC"ns på endast omkring 100 sjömils avstftntl
belägna ?11alla-<;ta.lion. ~Iellan Syraknsa och den nya örlogsbasen i Tripolis - fåge:lvägen går just över :Mnlta ~- iir n,·.
ståndet c:a 250 sjömil och ungefär lika lång! är det m ellan clc
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gällde det också att pröva styrkan av försva,r et på Sicilien, Vilken ö synes vara avsedd att utgöra den fasta kärnan i Italiens
marin- och flygstrategiska system. Med stöd av under öv.
ningen gjorda erfarenheter har ön sedermera av Mussolin i fö r.
klm·ats vara ointaglig.
För Italien kvarstår emellertid risken, att ,e ngelsmännen i
ett kommande krig stänga Medelhavet vid Suez och Gibraltar.
Det är därför på intet sätt onaturligt, att italienarna även misstänkas inte blolt för att vilja underminera engelsmännens ställning vid Röda havet utan ocks[t för att genom förbi ndelser
med det nationalistiska Spanien söka garantier mot ett spärrande av Gibraltar sund.

Ilalienarnas anstalter och övningar i Medelhavet hava
väckt oro i England. Vad Pantellaria-spärrens effektivitet angår, hava olika åsik ter framförts inom engelska marina k retsar.
Under det att pessimisterna endast tilltrott de egna sjöstridskrafterna förmåga att i skydd av mörker smyga förbi sp ärren,
synes majoriteten tryggt förlita sig på de planer, som avse
flottans uppträdande i farvatten, där fientliga flygstridsk r after,
ubåtar och lätta övervattensfartyg Sflmlats i maximal styrka.
Aven om engelsmännen vilja hävda sina ,sjöstridskrafters
rörelsefrihet i Medelhavet, är därmed icke sagt, att de även avse
att framlära sin vida mer sårbara sjötrafik denna väg. I stället tyda allt fler tecken på att routen runt Kap vid en inträffande konflikt kommer att föredragas. Den sydafrikansk a
regeringen fullföljer med all kraft arbetet på flottsta tionen i
Simonstown. I september ingick meddelande o~n luftskyddad
upplagring av olja vid Kapstaden i en omfattning, som endast
blir förklarlig i samband med planer på en dylik trafik om läggning.
Ehuru någon evakuering av l\Ialla-stationen ännu icke av hörts , torde det närmast vara från baser vid Medelhavets biicla
ändar, man vid en eventuell konflikt ämnar upptaga kampen
med Italiens sjö- och flygstridskrafter och hota dess sjöför-
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bindelser inom detta hav för att därmed skärpa den fjärrblockad, som Medelhavets stängande innebär.
Som hörnstenar för basområdet vid östra Medelhavet torde få anses Alexandria, vars garnison man dock förbundit sig
att indraga inom 8 år, Haifa samt Cypern med Famagustas
h amn , som utbygges för att vid behov kunna rymma huvudelelen av Medelhavsflottan, och flygbaserna vid Nicosia och
sjön Akroti ri. I basområdets inre del utmynnar vid Port Said
sjöförbindelsevägen till imperiets inom östra h emisfären belägna delar och vid Haifa oljeledningen från Irak, båda lika oumbärl iga för de stridskrafter, som skola operera från ifrågavar ande baser. Inom området ligger .slu Higen även knutpunkten
för hela det brittiska lufltrafilmätet, Alexandria, där dettas
båda huvudlinjer, från Australien och Indien samt från SydAfrika , sammanlöpa. Som följd härav hava starka flygstridskrafter baserats vid Abukir. Försvaret av Egypteus gräns
mot Liby('l1 har på senaste tiden avsevärt förstärkts.
Vid västra Medelhavet har spanska inbördeskriget fram h ävt nackdelarna hos Gibraltars läge - landfast förb undet
m ed Spanien och med hamn och anläggningar i land inom
skotthåll från på spanskt område uppställt artilleri. Redan vid
årsskiftet frmnhöU den engelske aminalen Usborne, att Storhrittannien med fö rdel kunde byta ut Gibraltar mot Ceuta på
grund av elen förra platsens mera utsatta läge.
Varken Gibraltar eller Ceuta täcker emellertid Englands
behov av baser vid västra Medelhavet uneler krig mot Italien.
Det tillbakadragna läget är visserligen fördelaktigt med hänsyn till hotet friin på Sicilien och Sardinien baserade flygstridskrafter. Ar avsikten att utsträcka sjöstyrkornas v,e rksamhet
till italienska farvatten, har dock p la t sen längst tillbaka i den
säck som Medelhavet bildar mellan Gibraltar sund och linjen
Almeria-Oran stora nackdelar. Härvid kräves ett bredare bassystem med flera och mera framskjutna utgångslägen för offen siva operationer - alltså tillgång till franska eller spanska
hamnar på europeisk e ller UJfrikamk fastlandskust eller på
Baleariska öarna. Det närmaste b ehovet för England är en
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stödjepunkt vid eller framför linjeu Almeria-Or:m. Detla kom.
mer att tillgodoses genom den franska baspolitiken.

:111ledning här:1 v ha va nu planerna pä en mera tillhakadra gen
]Jas inom Frankrikes nordafrikanska välde börjat förverkligas,
i del m:trinminislern Gasnier-Duparc i januari lade grundsle·
nen till den våren 1936 beslut:1de flollb ascn i Mers-el-Kebir,
vil ken ~ir avsedd att bliva den slörsta i sitt slag i :\fedeJhavet.
Vid valel av denna plats har hänsyn även Lagils till de
trupptransporter från Afrika, som sa länge spelat en framträdande roll inom Frankrikes försvarspolitik.
närmast
Före världskriget var del över Medelhavet m ellan Algier och Marseille - som truppernas överskeppning
va r avseeld rrtl äga rum. Utefler samma väg skulle dc fortsatta
förbind elserna mellan kolonier och hemland upprällhållas. Dessa planer hlevo ocks[l 1914 tillämpade. Redan då gjordes man
dock genom den tyska Medelhavs-esk aderns framgångsrika
beskjutn ing av Philippeville uppmärks rtm på nödvändigheten
av tr~'gg<.l de utgångspunkler och router för transporterna.
När efter fredsslutet ett visst molsntsförhållande uppkom
m ellan de båda forna bundsförvanterna Frankrike och Italien ,
kom det en Lid, då många tecken tydde på franska förhoppningar och spansk villighet att låla transporterna försiggå över
Gibraltar sund och på spanska ji:irnvfigar.
Sedan Spanien alll mer framträtt som ett väl oroligt omr åde för att dess kommunikalionsvi" isende 1skulle kunna tilldelas en så betydelsefull roll i Frankrikes strategiska systrm,
h ar det emell ert id av franska flottövllingars upphiggning allt
tydligare framgåll, att man överflyttal silt intresse till sjövägarna från Dakar och Casnbianca till Bordeaux och andra
fran slw atlanthamnar.
Som dessa vägar gå tämligen nära Gibraltar sund, erfordras en bas för dc sjöslyrkor och flygförband, som skola hålla
en fiendes anmarschvägar mot detta sund och där bakom
fr amgående transporter under bevakning. Härför lämpar sig
lltmärkl Mers-el-Kebir, belägen i omedelbar närhet av den fö1·
denna bcvak11ings utförande liimpliga linjrn Almcria-Oran.
Mers-cl-Kebir kan emellertid änn få direkl användning
Vid överskeppning av trupper till Frr~nkrike. På grund av dc

