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Årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigs
historia. 

Avgiven av ledamoten Hagman. 

(Forts. :C r . häft. 1, s id. -l9.) 

Spanien. 

Den spänning, som börjat göra sig alltmera gällande vid 

Medelhavet , har icke undgått sin verkan på Spanien. En täm

li gen livlig ersättningsbyggnadsverksamhet har igångsatts. :Med 

få undantag hava också nedan uppgivna fartyg tillkommit 

u nder det sista decenniet, vilket förhållande giver Spaniens 

flotta en relativt hög grad av modernitet. De oroliga inrepo

litiska förhållandena i förening med ekonomiska svårigheter 

h ava dock medfört att redan bevi ljade ersättningsbyggnader i 

flera fall uppskjutits. 
Även i Spanien har den marina verksamheten aktiviserats. 

Till skillnad mot vad förut varit fallet äro de bästa fartygen 

n umera rustade året om och indelade i fasta förband , varige

nom. planmässiga övningar och effektiv stridsutbildning möj

liggöres. 
I januari innevarande år placerade Spanien hos Vickers

Armstrong i England en stor beställning av 38 cm:s kanoner . 

En del av dessa pjäser äro avseelda för redan befintliga batte

rier i F errol , Cadiz och earlagena ,medan återstoden är äm

nad för Baleariska öarna. B~tde med rörliga och fasta för -

'l' i el s hi [t i Sjöväse1~cle t . G 
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svarskrafter bereder sig sålunda Spanien att hävda sin ställ
ning inom det oroscentrum, som uppkommit i västra :Me
delhavet. 

Om den nya regimens ev. inverkan på landets marinpoli 
tik är ännu för tidigt att döma. Hittills har denna inverkan 
endast tagit sig uttryck i en snabb omdöpning av vissa fartyg 
med rojalistiska namn. 

Sjöstridskrafternas sammansätining är i huvudsak föl
jande: 

1. Slagfartyg . 

De p l. 
Espana, Jaime I . . . . . . . . . . 15,700 

Huv.-art. 
8- 30,5 

Antal. 
2 st. 

De båda fartygen, av vilka det ena efter revolutionen om
döpts från Alfonso XIII till Espana, löpte av stapeln 1913 och 
1914. De föra ett i förhållande till tonnaget kraftigt huvud
artilleri, i själva verket lika många svåra kanoner som de dub
belt så stora engelska slagskeppen, å vilka dock kalibern upp
går till 38,1 cm. 

Ersättningsbyggnader äro f. n . ej planerade. 

2. Kryssare . 

a) Färdiga: De p l. Huv.-art. Antal. 

Republica (förut Reina Vie-
to ria Eugenia) ••••• o o. 5,600 9- 15,2 l st. 

Mendez Nunez, Blas de Leso 4,725 4- 15,2 2 )) 

Almirante Cervera m. fl. o o 8,000 8--15,2 3 

S:a 6 st. 
Dessutom 3 föråldrade (1895- 1900). 

b) Under byggnad: 

Baleares, Canarias •• o •••• o 10,000 8-20,3 2 st. 
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En tredje kryssare av Baleares-typ är beviljad, men har 
byggnaden av ekonomiska sk äl uppskjutits. .. 

De färdiga kryssarna gingo av stapeln 1920- 28 och trad-
dc i tjänst l 923- 30. 

Baleares-typen upgivcs vara synnerligen väl konstruerad. 
Farlen ligger mellan 32 och :33 knop men är i stället skyddet 
relativt väl tilltaget. I sekundärartilleriet, som bes tår av 8, 
ev. 10 st. 12 cm:s kanon er lära samtliga p jäser kunna använ
das jämväl för luftvärn. I alla händelser äro minst 4 avsedda 
härför. Eryssarna föra en katapult och 2 flygplan. 

3. Flottiljledar e och jagare. 

a) Färdiga: Depl. Huv.-art. Antal. 

Alsedo m. fl. . . . . . . . . . . . . 1,165 3- 10,2 3 st. 
Almirantc Ferrandiz m. fl. 1,650 5-12,7 6 '' 

Dessutom 3 föråldrade (1897- 1913) jagare och ett 20-tal 
delvis föråldrade torpedbåtar på 190 ton. 

b) Under byggnad: 

Alm. Valdes m. fl. . . . . . . . . 1,650 5- 12,7 3 st. 

1930- 32, Ytterligare 5 enheter äro beviljade att byggas 
men har byggandet uppskjutits till 1936. 

De 9 färdiga jagarna äro samtliga fullt moderna, de 6 
ista löpte av stapeln 1926- 29. 

4. Ubåtar. 

a) Färdiga: De p l. Huv.-art. Antal. 

±90 1- 7,6 l st. 

265 3 )) 

A O (f. d. Isaac Peral) 
A 1-- A 3 ............... . 
B 1--B () .............. . . 570 1- 7,6 6 )) 

C 1-C 6 .... . ....... ... . 915 1- 7,6 6 )) 

S:a 16 st. 

b) Under byggnad: 

E l 750 l st. 
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B-typen löpte av stapeln 1921- 25 och C-typen 192±-2~1. 

12 enheter , C 7- C 18, beviljade, m en byggandet uppskju 
tet till 1936. 

Portugal. 

Det är förvånande, att ett land som Portugal, som besitter 
ej obetydliga och dessutom mycket spridda kolonier, låtit sin 
flotta nedgå till en quantite n egligeable. Härtill hava dock 
ekonomiska svårigheter och inrepolitisk oro bidragit. Liksom 
fallet blir med de flottor, där regelbunden ersättningsbyggnad 
försummas, nödgas man nu i Portugal med stora engångskost 
nader på nytt bygga upp sitt sjöförsvar. Landet måste här 
för räkna med en utgiftssumma av över 200 milj . kr. under 
en relativt kort tidspEriod. Programmet omfattar enligt till 
gängliga uppgifter: 

2 kryssare, 
12 jagare, 
12 ubåtar samt 
15 andra fartyg av olika slag. 

För dc ni=irmaste 3 åren planeras: 

l kryssare, 
l flygplankryssare , 
6 jagare, 
4 ubåtar, 
2 större och 4 mindre a visafartyg och 
2 kanonbåtar. 

En god del av delta program har redan påbörjats. 

Sjöstridskrafternas sammansättning är 
jande : 

huvudsak fö l-
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l. Krussare 

b) Under byggnad: Depl. Huv.-art. 

Flygplankr yssare (I Italien) 6,000 -±- l 2 
Kryssaren skall enligt vissa uppgifter kunna 

anligt andra 15 plan. 

2. Jagare och torpedbåtar. 

a) Färdiga: De p l. Huv.-art. 

Te jo (1901 , mod. 1917) 530 1- 10 

Do ur u n1. fl. . ....... . ... 670 1- 10 

Antal. 

l st. 
medföra 6, 

Antal. 

l st. 
4 )) 

S:a 5 st. 

Dessutom 4 föråldrade (1913- 15) f. d. österrikiska tor

pedbåtar. 

b) Uneler byggnad eller 

Hos Yarrow, England ... . 
I Portugal ' ............. · 

beviljade: 

1,400 
1,400 

4-12 
4- 12 

3. Undewattensuätar. 

a) Färdiga: De p l. 

270 Foca, Golfinho, Hidra 

b) 

I Italien 

Uneler byggnad eller beviljade: 

750 

Jugoslavien. 

Huv.-art. 

1- 10,5 

4 st. 
2 )) 

S :a 6 st. 

Antal. 

3 st. 

2 st. 

Den ställning, som Polen intager i ryggen på Tyskland, 
molsvaras av Jugoslaviens i förhållande till Italien. Att Ju
ooslavien vill hava ett ord med i Egeiska Havet är tydligt, och 
:n relativt livlig byggnadsverksamhet har påbörjats. Pro
grammet omfattar 6 mindre kryssare och 6 ubåtar. 
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Följande fartyg finnas: 

Kryssare, under byggnad 
Hrabri, :\ebojsca, ubåtar 
Smeli, Osvetnik ........ . . 

De p l. 

2.-!00 
9/f"J 
()30 

Huv.-art. 

.f - 14 
2- 10,:.' 
1-10,~ 

Antal. 

l st. 
2 )) 

2 )) 

Dessutom 2 fullt moderna motortorpedb[ttar, 1 äldre krys 

sare (f. d. tyska Kiobe), 12 st. f. eL österrikiska torpedbåtar . 

minfartyg, flodmonitorer m . m. 

Den hos Yarrow under byggnad Yarande kryssaren be

nämnes i allmänhet floUiljledare, m en är kryssare eller möj

ligen spanare en riktigare benämning. Typen är intressant 

och kan sägas beteckna efterkrigsjagarens storleksökning ti ll 

förkrigsårens lätta kryssare eller, om man så Yill, återgången 

till sistnämnda typ, ehuru med högre fart. Farlen beräknas 

till 34--35 knop. 6 torpedtuber i trippeluppställning. 

Ubåtarna äro byggda i England och Frankrike samt full t 

moderna (1927--29). 

Grekland. 

Aven för Greklands flotta har efter en längre lids inre 

politisk oro och ekonomiska svarigheter byggnaclsn:rks:unhe

ten skjutit fart. Följande program , sträckande sig till l 937 _ 

har förelagts rikselagen : 

2 flottiljledare och 16 jagare, 
8 ubåtar. 
Härav finnas hirdiga eller Lmdcr byggn ad ± jagare och G 

ub:-ltar, nrför 2 flottiljledarc. 12 jagare och 6 ubåtar skulle 

återstå. Det är sålunda en efter grekiska förhallanden mycket 

omfaUande byggnadsverksamhet, som tämligen plötsligt pla

neras. 

Den engeslka marin kommission, som tillsalls år l~) 11. Y er

kar fortfarande. Chef sedan januari i år är captain L. E . 

Holland. Påfallande är au trots kommissionens tillvaro far 

tygsbes tällningarna placerats i Italien . 
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l. Kryssar e. 

Georgios-Averoff, pansar-

kryssare ........ . .... . 

Helli, minkryssare ....... . 

De p l. 

9,700 
2,700 

2. Jagare. 

b) Under byggnad: De p l. 

:Miaulus, Canaris, Tombasia, 

Hm-. -art. Antal. 

-1-23,4 l st. 
3-15 , ~ l )) 

S :a 2 st. 

Huv.-art. Antal. 

Pablo Conduriotis . . . . . . 1,450 4- 10 4 st. 

Dessutom 4 föråldrade jagare (Aetos m. fl., 1911) och ett 

10-tal torpedbåtar på 120- 250 ton från åren 1913-15 samt 

2 moderna motortorpedbåtar (Thornycroft) . Jagarna byggas 

i Italien. 

3. Ubåtar . 

Katsonis, Papanicolis ..... . 

Proteus n1. f1. . .......... . 

De p l. 

600 
730 

1-IU\-.-art. 

1-10 
1-10 

Antal. 

2 st. 
4 )) 

S :a 6 st. 

Ubåtarna äro fullt moderna, de äldsta av år 1926. 

Enligt ej bekräftade uppgifter skulle 5 ubåtar Yara be

ställda i Frankrike. 

Turkiet. 

Turkiets flotta , som vid världskrigets. slut var praktiskt 

taget obrukbar, har på senare tid målmedvetet iståndsatts och 

uppbyggts. Ett förhållandevis kraftigt ersättningsbyggnads

program, omfattande 4 stora jagare, 8 ubåtar och 6 ubåtsjaga

re, är under utförande. Turkiet ansluter sig alltså till de många 

andra länder, där örlogsflottan upple\'er en tydlig renässans. 
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För den med Ryssland träffade flottöverenskommelsen re·

dogöres under sistnämnda land. En liknande överenskommel

se existerar med Grekland. 

Sjöstridskrafternas sammansättning är 

jancle: 
huvudsak föl -

l. Slagfartyg. 

Yavouz Sultan Selim (f. d. 
D ep!. Huv.-art. Antal. 

Goeben) . . . . . . . . . . . . . . 23,000 10- 28 l st .. 

Fartyget har nyligen unelergått en genomgripande istånd

sättning och modernisering å franskt varv. 

2. Kryssare. 

Hamidieh, Medjidieh, föråldrade (1903) . 

b) Unda byggnad: 

Kocatepe, Adatepe 

Safer, Tinaz-T ep e 

3. Jagare . 

D ep l. 

1,300 
1,400 

Huv.-art. 

4- 12 
4- 12 

Antal. 

2 st. 
2 )) 

S :a 4 st. 

Dessutom 4 st. föråldrade (1907--- 08) . 

De båda förstnämnda jagarna hava nyligen fullgjort sina 

provturer och levereras innan årets utgång. Samtliga jagare 

byggas i Italien. 

4. Undervattensb dtar. 

a) Färdiga: Depl. H uv.-art. Antal. 

N:r l och 2 . . . . . . . . . . . . . . 500 1- 7,5 2 st. 

Dumlu-Punar, Sakarya . . . . 600 1- 7,5 2 )) 

De båda färdiga ubåtarna äro byggda i Holland och fär 

digställda 1927. De nya byggas i Italien. 
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o. Ovrigt. 

.\v de i programmet ing~mde 6 ubåtsjagarna äro tre;. 

Doghan , ~Iarti och Deniskuschu, färd iga. 

Rumänien. 

Aven i H.umänien har en förhållandevis livlig byggnads

verksamhet ägt rum och 2 stora jagare, l ubåt och l ubåts

moderfartyg hava nyligen tillförls flottan. Genom anläggan 

det av en· örlogsstation vid Conslanta bar Rumänien ytterligare 

visat sin vilja att framträda som sjömakt i Svarta Havet. 

Följande fartyg finnas: 
D cp l. Huv.-art. Antal. 

Marasti, !vlarasesti, jagare .. 1,400 5- 12 2 st. 

Regel e Ferdinand I och Re-

gina Maria, jacrare • to . . .... 1,850 5- 12 2 'i> 

Delfin, ubåt '• ........... 650 1- 10,2 l )) 

Dessutom. uh-moderfartyget Constanta , 2,300 ton, uyligen 

färdigställt , samt ett anta l föråld rade lmnon- och torpedbåtar; 

flodmonitorer m. m. 

De båda förstnämnda jagarna äro f. d. italienska ( Hll8 

och 1919) , de båda senare nyligen (1928) levererade från Ita

lien. I Italien är även den år 1930 levererade ubåten byggd ~ 

Eno·elske amiralen R. G. H. Henderson har under 3 må-
to 

• 

nader 1930 varit kallad till Rumänien såsom »Naval Adv1sen . 

Holland. 

Hollands läge är, icke minst ur marilim synpunkt, av s~ir 

skilt intresse med hänsyn till det holländska väldets samman

sättning av dels ett centralt och utsatt beläget europeiskt mo

derland, dels ett väldigt, avlägset kolonialvälde. Att Holland 

så länge, och kanske framförallt under Yärldskriget, lyckat -;. 
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bevara sina kolonier och s ~tväl där som i moderlandet upprätl 

hålla en obetingad neutralitet, länder en klok ~tatskonst ti ll 

ovansklig heder. 

Den ovillkorliga n eutralite t, som bli' il denna statskons b 

A och O har emellertid aldrig - och däri ligger förvisso en a' 

dess starkaste sidor - Yarit liktydig m ed neutralitet till Yarj<· 

pris . Den har alllid funit si tt naturliga fäste i den obrutna 

kraften och den oförminskade försvarsviljan hos ett fritt och 

självständigt folk. Klokt nog har man heller aldrig ingått i 

bindande allianser m ed annan makt något som. förr eller se 

nare säkerligen skulle m edfört icke blolt förlust av kolonierna 

utan kanske även av moderla ndets oberoende. s ;1 skulle exem

pelvis en anslutning till den dåtida Yärldsmakten Tnkland fö 

re världskriget av m [mga skäl kunna t anses ligga ~nubbla n de 

nära . Holland har förstall sanningen, att en fast och orubblig 

n eutralitelspolilik skänker e tt land m ånga vänner oc h allmän 

respekt, m edan allianspolitiken på !',in höjd skänker en eller 

två egoistiska vänner , men i övrigt indifferenta eller fiender. 

k anske mest det senare. Men Holland har också förstått , aU 

denna sanning aldrig kan bliva levande verklighet, om icke 

n eutralitetspolitiken vilar på såväl vilja som förmftga att häv

da sin tillvaro m ed konkreta maktmedel. Det abstrakta för 

svar, som ullryckts med begreppe t >> kulturförsvan och liknan 

de slagord spelar ty,·ärr föga roll inför den brutala ,·erkli"he-o 

ten , och den realistiska holländska m entaliteten har hittills 

icke hemfallit å t elylika illusioner. 

Denna reellt blickande neutralitetsvilja suppleras äYen . 