Frankrikes marinpoEtiska läge har undergått en avgjord
Del är icke nog med att Tyskland blivit farli gare,
seelan dess marina återupprustning stadfästs genom det tysk.
engelska avtalet av ttr 1935. Dessutom har det - allt eflersoll1
hållfastheten av axeln Derlin-Hom demonstrerats - blivi t allt
tydligare , att man i Frankrike måste räkna även med Thlten
såsom möjlig motståndare vid en kommande konflikt. Pa
samma gäng som risken för cll tvåfrontskrig s~tlunda hotar,
har läget ylledigare förvärrats genom elen svaghet, som .\hessinien-koufliklen avslöjat hos den påräknade bunclsförvctnkn,
Storbritannien, och den intresseklyvning inom detta imper ium,
som mastc befaras efter dess ökade maritima engagem ang i
Stilla havet och lägels tilispetsning därstädes.
Sedan fransmännen förgäves sökt komma ur denna silua.
tion på diplomatisk väg, har det för dem endasl återstall al l
förbereda sig för en kraftmätning undet· de försämr:1dr auspicier, som här anförts. Åtgärderna hava därvid varit pa ·
skyndad nybyggnad samt en i s::nnverkan med England bedriven baspolitik.
Prunkrike har sedan länge visat stort intresse för sin a iirlogsha:er och för dem avsett et t försvar av anmärkningsvärd
styrka. Av de anslag, som kommo sjöförsvaret till godo i samband med Tysklands införande av två~trig viirnplik t hii~len
1936, avsågs huvuddelen till örlogsi.wsernas stärkande. Iekc
desto mindre framställdes i november i depuleradek:-~m mc•rc n
krav på utbyggnad i snabbare tempo av örlogshasen1ft i nrrs t
och Cherbouq:t och i januari anfördes inför samma fonm 1 J.Jn gomål över försvarsanläggning arna vid Bizcrla.
Sistnämnda plats har liksom Malta nackdelen att ligg a för
nära de it:1licnska flygbaserna. Ofördelaktigt är red an dess
läge inom det mest av italienare befolkade Tu nis och i fnrlig l
grannsk ap av det allt starkare militariserade Libyen. \Iccl

förs~imring.
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långa och . - a tminstone f. n. - svårframkomliga väg ar na ti ll
lands Jrå n Tunis och Algeriet till Ca·s ablanca k an de t n äm ligen
vara önskvärt a lt verkställa transporten av truppern a fr an
dessa b å da områden över här ifrå gavarande välskyddade hnn111
sjövägen utmed iberi sk a halvöns västra eller östra kust.
Genom sitt läge nära Gibraltar sund kan Mers- el-1\ebir
även omedelbart upptaga franska sjöstridskrafter, som b ehöva
omgrupperas från Atlanten till Medelhavet, och däri genom få
den s lör s ta bet:ydelse för de t aktuella kraftförhåHandel mellan
dc fransk a och italienska marinerna . Slutligen var den franske
marinminis tern i ett i m ars h ålle t a nfö rande n og öpp enh jiir ll ig
a U framhålla de t utmärkta sä tt varpå Gibraltar ocb .\fcrs-elKebir komplettera varandra , och den s tora roll, sistnämnda
bas över huvud laget kan få för ett franskt-engelskt s::un arhcle
i Medelhavet.
På grun d av det hot mot transportvägen över D uk ar och
Casablanca, som kan tänkas utgå frå n det nationalistisk a Spauien s besittningar Kanarieöarna och Rio de Oro, om uh[ttar
och flygplan d~ir stationeras, äro planer nu å bane att anl ii gga
baser för sjöflygplan vid Agadir och Safi. Tidigm·e h ava likn ande planer försporls b eträffande den sm11 tillfällig flott sl ödjepunkt ofta använda Port L yautcy, 140 km nmT om C:l sablanca.
Självfallet ä ro fransmännen lika väl som engelsm ännen
heredda på att i en konflikt m ed Italien få lägga om sina förhindelser till besittningarna vid H.öda h avet, Indiska och Stilla
oceanerna runt Goda hoppsudden . Av särskild vikt äro ko mmunikationerna till Syrien för Frankrikes för seende med
brännoljor. Syriens kus t å ter bör vid franskt- engelskt sa m·
gående vä sentligen få sitt sk ydd genom ett brittiskt h err:J\'illclc
i östra Medelhavet, upprätth åll et med stöd av därvar an de ]) ::~s 
system. Dessutom h ar m an i Frankrike övervägt att befö~ l a
h amnen i Tripoli, som. utgör ändpunkt för den fransk a olJeledningen från Mosul.
Genom Italiens alltmera framträdande maritima e:punsionstendcnser h ar Frankrike r å k a t i ett svårt dilemm a 1 vad
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angår sjöstridskrafternas gruppering. Ju mer förhållandet
m ellan de båda latinska systernationerna skärpes, desto stark are bliva skälen att upphäva den tyngdpunktsförskjutning till
Atlanten och Kanalen, s·o m ägde rum efter Stresa-konferensen
år 1935. Ännu är det dock främst med den tyska faran , fransm ännen räkna. Ytterst o gärna torde man vilja försvaga sin
ställning gentemot Tyskland genom att åter gynna Tonlon på
Brests bekostnad. Man söker därför sin utväg ur svårighetern a genom e tt allt intimat·e marinpoEtiskt samarbete med England - ägnat att utan egen kraftminskning i norr skapa den
fö r Frankrike erforderliga tryggheten i Medelhavet.
(Forts.)

Tidskrift
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Uppgifter angående främmande mariner
(U F M

n:r

12/37)

hämtade ur fack- och da~rsprrss av :Mar inens pressdctnlj
under ticl en 9 no vcrn iJcr-6 clPccmber 1937.

Innehållet i här åte·r gh•na uppgi fter står helt f ör dc som kiilla
anghna pressorganens räk n ing.

Akt uella spörsmål, öve·r s ikte,r, jämfö relser m. m.
Skandi n a vie ns förs,·:u .
I t•n artikPI i >> L'Illu tration •> fr r,mhåller en föd., .M ..Tnc<[li<'S
Sorbets, bl. a föl j ande:
Spanska inbördeskriget och ki1ws is k-japanska krigd i i l Id ra.l!;n
sig uppmärksamb ete n del s av r ent lunnanitä r a s käl , dels såso1n l'l1
möj lig källa till ytterl i gare krig. De skandinaviska länehor na kunnrt
tyckas avunclsviircla på sin undandragn:t plats. .Man fåt· <'IJWIINtJ<I
en annan uppfattning, om man lwgivP r sig dit.
Do områden i Fin land, som gränsa till dcrt arktiska R~·s~J nu d,
äro uppfyllda av stora skogar, s lätter oeh väldiga bPrg. Ink t .av
dessa områden borde kunna locka en erövrare. De dålig a liirbllldelserna i Finland på1)ekas av föd . - 10 timmar för 300 km - liksom även vPdcldningen av loken. Uneler resan hade han sökt koDtakt med de bredare folk lagren och utläst en allmän ovilja Jnot
Sovjet. Förbindelserna med detta land ske Pndast över Vihorg. i övrigt vaktas lwl a gränsen ocl1 ich• förgäves, enär vid Ptt t il l fälle
ryska Ilygplan på sex ställen övcdlögo gränsen och lwskötos, vnrYHl
ett flygplan trtiffades och mås le gå m'd.
. ,.
FörhållallCkl till Sn•rigr vo rr enligt föd:.s mening gott: l•.nlland anslöt s ig till dc <krm<linaviska JänrlPmas politik. Dd krnrtl!ra
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hävda sitt inic ll l' lduella oberoende.
L' n der l' H res a från P etsa nw till K ir kl'näs ventilerades förh:JI .
hmdena i dessa trakter. Den allmänna ml'ningcn va r, att PH kon 1m an dc• krig skulle beröra dessa områden.
Förf. brrör spöld lygningarnu och lklgonens arrestering samt
hur man genom ·Brlgonc·ns Jarbnn·, LessOJlC'D, spå r ade ledningen a\'
spi one ri d ti ll i\i Lll'lllansk. Yitlarc• haclr· man upprepade gångPr sc1 t
kri gsfartyg· vid Dnrdl igastP Norge, vi lka rj vo1·r ryska. Föd. omnämner vidare. att tyska örlogsfartyg S<'l1l~l'l' uppo11bart kränkt norskt
tenitorialvalt<·n och berör i detta sammanhang generalfältmarskalk
v. Blombergs resa.
Förf. poi.ingtr•rar, att Östers jön till stor del fryser vintPrtirl.
medan finskn och no,·ska Is havskustrrna jämte AIPxandrowsk och
Murmansk iiro isf ria året om . T.vsklancl har goda möjlighC'ler att
st iinga Osll'rsjön gvnom att sii tta s ig i be ~i ttning av Bältc·H och On·suncl. lian JnnulJålJrr \'idan•, att i.~rskarna efter 1935 up [mwnat
Finl ancl att ])('fä sta Aland samt att Mnrirliamn med hjälp av tyskt
kapital och iy.ska i ngenjö rer u tbyggts till l'n förstklassig flygplats.
Föd. anSl'r, att Sovjd. måste söka sig notTÖVL'r. Så ha r också iill en
del skc•H. i dt't att 1artyg förJlyttats dit och n1 anövrr'r ägt rum 19:36.
Tyskland önskar, tror föd., hejcia Sovjet ävc·n i Ishavd, därav
de tyska 1\ t.gärclPrna i norel-norska farvr,tten.
Yacl göra dl\ d(• i n trP<:.scracle state rna , fr ågar Jörf., och omniim ner i ddia sn uu nanhang bl. a. cif' norel iska utrikr.sm inistrarnas samma nkomst. Svr rigP, ~orgt• och Finland iror föd. vara Yillign iill
militärt sanlgårncll· , nwclan Danmark ej vågar, enär clrtta kunck
tagas som >>m i.ss l ropnck mot dPss närmaste granne,,
Norgt· har ill'viljt~t ett extra försvarsanslag, ökat värn[llikten
och modl•rni:>e t·ar Be rgt•ns bcList11i ng a r.
Ej lirllt•r Sn,rigl ' avstår h:'lll c>nrrgiska :''ttgtirclcr. .hirnvägl'll,
som förhindl•r land('i.s nona ocl1 söcl r:t cl<•lar. Stocklwlm. Borlt•n,
Nar vi k och till två tJ'PcljPclclar av sin Lingel löprr utliWll 0Rt<'rsjön
- till följd h ii ra v inom räckhåll i ör l'll !rån havd kommande angripan• - !tar nu dubblerats genom yttprJigat'l' l'll linje, lwlilgeu
inuti landl'i.
I srptrm hrr ö1·rrliimnack Yice:.1miral el<' C'hamps, chPfl'll för <k tl
svens k a f lcJttan . t i l l re ge> ringen sin ra p port hrträffanclP valet av ck
fa rtygstypcr, som horcl<• hygg·as för flottan.
r
Flottehl'Jt•n HDSL'r virånkomligt, att (']l p,;ka<kl' upprättas vid
R:. attt•gatts ku.';t rör att UlldYika ' [,jt ('Jl ('\'('lliUl'll hlod·all a\· Oct<•rsjön
.
iulJ!.;omli gi i.solt•rat· Sn·rigc.
Eftr•r r•n .~ammnnfattni nl! av t.:vJ•utrcllningr•ns- l'iirslag, Jodsätt er Jörf.:
-'