' ad m oderland el beträtrar - trots landets i stort sett utsatta 

läge - a v förhållandevis goda naturliga förutsättningar fö r 

neutralitetens försvar. Del vittutgrenade flod- och kanalsy

stem et bildar m ånga n a turliga försvarslinjer. De historiskt väl 
beprövade möjligheterna att sätta delar av landet uneler valten 

bidraga dessutom i hög grad till ökad förmåga att hindra eller 

fördröja en invasion. Den relativt korla sjögränsen gynnar 

uppträdandet av smärre sjöstridskrafter i samverkan m ed fast 

kustförsvar. En makt, som Yill kränka Hollands n eutralitet , 
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h ar därför att räkna m ed allvarligt och beslutsamt motstånd 

och ingalunda en militärpromenad. Härmed frammanas risk

tanken, vilket kan uttryckas så, att en angripare vid elt bedö

mande av det presumtiva vinst- och förlustkontot tvingas att 

allvarligt överväga, om ej ett angrepp på Hollands neutralitet 

kostar m era än det smakar. I alla händelser äro Holland~ aY 

naturliga förutsättningar gynnade försvarskrafter av sådan 

slyrka, att de med alla utsikter till fran<gång böra kunna föra 

en uppeh ållande strid , som giver la ndels vänner (eller angri 

parens fiender! ) tid att ingripa, innan ockupationen blivit ett 

fait accompli. Detta är värt alt notera, Ly elt fait accompli h ar 

ofta visat sig vara den fasta klippa, som den internationella 

politikens strömvirvlar av inre tröghet gärna undvika. I Hol

land liksom annorstädes vilar därför den ovillkorliga neutra

liteten y tterst på försvarets styrka. Tack vare att man insett 

detta, har landet kunnat rida ut m ånga svåra stormar. 

Vad kolonierna beträffar , .äro dc amerikanska ej av den 

betydelse och ej heller ur strategisk synpunkt så b elägna, alt 

det med hänsyn till resurserna lönar sig alt påkosta ett dy r 

barare varken lant- eller sjöförsvar. Helt annorlunda ställer 

det sig med det geografiskt väl sammanslutna, utomordentlig t 

värdefulla Holländska Indien. Jordens stormakter kunna ej 

undgå alt k as la begärliga blickar på Sunda-öarna , vilkas stra

tegiska läge mellan två världshav och två världsdelar i h ög 

nrad ökar deras i och för siQ ofantliga materiella värde. Att 
b . ......, ._.. 

giva öarna ett försva r , som motsvarar delta värde, överstiger 

vida möjligheterna, varför Holland här i princip konfronteras 

m ed samma problem, som uppställa sig för moderla ndet , näm

ligen obetingad n eutralitet, basera d på egna maktmedel, och 

med den automatiska återförsäkring, som storm aktsrivaliteten 

skänker . 
Dc o·coo·rafiska förhållandena stå icke hindrand e i Yägen 

o t> 

för uppträdandet a v försvarande lantstridskrafter , vilka givet-

vis också äro oumbärliga, m en det ligger i sakernas natur, alt 

sjöstridskrafterna måste träda i för;:.;runden. Dessas uppgifter 

bliva i främsta rummet a tt spärra tillträdet Lill inre Sund a

havet l)e"ao- na dc otillnä11!2"li<'a fanalinens naturliga förutsiitt -
' ~(-t" t' L' n '-
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ningar ur försvarssynpunkt och att upprätthålla förbindelsern a 
mellan det stora områdets olika delar. Varje samverkan med 
flottan i moderlandet m ås lc redan från början anses utesluten. 
Därtill måste även räknas med, att förbindelserna med moder
landet bliva definitivt avbrutna , vilket är en ingalunda ovik 
tig faktor med hänsyn till att elen indiska flottan är och p a 
grund av kolonialväldets natur m ås te förbliva en genomgåen
de europeisk flotta med avseende på materiel, bemanning ocl t 
ledning. Ifråga om viss förplägnad, ammunition, krigsmate
riel, ersältningsmanskap, varv, dockor m. m. blir alltså den 
indiska flottan hänvisad till egna resurser. I de flesta avseen 
den har nämligen Indien såsom varande ett agrarland, där 
hittills icke någon nämnvärd indus tri utvecklats, ringa eller 
inte t att erbjuda. Försvarsberedskapen fordrar alltså att stora 
förråd måste samlas, vilka i sin egenskap av lämpliga opera
tionsföremål i och för sig innebära en fara samtidigt som de 
i fredstid utgöra ett dött kapital. För upprättandet av en in 
dustri saknas naturliga förutsättningar, och dessutom skullL' 
en sådan åtgärd medföra avsevärd ökning av försvarsbudgeten. 

Stora svårigheter föreligga alltså att med hänsy n till re 
surserna riktigt avväga kolonialflottans styrka och samman
sättning m. m. I dess nuvarande skick kan man utgå från , a lt 
ett angrepp av en stormakt, som insätter slagfartyg, möjligen 
kan försenas men ej förhindras. Men just i detta förhållande . 
d. v. s. att de försvarande sjöstridskrafterna äro så starka, att 
en fiende tvingas att tillgripa och således också riskera sin a 
starkaste och värdefullaste fartyg, ligger den stora styrkan , 
särskilt i detta begränsningens tidevarv. Häri -- plus ett vid
makthållande av dc traditionella, goda förbindelserna med 
England - ligger den springand e punkten i Holländska In
diens försvarsproblem. Det omfattande och dyrbara ersätt
ningsbyggnadsprogrammet vittnar om att man inser delta. Den 
nuvarande kolonialflottan motsvarar i stort sett angivna be
hov. men sin strategiska fulländning når denna flotta ick(', 
förrän den tillförts pansrade artillerifartyg. 
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.. tt . 1 a" r· 11U\'Ll(!Sak · 1 1 fl ~s saliUnansa nmg 111. n . Sjöstnc s ua · crm. " 

fö lja nde: 

l. PcmsarsJ..:. epp. 

De zeven Provincien . .. · · · 
Jacob van H ecmskerk ... · 

De p l. 
5,000 
-!,-±00 

Huv.-art. 
2- 28,0 

. 2- 24,0 

Antal. 
l st. 
l )) ------

S:a 2 st. 

Dessutom finnas tvenne föråldrade (1902- 06) pansar
skepp . Samtliga pansarskepp ing~t i h emlandets flotta . 

2. ]{ ryssare. 

a) Färdiga : D ep\. 

Java , Sumatra ..... · · · · · · · 6,800 

b) Under byggnad: 

Celebcs . .... . . ......... · · 5,300 

I-Im-.-art. 

10- 15,0 

6- 15,0 

Antal. 

2 st. 

t 

Samtliga kryssare äro avsedda för kolonierna. Det pia · 
n eras att utbyta ett av de föråldrade pansarskeppen samt Ja
cob van H ecmskerk mot lätta kryssare på c :a 3,000 ton. 

3. J ng are . 
Dcpi. H uv.-art. Antal. 

De H.uyter m. fl. . . . . . . . . . . l ,:100 -±- 12 8 st. 
Dcs!"utom 3 föråldrade (1911 - D) jagare samt 12 torpcd

håtar delvis föråldr;~dc. 
Jagarna av Dc H.uyter-typ , som iiro avsedda för kolo.mer· 

na, äro alla byggda under åren 192!i- 31 , och ansedda '5<1'-'0lll 

mycket goda fartyg. 
2 floltiljlcrlarc äro planerade. 

4. Kanonbåtm. 

De p l. 

Flores, Scmba .. . ...... · · · 1,700 

IIuv.-al't. 

3- 15 

-l .. ntal. 
2 st. 
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5. V n d er vall ensbåt ar. 

a) Färdiga : Dcpl. 

K Il- K VII ... . .. .... .... 520--GO 

K VIII- K X . . . . . . . . . . . . . . :)7 0 

K Xl- E. XIII . . . . . . . . . . . . 590 

o 6, o 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 190 

o 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :-375 

M l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 

o 9---0 11 . . . . . . . . . . . . . . -170 

o 12- 0 14 . . . . . . . . . . . . . . 5:)0 

Huv.-art. 

1- - 7 , G 

1- 8,8 

l - 8 ,8 

1- 8,8 
1- 8,8 

S:a 

Dessutom O 2- 0 5, 4 s t. föråldrade (1912- 13) . 

b ) Under byggnad: 

K XlV- K XVIII ....... . . . 

o 15 

825 
530 

1-8,8 

1-8,8 

S:a 

Antal. 

6 st. 
:-~ )) 

'J 
o) » 

2 " 
l )) 

1 

3 )) 
;) )) 

22 st. 

5 st. 
l )) 

6 st. 

K- typen är a vsedd för kolonierna och O-typen för h em 

landet . 

6. Övrigt. 

Kolonialflottan är, förutom ett stort antal smärre fartyg 

och hjälpfartyg, avsedd att bestå av : 

2 kryssare, 

8 jagare och 

12 ubåtar. 

Denna styrka är nu uppnådd. Såsom reserv bygges eller 

planeras l kryssare, 4 jagare och 6 ubåtar. 

Personalstyrkan uppgår till 695 officerare och c :a 8,000 

tmderofficerare och manskap, varav 5,000 för kolonierna. 
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Tyskland. 

E nligt V crsai llcsfr cdens bestämmelser får Tysklands flotta 

bes tå av: 

() pansarskepp på 10,000 ton , 

ö lätta kryssar e p <'t. 6,000 ton. 

12 jaga re p å 800 ton, 

12 torpedbåtar på 200 ton . 

Ubåtar äro ej tillå tna. Livshtngderna få ej und erstiga för 

pansarskepp och kryssa r e 20 år samt för jagare och torped 

båtar 15 år. 

Dessa bestämmelser giva ej utrymme för n ågon marinpo

litik eller ett avvägande av försvars- eller andra behov av sjö

stridskrafter . T yskland äger endast möjlighet sörja för att 

den medgivna s tyrkan h ålles på högsta möjliga nivå såväl vad 

beträffar p ersonal som materi el. Trots fattigdom och inre stri

digheter har Tyskland icke h eller lämnat någon möda eller 

kostnad osparad för att hålla sin örlogsflotta icke endast i trak

tatsenligt skick utan även kvalitativt vida över, vad vid freds

slutet och i traktaten kunde förutses. Sedan 1925 hava 5 

kryssare och 12 jagare ersatts m ed moderna och absolut först

klassiga fartyg , som utgöra en produkt av allt vad tysk grund

lighet, genialite t och teknisk skicklighet kunnat frambringa. 

Dessa fartyg stå också p å höjden av nutida fartygsbyggnads 

konst Denna i och för sig storslagna prestation har kulmi

nerat m ed pansarskeppet Deutschland, som tilltvingat sig en 

hel världs mer eller mindre motvilliga respekt och beundran. 

Det utarmade Tysklands omsorg om örlogsflottan är ett 

bland de många tecknen på att modlösheten släppt sin makt 

över sinnena, och att landet på nytt strävar mot en plats i 

solen. 
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Sjös Lridskra fternas sammansättning är 
jundc: 

huvudsak föl-

1. Pansarskepp . 

a) Färdiga: De p l. 1-Iuv.-art. Antal. 

Hannover n l. fl. ... . ... . .. 13,200 4- 28 () st. 

b) Uneler byggnad eller beviljade: 

Deutschland, Ersatz Loth-
-r in o-en b ..... . .... . ..... 10,000 6- 28 2 st. 

De 6 färdiga pansarskeppen äro samtliga föråldrade ( 190:? 
--06) , men hava undergått genomgripande modernisering, Ya r
för de t. v. kunna upptagas bland stridsfartygen. 

Pansarskeppen Lothringcn, Braunschweig och Elsass h a
va uneler året utrangerats. 

Ersättningsbyggnadsprogrammet omfattar: 
Deutschland, färdig 19~12. 

Ersatz Lothringen, färdig 1934. 
Ersatz Braunschweig, påbörjas 1932, färdig 1936. 
Ersatz Elsass, påbörjas 1934. 

Till Ersatz Lothringen (Pansarschiff B) är hittills 9 .. ) 
mil. kr. av byggnadskostnaden beviljad. Totalkostnaden b e
räknas till c :a 65 milj. kr. 

Pansarskeppet Deutschland har tilldragit sig en så allmän 
uppmärksamhet och därför så ofta och så noga beskrivits , aU 
något _, tterligare i detta sammanhang icke är erforderligt. 
1\fycket tyder på att detsamma kommer att i flera avseenelen 
inleda ett nytt skede i krigsfartygstekniken . 

2. Kryssare . 

De p l. Huv.-art. 

Emclen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000 8- 15 
1\:önigsberg m . fl. . . . . . . . . 6,000 9- 15 

Dessutom 1 föråldrad (Berlin, HlO:J ) , 

Ersättningsbyggnad planeras ej före 1936. 

Anta l. 

1 st . 
4 st. 

S:a 5 st . 
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Kryssarna Nymphe, Amazone och Hamburg hava under 

] ret' utrangerats. 
Den senast byggda kryssaren, Leipzig, uppgives hava dra

:git en kostnad av 37 milj kr. 

3. Jagare och torpedbdtm. 

Utis m . fl. 
:Moe·wc m . fl. ..... . . . ... . 

800 
800 

3- lO,G 

3- - lO,ii 

Dessutom 14 föråldrade ( 1907 -1~1) torpedbåtar. 

6 st . 
() )) 

S :a 12 st. 

Inga jagare eller torpeclbätar äro uneler byggnad. 
E rsättningsbyggnad planeras med 4 reservjagare 19::34-

.36 och 5 torpedbåtar 1936. 

4. Övrigt. 

Marinbudgeten för innevarande år uppgår till 162,5 milj . 
kr. mot 167 milj. kr. föregående år. 

Årskvoten för ersättningsbyggnad är för de närmaste 6 
å ren beräknad till c :a 44 milj. kr. om året. 

Danmark. 

Danmark har på senare tid tilldragit sig internat ionell 
rnpp m ärksamhct såsom ett land, där isolerad avrustning icke 
blott diskuteras utan även synes ligga inom dc praktiska möj
möjligheternas gräns. Att närmare redogöra för Danmarks 
iförsvarsfråga, som f. n. ligger i stöpsleven och som omfattar 
d t invecklat komplex av förslag och motförslag, låter sig i 
delta sammanhang icke göra. Att frågan icke gäller fullstän
dig avrustning i detta begrepps vidaste mening framgår därav, 
att även i de längst g~tencle förslagen förutsättes tillvaron av 
oen >>vaktkår >> och en >> Vaktmarin >> . Den sistnämnda skulle 
bestå av vakt- , inspektions-, bevakning- och minfartyg enligt 
föl jande: 

1'idskn:ft i Sjöväsendet. 7 
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3 vaktfartyg, 1,800 ton, -! st. 15 cm:s kan.; 17 knop. 

3 inspektionsfar tyg , 900 ton, 2 st. 12 cm :s kan. ; 14,5 knop . 

Ett obestämt antal bevakningsfartyg, 200 ton, 4 torped -

tuber, 2 st. 7,5 cm:s kan. ; 27 knop. 

Minfartyg och minmateriel av ej fixerad styrka. 

Översatt från elen pacifistiska nomenklatur, varmed far 

tygen begå vals, sk ull e detta innebära lätta kryssare, kanon · 

och torpedbåtar samt minförsvar till en sammanlagd styrka . 

som är av ringa värde ur försvars- och rieutralitetsskyddssyn 

punkt. 
Med hänsyn till Danmarks världsstrategiskt betydelsefulla 

läge vid Östersjöns portar, och till de . gynnsamma naturliga 

betingelserna för att utan orimliga kostnader kunna kraftigt 

hävda neutraliteten , är den nuvarande inställningen till för 

svarsproblemet egendomlig. Avrustar emeller tid Danmark -

något som f. ö., alla motstridande juridiska tolkningar till trots . 

icke står i överensstämmelse med Folkförbundspaktens reella 

innebörd- blir följden att Europa får ett nytt »Oroligt hörn " 

med därav följande konsekvenser för både landet självt och 

dess grannar. Om ett land med Danmarks geografiska läge 

blottas på försvar uppstår nämligen vid en skärpning av de 

latenta motsättningarna nationerna eller nationsgrupperna e

mellan, vad man skulle kunna kalla ett s trategiskt vactmnL 

som måste komma att suga till sig båda parternas aktiva in

tresse. Den ena parten kan icke tillåta den andra att besitta 

de fördelar , som danska öar och hamnar samt de östersjöin

loppen flankerand e kusterna erbjuda, och följden blir därför 

troligen en kapplöpning mellan parterna med Danmark som 

mål. Fredsvännen Hjalmar Branting uttryckte år 1915 i ett 

allmänt omdöme om isolerad avrustning samma tankegång på 

följande sätt: »Det där folket har tröttnat att vilja värna sitt 

land, där är herrelöst land; det ta vi självfallet under vår in

tressesfär, eljest lägger en annan beslag på deb. Detta inne

bär, att så länge Danmarks försvarsmedel äro av sådan styrka. 

att deras insats på ena eller andra sidan sakna all betydelse, 

kan del ej räkna m ed den bästa lösningen , nämligen att som 
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neutral få sta utanför konflikten. Det kan ej heller taga det 

näst sämsta alternativet i betraktande, d. v. s. att med egna 

stridskrafter få uppträda vid den ena partens sida. Det m åste 

räkna m ed den värsta eventualiteten, nämligen att parterna 

göra upp sill mellanhavande på danskt territorium med allt 

yad detta i modern krigföring innebär. De försvarsmedel , 

som krävas för att undgå denna eventualitet, behöva dock inga

hmda Yara av ekonomiskt ruinerande storlek, men vad som 

under alla omständighe ter kräves är en allmän och obruten 

försvarsvilja , beredd att i nödens stund offra allt vad läget 

kräver och resurserna medgiva. I det m ed all sannolikhet 

knappa jämviktsläget staterna och statsgrupperna emellan, 

kan nämligen insatsen av även en svagare makts försvarskraf

ter och andra resurser komma den stora kraftmätningens våg

skål att sjunka till den gynnade partens fördel. Blotta med

vetandet härom utgör, vi lket bl. a. exemplen från världskriget 

påvisa, en mäktig freds- och neutraliletsbevarande faktor . 