.
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»D eS.sa stridskrafter, vi upprepa det, skola ej - och ve ll1 kur;
tvivla härpå- komma till användning annat än för det fall , att de
skandinaviska ländernas n eutralitet skull e befinna s ig i fara. I ngen
borde därför låtaas, som om han oroades av dessa rustnin gar. Icke
desto mindre, och trots herr Sandlcrs, elen svenske utrikcsmini~tc rus,
:[redliga förs äk ri ngar, anser Tyskland Sveriges upprustni ng som
riktad mot sig och döljer för övrigt ingalunda sin önskan att pa när.
mare håll se, vad elen innebär.
Måndag~n den 20 septembm ankrade ett tyskt fa r tyg i n ärheten
av Oland den stora ön i grannskapet av Kalmar pch Karlsk rona,
Sveriges ~iktigaste örlogshamn; följande dag ankrade ytterlig are ett
tyskt fartyg, »Christian >>, i samma fa rvatten. På födråg an av ett
svenskt kustbevaknings fartyg meddelade kaptenen, att han sökte ett
tyskt f lygpl an samt förnekade, att detta va r av militärt ursprung.
>>Christian» försvann på onsdagen för att åte r dyka upp på torsdagen,
denna o·åno- till ankars inom territorialgränse n.
Ft~da;en den 24 september katapultades tre flygplan f dn det
tyska flygmoderfartyg et >>Baltic >>, so m för övrigt obser verades från
själva staden Bohus. Det var då, som okända flygp l an övcrflögo det
befästa området vid Karlskrona. Slut ligen, icke långt från Smyge,
hissade detta mystiska fartyg tyska flaggan och avslöjade sitt na mn :
>> Pommern>>.
Dessa h ändelser rättfärdiga den svensko ecklesiastikmin is tern
y ttrande under loppet av den fredskongress. som nyli gen ägd(' rum i
Stockhol m: >>Vi böra ar beta med svärdet i handen >>.
I Sovjet är man mycket orolig för dc sympatier, som Fmland
kan ha för T yskland. Där be.v aras minnet av den tyska intenent!Onen 1918, som kraftigt hjälpte Finland att befria sig Jrå n ryska
bolsjevismen. lJen avspänning, som man k unde hoppas på efter herr
Holstis, den finske utrikesministern s, resa till Moskwa, skall ha vant
av kort varaktigh et. Slutl igen, då ryktet spred sig i 1/Ioskwa, att
vissa punkter på kusten vid Petsamo uturrendmats till Tyskl a nd, _sorn
det sades för fiskets skull, men i s jälva verket !för att där upp ratta
flottbaser, var detta tillräcklg att i ryska pressen utlösa ett ;äldsamt anfall mot den finska regeringen. Det besök i Finska Vtke n,
·
d som ny 1·1 gen g Jo
· reles a v f em t on· t Y•sJ-n
ej l ångt från Lemngra
"' ubåtar
å.tföljda av tendem >>S a~n>, bidrog icke till att lugna förhål lnn d:na.
Sådana äro tidens egendomliga förhållanden: folk utan fteD~
der utpräglat fredsvän liga, och av vilka vissa leva i fred sedan 11~ 81
'
..
l. d
h..
un ett århundrade, äro tvungna att rusta for
att un ra ans.ynslosa
__ . .. ·a
fiender att tränga in i deras land för att där ömsesidigt \o rg ot
varandra >> .
(L'Illusiration den 27 november j \}:l'i.l