Detta gäller för alla , men unelerstrykes för Danmarks vidkom

mande av landets geografiska läge och därmed samman

hängande förutsättningar att spela en viktig roll i det storpo

litiska spelet. 

Det är ur freds- och nedrustningsrörelsens egen synpunkt 

sett alt beklaga , alt jusl Danmark konunit att bliva objektet 

för de pacifi-stiska ideernas praktiska tillämpning. En be

stämd risk föreligger, att fredsrörelsen i sin hektiska brådska 

att utmynta efterkrigspaniken här springer ifrån sig själv. Ty 

faran för ett bakslag, som i så fall skulle tillfoga den lugna, 

målm edvetna och på lång sikt arbetande fredsrörelsen må

hända obotlig skada, är i Danmark större än på många andra 

håll. 
För Nordeuropa, vars makter måste räkna med tillvaron 

av en försvarsoförmögen och därför till storpolitiska spekula

tioner inbjudande granne, är i alla händelser den danska fdt

gan värd allvarligt övervägande. 
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Sjö!>tridskrafternas sammansättning m . m. är huvudsa k 

fö ljande: 

l. Pansarskepp. 

Depl. Hm·.-art. 

Niels Juel . . . . . . . . . . . . . . . . 3,900 10- 15 

Dessutom 2 st. föråldrade ( 190:3- 08). 

H valen m. fl. 

Springaren m. fl. 

Makl·elen m. fl. 

2. Torp edbåtar . 

De p l. 

285 
93 
93 

Dessutom 10 st. föråldrade (1907-13). 

Huv.-art. 

2-7 ,t.i 
1-5,1 
2--5,1 

Antal. 

l st. 

Antal. 

3 st. 
6 )) 
5 )) 

S :a 1-± st. 

Fartygen av H valen-typ äro helt nyligen färdigställda. 

3. Undervattensbåtar . 

Nep tun m. fl. . . ........... . 

Rota m. fl. .......... . .... . 

Daphne, Dryaden ......... . 

185 
;)()0 

308 

Dessutom 4 st. föråldrade (1912- 14) . 

1- 5,7 

1- 5,1 
l - 7Ji 

-l st. 
3 )) 
2 )) 

S :a 9 st. 

Daphne och Dryaden , färdiga 1925- 26, äro av fullt m O· 

dern typ. 

4. Ovriqt. 

Ett nytt >> kongeskilh är uneler byggnad och ersättning f ö ~· 

det högst föråldrade inspektionsfartyget Fylla planeras. ~ågra 

s tridsfartyg äro ej under byggnad eller planerade. 

Norge. 

De i dc skandin~wiska länderna på senare år allt tydligare 

framträdande pacifistiska strömningarna med däraY följande 

-99-

uppluckring av försvarsviljan, hava avsatt tydliga spår även 

i Norge. Försvarsförslagen och förvarsutredningarna hava 

följt varandra tätt i spåren, vilket för flottans vidkommande 

haft den oundvikliga följden att ersättningsbyggnaderna för

summats. Detta har i sin tur medfört att fartygsbeståndet 

föråldrats därhän, att i detta nu av stridsfartygen enelast 6 u

båtar äro att på allvar räkna med. 

Det fortgående förfallet ifråga om försvaret illustreras 

tydligt av framlagda förslag till frågans ordnande. 1920 års 

försvarskommission föreslog en försvarsbudget om 52,8 milj . 

kr. , varav 33 milj. kr. till lantförsvaret , 16,8 milj . kr. till sjö

försvaret och 3 milj. kr. till luftförsvaret. Regeringen Lykke, 

Norges bondelag och 1927 års förstärkta militärkommitte ut

gick från en normalbudget av 50 milj. kr. (25 + 20 + 5). stor

tingen n edsatte summan till 40 milj . kr . (27,6 + 12,4, flygvap

net uppdelat på r esp. här och marin). stortingsbeslutet in

nebar en 5 års ersättn ingsbyggnadsplan för flottan, enligt vil

ken skulle byggas: 

2 jagare, 

l ubåt och 

l större minläggare, 

varjämte ett arWlerifartyg skulle påbörjas. De i programmet 

ingående årskvoterna hava emellertid. sedermera icke bevil jats, 

varför detsamma aldrig trätt i kraft utom. vad beträffar den 

&tön·e minläggaren. 

l maj 1931 , omedelbart före sin avgång, framlade rege

ringen Mowinckel proposition om ny försYarsordning. Enligt 

propositionen anses ej n ågon möjlighet föreligga, att Norge iso

lerat kan r åka i krig med en annan makt. Förpliktelserna mot 

Nationernas Förbund och neutralitetsskyddet förutsättes emel

lertid kräva ett visst mått av försvarskrafter. Försvarsbud" 

getens storlek beräknades till 32 mil. kr., varav 17 för lant

och 15 för sjöförsvaret. De båda försvarsgrenarna skulle er

hålla var sitt flygvapen och kustartilleriet överföras från hären 

till marinen. Kustartilerliets budget beräknades till 1,25 

milj. kr. 
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Den 12 juni 1931 framlad e den nya regeringen Kolstad 

s itt molsvarande förslag. De tta förslag bygger till stor del p:i. 

det närmast föregående, men ökar kostnaderna m ed 2 milj. 

kr. tilllant- och l mijl. kr. till sjöförsvare t. Ökningen beträffan 

d e marinen fall er m ed 750,000 kr . på flottan och med 250,000 

kr . på kustartilleri et. Ersättningsbyggnadsanslaget är upptage l 

m ed 4,25 n1.ilj . kr. om å ret, m en de till b yggnad avsedda t y . 

p erna uppgivas ej . . I »Stortingsm eddelelse n:r 23 (1H30) 

nämnes emellertid följande program p å basis av 3.5 milj . k r. 

årligen: 

4 »Opsynssk iber '> 1,400 ton, 15 knop, 2 st. 12 cm. k anoner . 

;~ jagare 1,200 :J2 3 12 

(i torpedbåtar . . 250 25 7 ,G 

J minutläggare 1,600 20 4 )) 12 

() mindre d:o . . 500 lO 7 ,:; 

Anslaget för ersättningsbyggnad innevarande budgetår 

uppgår till l ,5 milj. kr. 

Att föreliggande förslag , vars öde ännu icke blivit avgjort, 

för marinens del innebär en förbättr in g i de oefterrättliga för 

h ållanden, som sedan länge varit r ådande är ett faktum , som 

dock icke kan undanskymma att de tsamma ingalunda motsva 

rar de krav, som Norges långa kuststräcka och stora maritima 

intressen uppställa. starka röster hava också , även fr å n lant

militärt h å ll , höjts för en förstärkning . 

Sjöstridskrafternas sammansättn ing m . m . är stort selt 

följande : 

l. Pansarskepp. 

J st. föråldrade (1897- 1901). 

2. Jogme. 

3 st. för ~tldracle (1896- 1908). 

Jagarna h ava praktiskt taget oavbrute t nu·it upplagda se

dan neutralitetsvak ten . 
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3. Torpedbåtar. 

Depl. T-Iuv.-a rt. Antal. 

'Trygg m . fl. . . . . . . . . . . . . . . 220 2- 7. n ~~ st. 

Dessutom 23 s t. föråldrade {1896-1908). 

En stor del av torpedbåtarna äro a,·sedda alt ut rangeras 

inom elen närmaste f ramtiden. 

4. Minfartyg . 

a) Färdiga: De p l. Hu\·.-art. Antal. 

Fröya . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755 2-10 l st. 

·Glommen , La ugen . ...... . 3:15 2- /. G 2 

S:a ;) st. 

b) Under byggnad: 

Ett fartyg om 1,600 ton, 12 cm:s huvudartilleri, 2 st. 45 cm:. 

torpedtuber, 250 minor, modern eldledning, kostnad c :a 4 

milj . kr. 

5. Undervattensbåtar. 

B 1- B 6 ... .. .......... . 

A 2--A 4, föråldrade ( 1913). 

De p l. 

420 
Huv.-art. 

1-7,6 
AntaL 

6 st. 

3 ubåtar h ållas ruslade å re t runt, övriga upplagda. 

6. Ovrigt. 

Bevakningsfartyget Fricltjof N ansen har nyligen leYcre

l·ats. Data äro: 1,300 ton, 2 st. cm:s och 2 st. 4,7 cm:s kano

ller, 14 knop. En flygmaskin kan medföras ombord. 

Sverige. 

1925 å rs fö rsvarsordning. som medförde avsevärda beskär

l1ingar a\' såvällant-som sjöförsvaret samt upprättandet av ett 
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~jälvständigt flygvapen, ingav förhoppningar att försvarsfrå

gan skulle, åtminstone för någon tid, kunna avföras från sin_ 

dominerande ställning inom politiken. Vederbörande m yn

digheter skulle därigenom kunna beredas elt senkommet till

fälle att i lugn och ro söka utvinna största möjliga effektivite t 

inom den visserligen ur militär synpunkt i många avseenden 

bristfälliga men dock fasta ram, som den nya ordningen er

bjöd. Denna förhoppning har icke gått i uppfyllelse, utan 

har i stället försvarsfrågan, genom tillsättandet av 1930 års 

försvarskommission, ånyo upprullats i hela sin vidd. Om vacl 

detta kommer att medföra är ännu för tidigt att döma. 

De stora naturliga förutsättningarna för ett svenskt sju

försvar hava politiskt sett i hög grad stärkts av med världs

kriget inträffade förändringar vid Östersjön. Möjligheternct 

och nödvändigheten av att göra sjöförsvaret till en målmed

vetet organiserad första försvarslinje hava i samma mån ökats . 

Dels hava nämligen övriga baltiska sjömakter avsevärt min

skat i styrka, varigenom flottans relativa värde betydligt steg 

rats, dels hava såväl världskrigets erfarenheter som krigstek

nikens senare utveckling framfört nödvändigheten av att i 

möjligaste mån söka undvika krigshändelser på eget territo

rium. Detta framhäver vikten av att göra de perifem försvars 

medlen så starka som resurserna medgiva. Flottans betydel

se såsom ett av uttrycken för den orubbliga försvars- och 

självständighetsvilja, som måste vara grundvalen för all verklig 

neutralitetspolitik , kom därjämte att under världskriget träda 

tydligt i dagen liksom även flottans mångskiftande- speciella 

uppgifter vid neutralitetsvaktens utövande. De s. k. randsta 

ternas tillkomst har dessutom medfört, att det f . n. endast är 

på, över eller under havet, som Sverige kan överraskande an

fallas av en överlägsen makt. 
statsmakternas behandling av sjöförsvaret blev emellertid 

en helt annan än den, på vilken de ändrade förhållandena pC' 

kade. Detta tog sig särskilt uttryck under fyraårsperioden 

1920- 23, då inga som helst medel anslogos för flottans er

sättningsbyggnad. Flottan drabbades därigenom av samma 
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öde, som oundvikligen träffar all egendom, som icke ratio

nellt underhålles, nämligen fortgående förfall och försvagning. 

Det tioåriga ersättningsbyggnadsprogram, som trädde i kraft 

fr. o. m. budgetåret 1928- 29, accepterade i stort sett elen ge

nom nyssnämnda försummelser inträdda situationen såsom 

uorm.al, men innebar å andra sidan den fördelen a tt förfallet 

stoppades och att den enda metod, på vilken en örlogsflotta 

kan existera, nämligen ett långfris tigt program med regelbund

na årskvoter, bringades i tillämpning. Visserligen kunna ur 

militär synpunkt anmärkningar riktas mot detta program, och 

likaledes äro vissa förstärkningar erforderliga. Det bästa bör 

dock ej få vara det godas fiende, och genomföres det beslutade 

programmet, kommer Sverige att besitta en visserligen ej stor 

men kvalitativt högtstående flotta , som kan hävda rikets in

tressen till sjöss och motsvara en neutralitetsvakts krav. Den 

blir därjämte i stånd att utgöra ett bestämt bot vid fredsbrott 

.från vilken nu befintlig östersjömakt som helst, och även all 

kunna påtvinga en stormakt den risktanke, som i dessa tider , 

då varje fartygsenhet måste i dubbel mening vägas på guld 

våg, nödgar en sådan makt att allvarligt betänka, om icke dc · 

med ett anfall förbundna riskerna äro s törre än fördelarna. 

Frågan huruvida England vid krig i Öslersjön kan be

räknas ingripa och räcka Sverige en hjälpande hand har di

skuterats, och ganska stora meningsskiljaktigheter huva yppats. 

Måhända kunna dessa olika meningar sammanjämkas på elen 

salomoniska grundvalen, att båda parterna hava rätt. ?\1an 

kan nämligen alltid förutsätta Englands bestämda vilfa alt ge

nom ett ingripande skydda sina ev. intressen i Östersjön. Allt 

dock endast i den mån så befinnes lämpligt och möjligt. Det 

står emellertid ingalunda skrivet, att detta ingripande ovill

korligen måste följa svenska linjer. A andra sidan får ej för 

bises, alt England icke längre är det maritima världslägets 

guldmyntfot , varför de växlar, so1n dragas härpå, snart nog · 

- men naturligtvis beroende på förhandenvarande världspo

litiska läge - kunna visa sig sakna täckning. Så mycket är 

emellertid säkert, att England på grundvalen av sin nuvaran-
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de m aritima ställning, som i m å nga lägen knappas t medgiver 

de egna »hushållsbehovens » tillgodoseende, måste vara ytters t 

obenäget för att icke säga urståndsatt att ingripa till förmån 

för ett land, som icke kan hjälpa sig självt. 

Sjöstridskrafternas samman<;ättning m . m. är luwudsak 

följande: 

l. Pansarskep p. 

DepJ. Huv.-art. 

Sverige m. fl. . . . . . . . . . . . . 7,600 4- 28 

Dessutom 7 st. föråldrade (1896- 1905) . 

Antal. 

3 st. 

En genomgripande modernisering är fullbordad å Gusta! 

V IJa..,.å r å Svericre och återstår å Drottning Victoria. 
, b b 

Tack vare den skarpt markerade skillnad, som genom 

flottbegränsningsavtalen uppstått tnellan slagfartyg och kr~·s 

s are, slagfartygens s nä va a v talsbegränsning och kryssarartil 

leriets reduktion till maximum 20 cm:s kaliber, hava de sven 

ska pansarskeppen av Sverige- typ konunit att intaga en vä

sentligt mera betydelsefull plats än den , vartill deras data tco 

retiskt sett borde berättiga dem. Detta understrykes ytterli 

gare genom den kolossala minskningen av baltiskt slagfartygs

tonnage efter världskriget. De sYenska pansarskeppen hava 

kommit att uppträda i en lucka i den konstlade typserie, som 

flottöverenskommelserna framkallat , och medan stormakterna 

till det y ttersta måste spara p å det knappa slagfartygsantalet 

för de viktigaste ändamålen och alltså allvarligt överväga in 

satsen av slagfartyg i mer eller mindre, bl. a. med hänsyn till 

ubåtar , riskabla operationer, äro deras kryssare avgjort u u · 

derlägsna Sverige-skeppen i artillcristiskt hänseende. Lyd:

liga omständigheter hava alltså givit den dock för n1er än ~ 

decennier sedan konstruerade Sverige-typen en anpassning d 

ter de ·internationella fartygsbyggnaderna , som är högst mäd: 

lig och för landet fördd:1ktig. Sverige-typens här antydda 
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mellanställning h ar också i konstruktivt avseende uppmärk 

.sammats av Tyskland, vars sensationella nya slagfartyg i verk

ligheten icke är n ågo t annat än ett förbättrat Sverige-skepp. 