Den bli tti.ska up•p rustningen till sjöss.
Upprustningen till s jöss pågår i en takt, som hittills icke upp·
nåtts i fr edstid varken i Storbritannien eller något annat land. Vid
slutet av innevarande budgetår komma 146 fartyg att befinna sig i
olika byggnadsstadier , och kraftiga tillägg väntas i 1938 års budget.
Ehuru icke officieHt, räknar man med år 1942 som tidpunkten
fö r upprustningsper iodens avslutning. Vi torde detta år komma att
äga 25 slagskepp, 10 av kraftigaste och modernaste typ inräknade,
60 moderna och 10 äldre kryssare, 9 stora hangarfartyg m.ed en samrn aulagel kapacitet av 520 plan, 150 moderna jagare med en stor reserv äldre far tyg samt 65 a 70 ubåtar. Dessa siffror äro att betrakta
som ett absolut minimum, ty blir det några ändringar, blir det i
fo rm av ökning.
Nödvändig heten av dessa rustningar har påvisats i en följd
>: White Papcrs on De,f ence >> , som gå ut på >> den överhängande betydelsen av att flottan skyeldar våra förbindelse r till sjöss och därigenom möjliggör tillförseln av de sjohurna livsmedel och råvaror,
på vilka landets tillvaro beror>>. Trots flygvapnets utomordentliga
utveckling se-dan värlclskrige•t , kan det icke trygga sjöhandelsvägar na,
varken nu eller inom en ötverskåcllig framtid.
Ehuru nationen i sin he.Jheot fö rstår att flottans åter uppbyggnad
är en oundviklig nödvändighet, hur fruktansvärda kostnaderna än
bliva, har dock amiralitetets politik utsatts för skarp kritik i vissa
det al jer.
Särskilt har byggandet av slagskepp upp till den högsta fördr agsgränsen, 35,000 ton, utdömts av vissa kritici, som hålla på ett
st örre antal mindre fartyg.
Att e·n tonnageminskni ng med åtföljande billigare byggnadsoch underhållskostn ader beträffande alla fartygstyper är högeligen
önskvärd erkännes allmänt, och skulle ingenstädes hälsas med större
glädje än inom amiralitetet. Uneler åtminstone 15 år har den brittiska
marinexpertisen arbetat på en internationell utveckling i sådan riktning, m en med föga framgång. Sedan de stö-rre sjömakterna gått
med på vissa maximumgränse r och i allmänhet h ålla desamma, skulle
det emellertid vara dåraktigt av Storbritannien att ensam av alla
gå in för en lägre standard och bygga fartyg, som icke kunde möta
andra makters på lika villkor.
Men samtidigt som våra slagskepp hålla 35,00(}.tonsgräns en, kommer deras huvudartilleri att bestå av 35,6 cm. kanone-r i stället för
den föredragsenligt medgivna högsta k a libcrn, 40,6 cm. Detta kan
synas som ett steg bakåt, och har också betecknats som ett sådant
både i parlamentet och annorstädes. Vad kan då anledningen vara
till amiralitetets beslut?
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Först och främst drn, att amiralitdds nuvarancl<' iacki ua 1111 a.
iiverhuvucl, lord Chattirlcl, son' vet mr ra om stora i'a rtygs taki ik ~in
någon annan, synes hava ananumat Tirpitz' grund rrgel »att de t Jii r~tn
som fordras av ett örlogsi'artyg är att det skall kunna hålla si~ 1h·.
tnncle». }'ört' kriget byggde vi slagfartyg, där mycket kraftig b!'~ty c·k
ning kombineradcc·s med hög fart, I IWll där pansarskyddd va r ot iU.
riickligt. I JutlanclsslagPt sprungo trr av dessa fartyg i luftl' n utal!
att hava träf·fnts ~-iirskilt ofta. Flottan lJIC'v eHPr riC'nna olwhn glig-. 1
läxa »protoktionisk,, på så sät t, att don to rdraclP bättrr skyclcl , iiY"n
om man hädör måst<> offra på projPki il v ikt. och J art.
Kär eld nu gällde att konstrut'ra d,, fem s lagskC'ppPn av K in 1r
Ut'orge \' »-kl ass, måste amiral i te t et strii ngt hålla sig inom i\0,000
tons-g r >insen. Harle 40,6 cul. kaliht'rll valts, skulll' den för sk.nldc-1
ti llgängliga vikten minskats med i.ckt• lllind re än 4,000 ton, ·lk r.
alternativt, farten neclg1itt lå n gt. undn utlandets motsvaran ek l'l<Leters. Då särskilt stackt pansarsk:vdcl oclt tillräcklig fart anRå g·R
vara viktiga st, valdes 35,6 cm. kanone-n. Ehuru projt•kiilPn iir lH•t.ydl i gt lättare än 40,6 cm.-projcktilen, Lillfrecl3ställer elen cloc k a:la
resonliga kr av på skottvidd, träffsäkerhet och gt·nomträngn in g~[ ör
måga. Dt·'ssu tom ha t' elen något hög n· el el h nstiglwt.
DP, so lll niinnare känna till s lngskPppeu av »King Ucoq.>: < y,,_
klass, äro övt·riygadP< om, att dc komma aii bliva s in tids mt•&t <'it<·kliva slagskrpp. Yissa utliindska typer m t.. ha något hög rP far t, an dra
kunna föm grövrP artilleri , nwn i intet tall tror man, att aniigningPn nwilan -vapen, fart och skyeld J,livit lyckligare.
Nä<. ta s l a gskuppsk lass, som tro l igt'll Jlåhör j ns n ;ist a år, komtt:cr
möjligen, tlock mem so•m en eHergitt ii.t ullmänna opiniot'lPll iin på
flottans PgPn önskan, stt e rhålla 40,6 c m. kanoner.
Flottan ansl'r, att kanone n fo rtfarande ä r det avgörande Yap nt'l
i sjökriget, och önskar clärJör, att dess slagfartyg i första hand konstrueras so m välskyddadt• vlatlfurmar för det tunga arti lleril'1. Jk rta
inm·hfir rttt•' llc•rticl icke, att faran [rå!! luten unclrrs kattas. "'iir <'il
gång >> King Ge'orgr V»-klassens e12·r nska ]Wr hli kända , t.or d< tllall
komma ati. finna, att. ciPssa skepp icke blott äro lika väl sk.\·dd ndr
mot fl ygbotnbe r som mot artilleriprojPld.ikr, utan ävc•u att de-r <l~ lui'tvärnsbest_yekning är vida ön•rliigsen alla andra s lagskt•p ps. D•· lo v<t
i s jälva v< •rkel att bli myck et litet. inbjudande m ål Jör lu ltn nl'a ll.
YHcl ])(''i .riiUar kryss ama, kunna dt• tjugo som lJyggas up JH lC'la-'
i tn' grupper: >> :3outhampt.om>-klasst•n på il-10,000 ton mc-rl 1~ s t~
15 cm. k a noner, »Fiji »-k lassPn på 8,000 ton nwd, antagli gl'n, il .~ t. 1·'
cm. kanon Pr och " Dido»-klassP n på 0,300 ton, lH•.styckningen t. ,..
okänd. Dl' lJåcla förstn>i m n cia klasserna innesin t<l OOl'allgat'Jl flf u~·s
sare mecl huvuclupugift. ai t skydela haudc•lsv~igarna, t<Jc'cluu tk ttlin clr<'
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för j agarfl ottil je rna.
Snart nog kont:na 40 jagat'CI mC'cl ett medoLdeplaoem.ent av 1,730
ton att vara uneler byggnad . Av de-t förhållandet, att de föreg ående
70 jagarna hålla i medehal 1,350 ton, framg1ir att man även här har
.att räkna med betydligt starkare fa rtyg.
Dot samtidiga bygga ndet av fc·m stora hangarfartyg visar tillfyllest, att heskyllningc·n mot amiralitetet att icke vara »air-minded»
är ogr undad. I Sflil1ma mån som f lottans flygvap en utveckl as, komma
län ge närda planer p11 intim sauwerkan mell an flotta och f lyg att
·övas. Ehuru det är mer än troligt, att ett starkt sjöflygvapen kommer
att förenkla hancl e lssky cldsproblem on, terdc clot finnas föga grund
fö r antagandet, att hnngarfartygcn komma att rrsätta kryssarna som
d en viktigaste faktorn i nämnda skyclcl.
(BPctor C. Bywatt• r i Daily Trlrgraph elen 4 novombe-r 1937.)

J apa ns hemlighetsi'ulla nya flotta.

Uneler det gångna året har Japan iakttag it fuLlständig tystlåt en het botriiffanclA sin a sjörustningar.
Man vet dock med s äkerhPt, att Japan utöve r den orclinariP
budgctc•n anslagit 55 milj. pund (c:a 1,067 milj. 1-:t·.) till nybyggnader, iJ milj. pund (e:a 97 milj . kr.) till örlogsbaserna och deras beläst·
nin gar samt 4,23 milj . pund (o:::t 82 milj. k r. ) till !'lottans flygvapen.
Undl'l' en homliglwt.s:[ull slöja uppb~'gge r Japan alltså en ny
flo tta. Intet tydt'r p1i, att de n~' a fartygen komma att unelerkastas
de begränsningar i 1r1iga om storlek och artiHerika liber, till vilka
övr iga större sjömakter utom Japan enligt gällande avtal förbundit
sig.
Ami ralitetet i Tokyo vägrar att avslöja, huruvida man l,ygger
slagskrpp över 3.),000 tons-gränsen oc h kryssare med 20,3 cm. kanoner,
vil ket floHavt alets signatärmak ter avstå f r ån ullCle r en sexårspe riod.
Skulle dc-t avslöjas att fartyg av nämnda typer by ggas, kommer Lonclonavtalpt att hotas av någon av säkerhetsklausule rna, som torde
å ber opas därför att åtlydnad av avtalet skulle innebära byggandet
av fartyg·, som hliva dc nya japanska typerna undc'l'lägsna.. I -första
h and torde Pn sådan åtgärd vidtagas av U. S. A., nwdan Storbritanni en ogärna ökar sina type r, om det kan undvikas.
Enligt amerikanska flottans unclerrättelseavd<' lning började det
nya japanska f em1irsprogrammet Jör Hottans förstärkning elen 1 april.
Man anta.gcr att dl't omfatta r fyra s l'lgskc•pp av okänd storlek, av
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ton ubåtar. De sistnämnda äro de första i ett program för ubåtar
som skola färdigställas under de närmaste fem eller sex åren.
'
Stora anläggnings- och förstärkningsarbeten hava igångsatts
på Formosa. Den nya örlogsbasen här beskrives i japanska tidninga r
som "ett svar till Singapore~> - dit avståndet är 2,000 miles.
(Daily Telegraph den 22 november 1937.)

Tysklands nya flotta.
öppenhjärtiga meddelanden om Tysklands nuvarande och blivande styrka till sjöss lämnas i flottans årsbok fö-r 1938, en halvofficiell publikation, som i dagarna utkommit med godkännande av marinminiseriet.
Det framgår, att när de byggande fartygen äro färdiga, kommer
tyska flottan - äldre fartyg frånsedda -:- att bestå av:
2 slagskepp på 35,000 ton med 38 cm. kanoner,
2 slagskepp på 26,000 ton med 28 cm. kanoner,
3 pansarskepp på 10,000 ton med 28 cm. kanoner,
3 pans.a rkryssare på 10,000 ton med 20,3 cm. kanoner,
_ __....,._ _ ...,
z. kryssare på 10,000 ton med 15 cm. kanoner,
2 hangarfartyg på 19,250 ton,
/'
22 stora jagare på 1,625-1,8000 ton,
/(
30 mindre jagare,
61 ubåtar.
Denna styrka är, framhålles det, grundad på fö rh ållandet 35:100
Det tillägges emellertid,
att det löpande tyska programmet utgått från Storbritanniens styrka
den 1 januari 1937, och alltså icke anpassats eftm· den kraftig a ökningen av det brittiska tonnaget sedan nämnda datum. Denna fö r··
klaring synes tyda på att man ö.verväger att bygga flera fartyg för
att hålla kvoten.

till brittiska H.ottan enligt 1935 års avtal.