Det gällande ersättningsbyggnadsprogrammets andra ske

de (1933- 38) upptager ett fartyg av i stort sett samma typ 

till en kostnad av 27,3 milj . kr. Formellt gäller det a tt ersätta 

det föråldrade pansarskeppet Oscar II, men i raliteten är det 

icke ett föråldrat pansarskepp, som ersättes, utan sju. Detta 

visar i hur hög grad även Sverige deltager i den allmänna 

begränsningen av rustningarna till sjöss , även om detta icke 

lagit sig uttryck i högtidliga internationella aYtal. 

2. Kryssare. 

a) Färdiga: De p l. 

·Clas Fleming, minkryssare . . 1,800 

Dessutom Fylgia , föråldrad (1905). 

b) Under byggnad: 

·Gotland, flygplankryssare . . 4,750 

Huv.-art. 

4- 12 

6- 15 

Antal. 

l st. 

l st. 

Flygplankryssaren Golland har tilldragit sig viss upp

märksamhet utomlands och påvisas som en intressant och fö r 

sina uppgifter väl avpassad fartygstyp. A,· i utlandet pågåen

de konstruktionsplaner att döma, är det icke uteslutet, att den 

svenska flygplankryssaren kan komma att betra klas såsom en 

föregångstyp. 

i3. Jagare. 

a) Färdiga : 

Ehrensköld, Nordenskjöld .. 

\Vrangel, vVach tmeister .. 

De p l. 

1,050 
560 

Dessutom 7 st. föråldra de ( 1905- 11 !. 

b) Under byggnad: 

l\ las I-Iorn, !Oas U g g la .... 1,0.)0 

Huv.-art. 

3- 12 
4-/,ii 

3-12 

Antal. 

2 st. 
2 )) 

S :a -± st. 

2 st. 
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De under byggnad varande jagarna jämte två tillhörande 

ersättningsbyg-gnadsprogrammets 2. sk ede komma alltså att 

ersätta 7 föråldrade jagare, valka dock äro av mindre typ 

(460 ton). 

±. Underuattensbdtar. 

x) ~-\b l:orren n~ . fl. ............. .... . .......... ... .. . 

HaJen m. il. ... . . . . . ........ . ... .. . . ...... . ... . . 

Uttern m. fl. ...... . . . .... . . . ... ... . ........... . . 

Ulven m. fl. 

3 st. 
3 )) 
4 )) 
3 )) 

S :a 13 st. 

Dess utom 3 st. föråldrade ( 1914). 

Ersättningsbyggnadsprogrammet upptager l större och 2 

m indre ubåtar under l. skedet och 4 mindre under 2. skedet. 

Av förstnämnda ubåtar är den större, Ulven , n yligen lever erad. 

De 2 mindre komma att snart påbörjas. 

5. Övrigt. 

Sammanlagt 8 vede ttbåtar (m.insvepare och ubåtsjagare) 

ingå i ersättningsbyggnadsprogramm el. Av dessa äro 4, till 

hörande 1. skedet, nämligen Jägaren, Väktaren , Snapphanen 

och Kaparen, beställda. 

Icke endast för flottan utan för hela landet mycket vikti

ga försök med utvinnande av brännolja ur alunskiffer hava 

sedan ett par år pågått. Försöken h ava lyckats, varför det är 

i princip klarlagt, att brännolja verkligen kan framställas in

om landet. Detta är det positiva och fram.för allt annat bety

delsefulla. Om priserna t. v.. icke kunna konkurrera med nu

varande låga priser på utländsk olja, spelar i jämförelse här

med mindre roll . Erfarenheten har påvisa t, att tider kunna 

komma, då utländsk olja överhuvudtaget icke kaa erh ållas . 

vilka priser man än är beredd att betala. Med hänsyn såviil 

härtill som till denna angelägenhets kvalificerade strategiskn 

xJ A?~-- .& .~7';_w-y· ,4~/ k k .,- /t/( If 1/ 
~"' ) ·:t-wa_;k ~ f:~~ ,4c, ~ P"i4<' .d/l'f~f 
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vikt, undandrager sig i själva verket skifferoljan all vi:i.rdering 

efter dagens m å ttstock. Det gäller dessutom en fråga av störs ta 

nationalekonomiska, ja , m åhända epokgörande bety delse, va r

för det vore ett beklaglig t bevis pa bristande framsynthet om 

försöken icke fortsattes , och en anläggning, som vid behov 

kan svälla ut, ick e höJles vid liv. I så fall skulle antagligen 

snålheten bedraga vi5heten och morgondagens guldmynt få 

betala dagens girigt ingesparade k opparslant. 

Polen. 

Polens inträde bland sjömakterna är en händelse, som icke 

-endast berör Östersjön utan hela den internationella maritima 

situationen . Det råeler n ämligen föga tvi vel om att Polens 

flo tta i storpolitiskt avseende i.ir att betrakta såsom en filial till 

Frankrikes. Med den polska fl otta n, b aserad på den i rask 

takt u ppbyggda hamnen Gclingen, har Frankrike förskaffat 

sig en bottenintecknin g i Balticum, som. kan innebära en n y 

·epok i Ostersjöns historia. 

I Polen framförda krav på flott ans storlek äro, m ed hän . 

syn till i Ostersjön r åda nde förhållanden och Polens minst 

sagt ohetydliga kuststräck a , myck et: högt s tällda. Följande 

progam har n ämnts : 

2 slagskepp på 20,000 ton , 

3 kryssare p ~t 10,000 ton, 

l minkryssare på 5,300 ton, 

l hangarfartyg på 5,500 ton, 

lO jagare p{t l 4- 1,890 ton , 

18 ubåtar . 

Programmet skull e genomföras på 10 år och kos ta över 
:35 milj . kr. om året. Förutsättningarna för genomförandet 

~~v detta program m äs te dock b etecknas såsom mindre goda. 

Aven nuvarande program, 4 jagare och 9 ubåtar, har, såsom 

av clC't följande framgå r, enelast kunnat till en del genomföras. 
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Att Polen öppet och målmedvetet strävar mot en örlogs
notta , som är vida kraftigare än vad det rena försvarsb ehovet 
kräver, är emellertid ett förhållande som är värt all uppmärk

samhet . 

Sjöstridskrafternas sammansättning är 

jande: 

huvudsak föl -

Burza, Wieher 

1. Jagore. 

D ep l. 

1,540 
Huv.-art. 

4- 13 
Antal. 

2 st. 

Dessa jagare överensstämma med elen franska Simoun

typen. 
Ytterligare 2 jagare äor planerade att byggas i Frankrike. 

men synes något avgörande f. n. icke vara träffat. 
Utom jagarna finnas 5 st. f. d. tyska torpedbåtar från 

1916-17 på 350-:175 lon med 2 st. 7,5 cm:s kanoner. 

2. Undervatt-ensbåtar. 

\Vilk, Rys, Zbik .. . . ..... . 

Dc p l. 

980 
Huv.-art. 

1- 10 
Antal. 

3 st. 

Ubåtarna äro nyligen levererade från Frankrike och allt 
så fullt m.oderna samt de f. n. största enheterna av detta far 
tygsslag i Östersjön. Övriga data äro: Fart 14- 9,5 knop, en 
40 mm:s lv.-kanon, 6 torpedtuber, 10 torpeder, 40 minor. 

3. Övrigt. 

Fartygsbeståndet i övrigt utgöres av 2 större och 6 mindre 
kanonbåtar, minsvepare och andra specialfartyg m. m. 

Regeringen över fristaden Danzig har den l april 193 1 
uppsagt överenskommelsen med Polen angående polska ör-
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logsfartygs rätt att uppehålla sig i Danzigs hamn. Den på 
Folkförbundets föranstaltande år 1921 träffade överenskom
melsen har nämligen nmnera, sedan Gelingen färdigställts, an
setts överflödig. De polska örlogsfartygen hava alltså nume
ra inga företräelen framför andr a vid uppehåll i hamnen. 

Lettland. 

Följande stridsfartyg finnas: 

Dcpl. Huv.-art. Antal. 

Ronis , Spidola, ubåtar . . . . :195 1- 7,5 2 st. 

Ubåtarna, som äro byggda i Frankrike, äro fullt moderna 
(1926). Planer på att beställa ytterligare 2 ubåtar hava hit
tills strandat på grund av ekonomiska svårigheter. 

Dessutom finnas en kanonbåt , två minsvepare och några 
smärre specialfartyg. 

Estland. 

Följande str idsfartyg finnas: 

De p l. Hu v.-art. 

Lennuk, jagare . . . . . . . . . . 1,800 5-10 
Wambola, jagare . . . . . . . . 1,550 4-10 
Sulew, torpedbåt . . . . . . . . 250 2- 8,s 

Jagarna äro f. d. ryska och torpedbåten f. d. tysk. 
Dessutom finnas min- och bevakningsfartyg m. 
Inga fartyg äro under byggnad eller planerade. 