Enligt avtalet får Tyskland hålla 45 % av Storbritanniens ubåtstonnage och kan få gå upp till 100 % efter överläggning med brittiska regeringen. Ubåtsflott<ans sammansättning blir:
10 på 712-740 ton,
21 på
517 ton,
30 på
250 ton.
De större typerna föra 6 torpedtuber och den mindre 3.

-

873-

Ett siirdrng hos de två 35,000-tonsslagskeppen är deras kolossala
bredd, 36 m. De bredaste i brittiska fl.ottan äro >>Nelson>> och >>Rodney>> med 32,3 m.
Tydligen göres undervatten,sskyddet på de tyska skeppen exceptionellt starkt. De komma att bestyckas med 8 st. 38 cm., 12 st. 15
cm. och 12 st. 10,-± cm. kanoner, de sistnämnda för luftvärnet.
De- två
9 st. 28 cm.
liga kaliber
tyskar synas

26,000-tonsslagskeppen Scharnhorst och Gneisenau föra
kanoner. Det förklaras, att donna jämfö•relsevis måttvalts för att spara vikt till pansaret. Engelsmän och
alltså arbota efter samma linjer i sl agskeppsutvecklingen.

D E> tre pansurkryssarna erhålla 8 st. 20,3 om. kanoner i dubbeltorn. De komma, säges det, >>att likna de starka och sjödugliga brittiska kryssarna av mots·varande typ, vilka kunna göra 32-33 knop-».
Ett antal konvojfartyg med så anmärkningsvärt hög fart som
28 knop bygges även.
Årsboken nämner intet om den kraftiga ökningen av personalstyrkan, som nu uppgår till nära 50,000 man.
(Daily Telegraph de·n 23 november 1937.)

SoYjetrysslands· Yäxande styrka. till sjö·ss.
Ett överraskande n1edde1ande· om Rysslanels sjöstridskrafter har,
säger Daily Telegraph's sjömilitäre m e<larbetare, nyligen med marinministeriets bemyndigande offentliggjo-rts i Berlin. Det förhåll er
följ ande:
Ryssland har redan den stö·rstB. ubåtsflottan av alla.
Ett stort byggnadsprogram omfattande tunga kryssare, snabba
lätta kryssare, jagare och andra fartyg är på väg att genomföras.
Flera 35,000'-tons slagskepp planmas.
Nya primära örlogsbaser ha anlagts i s•å väl Fjärran östern som
de europeiska farvattnen.
Enligt de tyska rapporL>rna finnas f. n. i Östersjön och Vita
havet 16 stora, 30' medelstora och 25 mindre ubåtar samt i Svarta
havet 30 och i .F järran östern 50 ubåtar av varie-r ande storlekar,
summa 151 st. Italien, som har 108 ubåtar färdiga eller hyggande,
har hittills ansetts som den ledande ubåtsmakten.
Enligt samma källa pågår fortfarande byggandet av ubåtar
liksom ä ven a v ett flertal tunga kryssare m ed artilleri över 15 cm.
- troligen 18 cm. - samt ett antal torpodkryssare. En av dessa,
»Tashkenb, på 3,500 ton sjösattes nyligen i Italien.
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mari11avtalet i juli 1937, kan Sovjc•t befrias från skylclighetPn ntt
lämna uppgift om sjöstyrkorna i Fjänan östern.
Ett stort anlagt bs.sprogram påstås ha gått raskt framåt. () 11
Kotlin i Finska viken har erhållit fullt mocl0rna befästning ar oc- h
harrJuanläggningar samt beskr ives som Leningrads sjöfrontsiörsvar.
I Fjärrau östern har Yladivastok ombyggts till en helt m ollc•rn
örlogsbas. Avhigset från öppna havet och gränsPn till Manchukuo oc-1 1
alltså undandragen överraskande anfall, har en lwlt ny örlogsl,as
anlngts vid Komsomolsk vid Amurfloclen.
En ny örlogsbas har likaså anlagts vid l'oljarnoie vid ViL t ha-v"et, nii.ra lVlurmansk. Här har ett stort varv påbörjats, och tack vun·
Golfströmmens utlöparP ;iro farvatt.nPn här farhara även vintc•rti1l.
Kanalen mellan Finska vikon och Vita havet medger, åtmin ston"
uneler sommarhalvåret, Sovjet att ovPdöra lätta sjöstricl.skraftl'r silsom jagar<' och ubåtar till Atlanten.
Om det tysLa meclclelanclct ii r riktigt, måste alltså sovjetfl o t ta n
betraktas som en fruktansvärd maktfaktor. Vad beträffar ub åtarm
i Fjän a n Ostern, medelolades på nyåret ur säker källa, att Ju ellu11
LlO och 50 ubåtar runnos renbart i Vladivostok. Ubåtsdelar siind a' r<'·
gelbundet med irans.s ibiriska järnvägen, :färdiga att samman sät!as
pf1 varvPn där u tl'.
(Daily Tclegraplt den 25 november 1937.)
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Flygvapnets :töres1Jl'åkare må invända, att clPt ännu är för tidigt
att avgöra sjö- elll'r luHkrigföringens företrädesrätt. :Men om detta
är riktigt så är det också riktigt., att de ledande sjön1aktcrna - Storbritannien, U. S. A., Frankrike, Japan, Italien, Tyskland och i sin
mån R.ymland- fortfarande Jästa en OPr!Jörcl betydelse vid örlogsfartygen. Och de komma aldrig att iindra sin uppfattning om sjömaktons
betydelse, Iörrän det utan minsta skymt av tvekan ;ir fastslaget., att
iitminstone slagsEeppen äro alltför sårbara i Ptt modernt krig för
att lwrättiga samma fö rtroendP, so m de ägt i alla stora krig sedan
Nolson's dagar>>.
Förf. unelerstryker även s;irskilt Ge.iclyas utta.lande, a.tt. >>freden
endast kan skydelas med kanoner>> samt slutar sina reflektionl'l' p~'i
Jöljancle sätt: ,skulle denna Gaiclya-Mussolini-paroll vara signalen
till en ännu intensivare upprustning till sjöss hos de tre signatärmakterna, skola de demokratiska staterna ingalunda unelerlåta att
förstå meningen. :Förenta Staterna och Storbritannic·n äga allt som
lJehövs för sjömaktens utveckling - pengar, folk och obegränsade
konstruktionsmö.ili ghete,r, stödda av överty ge lsl'n, a t t gäller det att
sätta ännu högr o fart på kapprustningen till sjöss, så .skola de utms.nancle länderna ingalunda Cinna 'två miljoner ton' hur 'hastigt vä:o;ande' cle iin firo, tillräckliga att strypa de länder, som älska frilwten >>.
(Naval Oluoniclt· clen 12 november 1937.)

SlagskellllSstyrkorna.
Flotta -

flyg.

.Mr. ..1\..rchibalcl Erskinc citerar i Naval Uhroniclo fö·l jande uttalande om ·Berlin-Rom-T,okio-pakten av Yirginio Gaidya i :Mussolinis
språkrör Giomalc cl'Italir.: >> Om man ,-ill göra havet till Ptt lll f'i l<' l
att. framföra vapl'n och propaganda i cl r·n röda mvolutioncns tjii n' t
så som skcH i det spanska inbördeskrigC't, måste hela världen vda,
att de tre signatännaldcrua tillsammans Jörfoga över nära 2 nJil j.
t.o11 örlogsfartyg till sitt försvar och att. elen siffran s nabbt ök;lS>>.
Förf. tillhgger: >>Två miljoner ton fartyg, och siffran ökas sna hl•h ·
Vart har det nu tagit vägen 111l'{l tc•ori<'rna, att öt·logsflottornas ti,l
är ute, och att det >ir rartygen i luftc·n i stäl let för fartygen på h~
ven, som bli cl.c>n avgörande faktorn i framtida konflildPr? För ett
eller annat år sPelan hördes elen åsildPn oit.a c>j Pnclast i England
utan även i Tyskland och Frankrike, att örlogsfartygen liro a lltför
utsatta för flygbomber, och att dcra.s stridsegenskaper aldri g Jlll'i'D
komrna att :fii samma bct.ydL•lse som förr.

Enligt ett i vVashington publicPrat ltalvoUiciPllt mPLlclPlancle,
komma ytterligare' fyu brittiska slagskepp att påbörjas 19B8 och ett
femte 1\:139.
Slagskc~J•pen King GPorgC' V och Frince of \Valc·s beräknas bli
Hinliga på hösten Hl40 samt Anson, .lellicoc och BP,atty några månader senarP.
Om ytterlig3ro fem slagskepp pl3nnas, kommer Storhritannien
a.tt 1942 iig:1 25 slagskepp. Den l'ncla makt, som kan närma s ig clcnna
styrka, är r. S. A. , där antalet vid samma tid torclo uppgår till19 a 20.
Enligt tillförlitliga lwräkningar blir det samtidiga antalet: i
Japan 14, i Frankrike lO å 12, i Italil'n 7 il 8 och i Tyskland 7 slagskepp, )> Deutschlanch-klassens pansarskepp oriiknade.
Från Washington rncclclelas, att clet nya slagskeppet North Catalina, som påbörjades elen 26 oktober, kommPr att fullständigt omkonstrueras. Det ritades för !l st. 40,6 c·m. kanoner, 27 it 29 knop
och särskilt starkt pansarsk:yclcl. 11nn hnr m1 fmmit svårigheter mö-
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ta att r ymma alla dessa krav inom den avtalsenliga ramen av 35,000
ton. Farten ell er skyddet eller hädadera måste begränsas, om man
ska ll få plats fö r 40,6 cm. lmnoner. Detta syn es rättfärdiga brittiska
amiralitetet.s åtgärd att nöja s ig med 35,6 cm . kanon er på de nu
byggande slagskeppen.
(Dail y T elegraph drn 10 november 1937.)
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Detta plan uör vara väl ägnat fö r användning ombord. Hangarfartyg med sta rt- och landningsd äck behövs ej, ej heller katapult,
landningssegel eller bärgningskra.n. U ta n större anordningar ka n
pla.net starta f rån eUe r la.nda ombord på sla gskepp eller kryssare,
som kun na gö ra 25 knops fa rt eller mera.
(D ansk Tidskrift for Sovacsen, noven1ber 1937.)

Mode,r na örlogsfa.rtygs motstån<lskraft.

N ederländernas upprustning.

Några intressanta uppgifer angående de mode,r na örlogsfarty gens
motståndskraft jämförda med för hållandena för 20 år sedan lämn ades
nyligen inför Institute of Engineers and Shipbuilders in Scotland.
Det påvisades, att då en av de n yast e jagarna, Hunter, stötte
på en mina utanför spanska kusten de<n 13 maj , skadade explosionen
bl. a. ett &kott, som skilde två sto,r a avdelningar. En vattenmassa
uppgående till ungefär två tredjedel ar av fartyge ts standarddepl acement sirömmade in, och den panna, som var i tjänst för tillfället.,
lossnade f rån sin bädd sam;t kastades åt sidan. Andock inträffade
ingen pannexplosion, och efter dykarundersökning kunde jagaren lyckligt bogseras den 150 miles långa vägen frå n Almeria till Gibr altar.
Trots brännoljeläckorna kunde dc eldsvådor, som uppstodo, snabbt
släckas, enär allt trä ombord hade gjorts eldfast.
U nder världskrige't voro minor, e j störr e än elen Hun ter påträffade, tillräckliga att sän ka sla gskeppen Audacious och Kin g .Edward VII samt elen stora pa nsarkryssaren Hampshire. Att nu mera
en jagare kan övervinna skadorna från minor, som för 20 år seda n
voro tillräckliga att sänka sl agskepp, ä r bevis på den sunda utvecklingen beträffande metoder och materiel vid brittiska flottans åte rupphyggnad.
(N a val Ohroni.cle elen 22 oktober 1937. )

Enligt ett regeringsmeddelande beräknas ett belopp av 170,5
milj . gulden för elen militära upprustningen. Detta. anslag säges vara ovillkorligen nödvändigt, enär det ej l äng re existerar någon kollektiv säkerhet .o eh regeringen därför nl<'tste helt stödja sig på landets egen fö rsvarskraft. Det vore dock icke regeringens avsikt att
iplåta sig lJ å en kapprustning med andra länder.
(Kieler N. Na.chrichten den 23 november 1937.)

Kriget i Fjärran östern.
En officiell kommurrike el en 11 oktober fr ån japanska. marinministeriet meddelar följande:
Av örlogsfartyg hava. kineserna fö rlorat : 7 kryssare (d. v. s. alla
utom en), 8 ka.nonbåtar, 1 jaga.re, 1 minläggare och 1 mätningsfartyg. 136 fl ygpl an ha med säkerhet n edSikjutits, och ytterligare 7
förstör ts på marken. Av vi ktigare militä ra anläggningar ha 18 flygplatser och 1 a rsenal samt diverse bangårdar, järnvägar och andra
anläggningar a v militär betydelse förstörts.
Flotta ns förluster uppgå tll 1,113 döda och sårade samt 39 flygplan ; intet fartyg h ar gått förlorat.
(Marine-Rundschau, november 1937.)

:Flygplan för atnämlniug ombord.
Under elen nyligen avhållna »\Vehrmachtmanöver», väckt e ett
nytt flygplan, "Storch », ber ättigad uppmärks,a.mhet. Farten kan varieras från c:a 55 till c :a 240 km/tim. (el. v. s. från 30 till 130 knop)
och planet kan (mot vinden) landa med 40 knops fart. Vid start
(mot vinden) behövs blott 80 m:s starsträcka, i stiltj e c:a 125 m.;
vid l andning k r ä ves c :a 60 m. i stiltj e och c :a 40 m. mot vinde n.

Nytt försvarsmedel mot ubåta.r?
>> London Time.&» har antytt t ill varon
antiubå tsmedel, som gör ubåtar ofarliga.
Brittiska fartyg skulle expe.rimentcra
sådan styrka, att varje ubåt inom en halv
tvin gades upp till ytan. Förråd av dessa

av ett nytt och effektivt
med en n y sjunkbomb av
mile från fällningsplatsen
sjunk homber, som hittills

-878ieke prövats undor krigiska för h ållanden, utlämnas f. u. Irån Port~
mouth att anvämbs mot u båta r, som anfalla brittiska farty g.
(Proceedings, november 1937.)
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D etta ä r ett av de första resultaten av det i juli fattade be,slutet
aH helt ställa flottans f lygvapen uneler amiralit<e•tets kontroll och
gi va am i ralitetet lu ll bestämmanderiitt över a ll a ombordbaserade
flygplan , van· sig dl' för til.lfällct befinna sig ombord e ll er i land .
. Förut ställeles alla llyg)Jlan jämte deras besättningar, som sändes l laml, autom:1tiskt unclor Jlygmini.stc-rid, vilket meclJörcle många
förve cl.;:lmgar.
-

Byggnadsprogram och budgeter, uppgifter angående
personal och materiel m. m.
Storbritannien.
Amiralitetets beslut att bygga en stor, ny, central förbi mld~t·
skola (Signal School) i Portsmouth tilL en kostnad av 330,000 ]luml
(6,8 milj. kr.) är av mera än tillfälligt intrcsst•. Det torde vara Sl"itn
att nämna en cr;da av sjökrigtöringens alla gn·nar, som är av stön:t·
betytlPl.sc än förhinclelsetjänsten.
(United Service Review den 2l oktober 1937.)

.Försvarskoo~·din atorn Inskip lämnade nyligen några uppgiH er om
kostnarh•1·na för elen brittisk,; upprustningen. Under en ticlsr 0·md,
som icke uppgår till två år, har regeringPn utlämnat rustningsarl1 den
för 288 milj. pund (övn iS,t"iOO milj. kr.). 26 särskilda fabriker hava
upprättals tör Jlotbns räkning, l7 ±ör armens och 15 för flyg vapnets. Om luftskyddet uttalack sig ministern o·ptimistiskt. Han irmlde, sade han, att om man endast tår tid på sig, skall icke heller
civilbefolkningen behöva känna sig sakna skydd mot flyganfall. Uttrycldigcn underst röks, att Storbritan11i cns rustningar c·n dast tjäna
hedens ändamål.
(Kielcr N. Naclnchien elen 5 noven1bcr 1937.)

E:ryssarcn GlouC'cstPr 19,300 ton), jagarna .Moha\l·k, Matahele nch
Tartar, ullåtarna Sterlet (67.0 ton), Triton (1,09.5 ton) och Unclint' (340
ton) samt ubåLsmodc rJartyg ct J\iaidstone hava nyligen sjösatts.
(J~c Yacht den 6 november 1937.)

Från l januari kom11H'r skolan f ör s amverkan mellan flottan och
ily gvapnct a t t JlyHas till flygvapnets nya förläggning i Ford , Suq_qt"',
varvirl de1i stora och välutrustaclP anliiggningeu vid V~c-on-Solcnt \Jl'lt
övrrförrs till · floi.ian.

Ett _a nnaL. rc'su ll a1. av systcmskiftpt blir, att alla Uygvapnc•t s
.
flyg]ll anJorm·<· l flottans flygvapen komma att ersättas med sjöoffi·
cerare. Hittills har flottan bestått enelast omkring GO % av förarna ,
medan dock alla spauare varit sjöofficerare.
Anläggnillgcn vid Lee-on-Solent ltar i 14 år varit skola för samverkan ;m•llan flottan och f'lygvajmet tnnl huvucluppo·jft att utbilda
sjöoJ'fiC!' ran• till spanare.
"'
(Daily Tcl('graph rlcn 13 novemhcr l937.)

I cH tal nyligen nämnde anc!n• sjölorclen, Sir Mal'tin DunbarNasmith, att årets rekrytantal iir l'y ra gånger större än år 1932.
"Anlcclnin:;·en till elen lyckade n'kryteringcn iin>, sade han , >>elen i.
h ela lanclc·t växando övedygclsc•n , att flottan är den viisentliga faktor, SOJil kan hindra lag och o rdning att övPrgå i kaos>>.
(Daily Te.lepraph den l3 novomber 1937.)

En ol'ficer. tvl'\. umlerbcfäl och flPra nwniga ha erhållit B ritishEmpireortJen s mcclf'lj för visat. hjältemod, då jagaren Hnnter stötte
p å en mi11a elen l!3 maj utanl'ör Altueria vitl spanska. kusten.
Dc tdJörclc enligt elen officiella rapporten följande:
>> En av en mina lårorsakad e:o;plosion inträffade unclt·r maskinistunderhcfä ids och torjl eclmatrosrrnaS' mässdäck. l<' ör a t t kunna nå
dem, s om uppehöllo sig därstärlcs, m5 str fem man, enä r lejdarna
voro i'örstiinla, hoppa direkt 'från 2 1 / 2 meters höjd ned i en mtiss, diir
b:·änn oljnll stod nära l meter högt och mot ett däck, som cl e icke
VJsstc• om eld var helt eller icke.
Dc stl:mnadc' h·ar trots elen iiverhängamlc faran att [alla gcno 11 t
det s kadad e tliiC'kct i vattnet och oljan nedanför. Hela tidt'n hade
de dess utom clc1· int ryrket, atl J'aryget befmm sig i sjunkande tillstånd.
Deras anstrii11gningar gingo ut på att draga fralll döda och sårack ur spillroma och brännoljan upp på cläck. Arbetet hiirmed pågick 3 :J :lO minnicr. De räddade bdunno sig i. övcrhtingande livsfara. till fö ljd av att rlc sv alt hrä11nolja, och .skulle 11tan tvekan om-
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kommit, därest de stannat längre där nere. Andra voro svårt bränd
a
och skulle dött av skadorna om såren Jangre paver 1cats av hrä nnoljan ».
(Naval Ohronicle den 19 november 1937.)
o

o

I Fleet Orders den 2 september angives en reviderad me tod för
skickligt manskap att uppn å de yrkes- och bildningsfärdigheter, som
äro nödvändiga för att erhålla underlöjtnants förordnande. I huvudsak går denna metod ut på att ombord anordna särskilda k urser för
utvalt manskap i avsikt att bibringa dc för det slutliga urv alet
nödvändiga kunskaperna. I anslutning härtill må mans,l mp inställa
sig inför Fleet Selection Boarels utan att ha uppfyllt vissa hitti lls vidhållna fordringar. Om de få inställa sig inför Final Selection Board
l1eror på resultatet av de examina, som (l.vl agts eft er utbildningskurserna på de valda fartygen.
13 Acting Petty Officers unämndes till Acting Sub-Lienterrant
fr. o. m. elen 1 september 1937, det största antalet seelan krig et. 1932
.-ar antalet S, Hl33-·6, 1934-5, 1935-3 och 1936-4. 8 Engine-RoomArtificers befordrades till Acti n g Sub-Lieutenant (E) fr. o. m. den
1 juli 1937, d. v. s. dubbla antalet mot år 1936.
(Jl~USI, november 1937.)

Förenta staterna.
Marinministern, mr. Claude A. Swanson, har i sin årsrapport
berört vissa svårigheter, som föreligga för flottan. Dessa svårigheter
hänföra sig till bristande byggnaclsanslag, behovet att ersätta äldre
fartyg, brist på officerare, otillräckliga löner för stammanskap och
yngre officerare samt ett endast måttligt tillfredsställande läge beträffande materiel och underhåll.
stammanskapet räcker till, men av officerarna å första li n jens
fartyg äro 1,600 vakanta. Det har därför icke varit möjligt att bemanna fartygen med officerare till fastställt antal.
Amiral L eahy, Chief of Naval Operations, säger i sin rapport:
»Hela byggnadsprogrammet har försenats av strejker, långsamrna mat erialleveransN, otillräcklig ritarpersonal och oundvikliga ändrin gar
under byggnadstiden>>.
(Daily Telegraph elen 8 november 1931.)
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Marinministern har i sin ärsberätte.lsc anfört, att U. S. A. nu
icke längr e str äva r ed'ter att bliva den starkaste sjömakten. Det
framg år ait U. S. A. ej blott uppgivit överlägsenheten utan även
den paritet i förhål lande till Stmbritannien, som tillförsäkrades genom Londonavtalet 1930.
Enligt marinministe m förfogar U. S. A. över 32G fartyg på
1,083,330 ton gentemot Storbritannicns 1,2.16,398 ton och Japans
?15,594 ton.
Orlogsprogr,. lnJmct för 1939 innehåller enligt amerikanska prcssmcclcl elandcn följande:
. . 2 slagsJ.;:cpp till en bnäknacl kostnad av 60 milj. cloll. (c:a 234
rmlJ. kr.) stycket som ersättning för >>Texas>> och >>Oklohama>>.
. . 2 lätta kryssare på 7,500 ton som ersättning för >>O maha >> och
>>Mil waukeo>> >> . Kostnaderna beräknas till 16 milj . do l l. (62 milj. kr.)
pr fartyg.
6 ubåtar, 4-6 jagare, 4 hjälpfartyg, varibland ett ubåtsmoderfartyg på 9,000 ton och ett oljefartyg på 8,000 ton.
Sannolikt kornmer kongressen att Jö r eläggas en ny uyggnadslag, enar fartygen enligt Vinson-Trammel-lagen bl. a. måste hålla
sig _inoJn.Was,l Jington- och Lonelonavtalens gränseL Därjämte kunna
enbgt n_aumcl~ lag endast ordinarie ersii.ttningsbyggnader besö'r jas,
medan for varJe nybyggnad anslag mås,te äskas av lmngrcss("n. Den
nya lagen torde huvudsakligen komma att befatta sig med kryssarnybyggnacln. Man an tag<'r, att lagen skall innehålla 10-15 kryssare på 10,000 ton nH-·cl 15 cm. kanoner samt några jagare och ubåtar.
Omhing 75 i'r,rtyg befinna sig under byggnad eller komma att
påbörjas inom el en närmasto tiden. Slagskeppet North Oarolina stap~l s_atte~ i början av november och systerskeppet Washington påb?rJas mom kort. Vidare aro 2 hangarfartyg, 1 tung kryssare, 9
latta kryssare, 17 ubåtar, 5 flottilj ledare och 37 jagare antingen på
stapeln eller komma att snarast påbörjas.
Om flottans 'flygvapen m eddelas i pressen, att l,100 icke föråldrade flygplan äro i tjänst och 800 under byggnad. Nästa år kommer
flo ttan att förfoga över 1,800 moderna plan. Totalantalet skall uppbringas till 1910.
(Kieler N. Nachrichten den 23 november 1937.)

Frankrike.
Ordföranden i senatens marinutskott har uttalat, att det av
Parlam entet beviljade flottprogrammet (jmf UFM H /37) ovillkorli-
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gen måste gonomföras. Särskilt måste de i 1938 års anslag b(',lll\n at\p
l:åda hangarfartygen påbörjas snara ··( Jllöjligt.
(Kie le r N. Naehrichten cleu 19 novembet 1\l:l7.)

Enligt ej bes t~ rida meddelanden hyggas f. n. å sovj e tryska
varv f y ra kryssare på 8,000 ton med 18 cm. kanoner. Den n y a torpedkryss arcn L e ningrad , 2,900 ton , hir under s ina provturer uppn fttt
36 knop. YltPrligan• Jem [ar tyg av dt•nna i y p >lro s nart färdiga.
Ett. ut liinds kt var v by gger [ör s ovjetrysk rä.kning två lätta
k ryssare på 3,300 tnn merl en beräknad fart av 42 knop. På samma
varv tordo uck:så ('Jl lätt kryss are" på .) .000 !.on vam uneler hyggna(l.
lkt talas virlarc om, att nya slags lwpp skola stapelsätta s på
ryska varv s amt. att l"örhancllingvr om lwstyekningcn pågå med anwrikans ka firmor.
Otroligt vurkar ry kte!, att Hyss la nd skullt• helt övPrge Krmtstadt s olll örlogs bas oclt i s tiillr·t auviimla J\'lurmansk. Till. sis tnämn<l a
plats iiro f. n. s tarka liltta s jös trids krifter förlagda sås om jagare,
torpeLl- oc h uh å tar.
(l\.i e lc r N. Nachrichten ckn ~~ lloYembcr 1937.)

Slngsk(•ppd Dunkerqu e, s om seelan april ä1· i tjän s t, viin t<11 iin .
nu l'örgävcs på att systcnkcppt'L St.ras1Jo11l'g skal l bli J~lnli g-1. \) 1• 11
förutvaruncle mnrimninistcrn Pictri har 11yligon Jörklamt, alt f:lrtyget snart s kall träda i tjäns t >> om <id icke yltC'l'ligan• ·förSPilll-< 111sircjkcr och 40-tiwmarsveckan >> . Om s lagskt']lJlL'Jl RichcliPu oe lt ,J,·n n
Bart nämnde J.'ielri, >> att dP kunna oclt IJöra vara Järcliga vid slut <·!
av år j 939, rc ' p. 1940>>.
Dc sex kr ys.3 arna av Gloin·-klas scn iiro de första Irans ka ii rlog~
farty g. som YiLl 1•rovturcrna Jå tt göra L'i L längn• uthålli ghl' L'Iil'oy
i st. L en kortare tids maximalll<'lastning a1· maskineriet. Sm111li g·a
hava vida överiräHat den beräkna de farten .
(Kieler N. Nachrichten elen 2-G november 1937. )

>> Dail y_ licrald» återgiver e,t t från "Köt<Pnltamn emanerande r y k~ c,

att SovJetrysS'land skull e flytta s in f'uropciska primära örlogsba s

Nordeuropa hån Kronstadt tilL .Poljarno o vid den isfria Murmanskku sten.
Enligt nänmda t idning äro förbnccleJs crna redan i full gång.
I l'oljarnoc, som äncla till. förra året haclp l'nclas t 2,500 invånare iiro
nu 100,GOO Drlw tan• sysselsalta mPcl ait a nLigga en stor haltlu ' 11 wd
stort va t'" jämte andr a för en modern örlogsba s erforderliga an ordningar.
I cl<'i1n s nnJnlanhang omnännwr »iJaily 1:-lcralch planerna aH
l•ygga jät:h•sJags kq)p , för vilka [a r va t!.n('ll kring Kronstad t skull o
vara oliimpliga.
(Kieler N. Nacluic.h kn 'len 28 novc•mber 1937.)
1

Sov jetryss land.
EnligL tltl'ddelamlc hån R oval , s kull<' <'ll rysk ul>[tt luHH liirolyckats i Jtilrhctcu av estniska ku s ten den 16 oktober.
(Le Yacht den 8 novomber 1!):)7. )
(Detta m cdclelandc har förekommit på flera håll i pres;l'll , ll H't l
l'n>.S3 Llct :s an m.)

n :l go n bckräfte l se h ar ej ingått

Ett örlogsfartyg om 3,500 ton, som byggts i Livorno f"ör s o1 j!'iregcringcns räkning, sjösattes p å sönda ge n under en märkli g· [ri't nvaro av ce remonier.
Farty gfOt beställdes för tv å år sedan , men prPsson har kk '' ti lllåtits uämna något om att det v ar .färrli!!t att sjösättas. R ysk '' :nnl,assadörcn i Rom var icke när va r ande, och farty get viils ign ad1 •.-; nv
en katolsk präst och förde italiens k fl ag g, då det tog v a ttn e t. ~Jan
gissar dädör att det nya krigsfnrtygd , som offieiellt lH·t cr T a~f' h ·
kont, aldrig kowmer att lovPreras till lwst>lllaren, utan i st-äll l'i ]>l ir
dt nytt tillskott till den itali cmka Jloiian.
(Svonska Da;,\·hlaclct rkn 2:2 nuvmnlll'r 1_!)37.)

Danmark.
DPn 6 novP mhc r s jös atlPs ubåtc11 HnvJru (•n. Ep:Pns kap c r: 330400 ton, liingcl '17,0 m., bredel 4,5 m. , djupgående 2,84 m. , G s t . 45 cm.
torpedtuber, 2 st. 40 mm.. luftvärnskanonor , 2 st. 600 HK Dies el B-\\Tmctorer fiir ~-t gång och 2 st. 225 HK clf'ktromotorer för uv-gång,
15,75/8 knop.
Två sys tr•rln'tt ar till >> Havfrucm> hyg gas å örl ogsva r vet. >> Havman clcn>> skall bör ja sina prov på nyåret och >> H avkal cm> skall sjösättas om någ ra månade r.
Orlogsvarvct nrlll'tar även med kon.struk t ionf'H av dc t re minfartyg p å 300 ton, s om skola by ggas enlig·t den n :.·a sjövärnslag·en,

-884ävensom med det sjömätnings·fartyg, som skall ersätta gamla ».:\lar.
(Bcrlingske Tidende den 6 november 1937. )
strand>>.

Pol en.
Toq1oclkryssarcJJ Grom, l1yggd i Englnml, ä r färdig. Egenskn]ll·r:
längd :114 m., bredd 11,27, djupgående 3,U\ m., deplacem ent 2,000 1" 1>,
4 si. 11,5 cm. kanoner och 2 st. 40 mm . luJ'tvär nskanoncr, 2 st. 5!1 ('JJI.
i.rippeHuber, 1!:00 mans bc13ättning. Förs,t ärkning:;;anonlninga r Jiir
gång i isbundna farvatten. Ett systedaryg, Blyskawica, J:ärdigsHi ll(•s
i Cowcs.
·Minläggaren Gryf har på ett mycket tillfredsställande sätt gjDrt
sina provturer vid Augustin-Normand. Egenskaper: längd 103 Jn. ,
bredd 13,5 m., deplacement 2,230 ton, 2 Sulzer-motorer, 20 knop, G .~t .
12 cm. kanon er, 3 st. 40 mm. lufvärn.skanoner, 300 minor, 200 mans
besättning. J3yggt för att kunna tjänstgöra som kadettfartyg.
(Le Yacht tlcn 8 novembm- 1937.)

Ar gentina.
Den nya kry.ssaren (skolfart.yge·t ) I, a A rgcnti11 a, som bygges lws
Vicke1·s-Annst rong, har följande Pgcnskaper: G,fiOO ton, 30 knop, 9 si.
15,2 cm. kanoner, 4 st. 10,2 crn. luftvärnskanoner, G st. fi3,3 t'lll.
torpeduber, 2 flygvlan. Besättning GOO ma n nwd pl ats för GO kadeli"L'.
De sju jagarna, som byggas på olika varv i Engl and, ko,s ta ti ll sammans 3,8 milj. pund (54,3 milj. kr.) och likna br ittiska G-klassen :
1,350 ton, :)5,5 knop, 1 st. :12 cm. krmoncr, 2 kvaclr uppoltuber 53,3 ellL
Namn: Buenos-Aires, Entre-Rios, Conientm, San Juan, San Luis, Missiones och S:1nta Cruz.
Såväl kryssarna som jagarna beräknas kunna levereras i s luu•(
av år 1938.
På argentinska varv lJyggas 7 minsvepare på 550 ton, 16 kuon.
(La Revue Maritime, septeneber 1937.)
2 st. 10 cm. kanoner.

Tre ubåtar, Tamoya, Tim!b yra och Tupy, byggda i Spezia, lwva
levererats. Deplacement 900 ton och ogens,l mper i huvudsaklig över('Usstämrnelse med samtida i t a lienska u bi:ttar .
D("t uppgives, att ytterligare tre ubåtar av samma typ k olll nlll
att by g gas i ~iuggiano.
(N av al Chronicle dPn 19 november 1937.)