Finland. 

Antal. 

l st. 
l 
l 

nl. 

Med ett ungt lands hela energi och av m~mgang fred ej 
avtrubad försvarsvilja har Finland gått att även till sjöss säkra 
det oberoende,· som världskriget medgav landet att tillkämpa 
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'-ig. Finland har snart från praktiskt taget intet uppbyggt en 

visserligen liten men nwdern och efter förhållandena v~tl n v_ 

passad flotta. Även det fasta kustförsvar, som. togs i a n · a1-

ryssarna, har väl vårdats , varigenom de viktigaste skärgard,· . 

lcdcma av flottan och kustartilleri et skyddas på ett sätt. son1 

utesluter alla kupper och tvingar en ev. fi ende att utxeckla 

-,tarka krafter vid en forcering av skärgårdarna. 

Följande fartyg finnas: 

l. Ponsarsl.:epp. 

Unel er byggnad: De p l. HuY.-art. An tal. 

Wäinömöincn, Ihnarincn 3,900 -!-25 ,~ 2 st. 

De båda skeppen skola vara färdiga för leverans 1932 och 

] 933 . Det svåra artilleriet är uppställt i 2 dubbeltorn för - och 

.akterut. Övriga data äro : Fart 15 knop , 8 st. 12 cm:s och 2 

st. 7,5 cm:s kanon er , de båda sistnämnda för luftvärn. 

· T~· pcn kan betraktas såson1. tillämpningen av en dcfensi1· 

s trategi, som tager särskild hänsyn till att de vik tiga s te kust

-~träckorna i sin helh et täckas av relativt svårframkomlig skär

gård. 

2. U n d ervattensbr1tur. 

a) Fårdiga: 

lku-Turso, Vetehincn , Vesihiisi .... _ ... . . _.. . .. ... . :3 si. 

Saukko . ................ _.... .. . . .. ..... ... .... l 

S:a -! ~ t. 

?\'ärmare uppgifter om ub{ltarna hava ej offentliggjorts 

m en tonnageuppgifterna röra sig om c :a -!50 ton för de :3 fi\ rst

nämnda och l 00 ton för Saukko, som lär vara a \'SL'd d fö r 

Ladoga. 

Dessutom finnas 6 delvis föråldrade k anonbå tar. 2 )llO· 

derna motortorpedbåtar , minfartyg m . m. 
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3. Ovrigt. 

Med el hava bevilja ts för fördjupning av yttre Sveaborgs

.dockan. 

Byggnadsprogra mm ets genomförande drager en {u·skost 

nad a v c :a 5 milj. kr. om året. 

Ryssland. 

Mellan dc vita zarcrnas strävan alt utbreda det heliga 

ryska riket och dc röda »kainra ternaS >> att utbreda den heliga 

ryska kommunismen existerar i grund och bolten icke någon 

väsensskillnad, varken till orsak eller verkan. Båda riktning 

arna äro först och sist ett uttryck för ryssens behov att känna 

sig som bärare av en världsfrälsande mission. Båda h ava ock

så gemensamt, att dc icke litat på icleernas inneboende segrar

kraft utan känt s ig föranlätna att ställa en väldig, väpuad 

makt i idcernas tjänst. En betydelsefull skillnad är em eller

tid den , att m edan det forna Hyssland efter allt alt döma ville 

låta frälsningen komma efter vapnen, vill de t nuvarande kom

ma med vapn en efter frälsningen . Den kommunistiska im

peralismen ä r mera raffinerad än sin föregångare , den är m era 

>> fu nkis >>, den uppluckrar den inre fronten innan den besvärar 

sig med den yttre, vilken därefter kan beräknas såsom en m er 

eller mindre mogen frukt tillfalla >· befria ren ,, . Helt naturligt 

hava också hanunaren och skäran visat sig va ra en ändamålet 

vida bättre symbol än knutpiska n. Om medlen alltså skiftat, 

råder dock kn appast n ågot tvivel om gemensamhet såväl i or

&ak som i den avsedda, slutliga verkan , n~imligen »lycka och 

befrielse >> - m en uneler Ryssland-; baner, vilken färg del:la 

för tillfället än företer. Dessbättre är det dock sörjt för att trä

den icke växa in i himmelen, vilket den ryska missionens apost

lar såväl nu som tillförene fått erfara. 

Det erinras i det föregående om, alt Hyssland alltid ansett 

:försiktigh eten bjuda alt sätta väpnad makt bakom ideerna. 

1'iddTi)'l i S.iöuäse 11rlel . s 
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Den nuvarande regimen bildar intet undantag från denna re
gel. Detta förhållande har dock hittills huvudsakligen tagi t 
sig uttryck i fråga om luftvapnet, krigskemien och lantstrids
krafterna, vilka senare uppbringats till förut aldrig sedd styr
ka, medan marinen fått träda i bakgrunden. Vad östersjö
flottan beträffar har härvidlag den med världsl<riget inträdda 
förlusten av nästan all tillgång till havet i hög grad bidragi t. 
Ur den katastrof för Rysslands östersjöflotta, som påbörjade~ 
under världskriget, fortsattes under kontroversen med England 
och fulländades under åren närmast efter revolutionen, har 
den endast delvis kunnat r esa sig. På senare år har dock ett 
ivrigt och målmedvetet reorganisationsarbete ägt rum, och all t 
som kunnat räddas ur spillrorna har tillvaratagits med det r e
sultat, att Ryssland f. n. äger den kvantitativt starkaste flottan 
i Östersjön. Tillräckligt material saknas för ett bedömandt' · 
av kvaliteten, men även om ett energiskt arbete för denna;. 
höjande såväl vad beträffar personal som materiel bevisligen 
pågår, kunna dock verkliga r esultat aldrig uppnås utan en r a 
tionell och regelbunden ersättningsbyggnad. Utan ersättnings 
byggnad kan sovjetflottan lika litet som. någon annan existera 
och intill dess en sådan etableras, måste den av relativt gam
la typer sammansatta flottan undergå en oavlåtlig såväl kvan
titets- som kvalitetsförsämring. Detta är vad som f. n . sker 
alla moderniseringar och upplappningar till trots. Å andru 
sidan bör i detta avseende ihågkommas, att iståndsättandel a Y 
fartyg i det skick, vari det stora flertalet befann sig, i mångt 
och mvcket kom att få karaktären av ersättningsbyggnad 
Såsom -ett bevis för kvalitetsförsämri~gen kan åberopas slag
skeppet Parishkaja Kommuna's och kryssaren Profintern's b e 
kanta sjöexpedition 1930, under vilken fartygen befunnos i et l 
ytterst dåligt skick och måste genomgå en serie av reparatio 
ner, innan de slutligen sökte sin tillflykt till Svarta Havet. 
Dessa fartyg voro dock uppgivna och ansedda som Östersjö
flottans bästa. Såsom ett tecken till en begynnande, effekti
vare ordning i ersättningsbyggnadshänseende får dock tyda ~. 
det förhållandet , att f. n. 3 ubåtar befinna sig under byggnad 
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Ett kontinuerligt studium av den ryska pressen giver vid 
hand en , att intresset för m.arinen är i ständigt stigande, och 
att det med glödande entusiasm - kanske mången gång större 
än förmågan - arbetas på att göra det bästa möjliga av till
gänglig materiel. Slående är, att den traditionella ryska de
fensivandan till sjöss icke förändrats med den nya r egimen . 
Det talas praktiskt taget uteslutande om försvar och åter för
svar mot )) kapitaliststaternas » omedelbart förväntade anfall , 
och antydningar om offensiva inslag i en principiell strategisk 
defensiv äro sällsynta. Det omedelbart förestående »kapita
Iistöverfalleb, som är det främsta argumentet för att stimu
lera andan och arbetet i flottan, användes f. n. med en inten
sitet, som förr eller senare måste skjuta över målet. Detta 
överfall utmålas dagligen och stundligen såsom en fråga ej 
om månader eller veckor utan om dagar, och med hänsyn till 
att detta nu fortgått i åratal, är det förvånande, att gångbar
heten av ett så pass billigt mynt ännu ej upphört. Att den 
defensiva inställningen ingalunda utesluter en fullt medveten 
tanke på röda flottans benägna medverkan vid grannarnas 
inre uppgörelser står emellertid fullt klart och har även prak
tiskt illustrerats vid kommunistrevolten i Reval 1924, då de 
första enheterna av den pånyttfödda sovjetflottan genom nå
got egendomligt sammanträffande kom att samtidigt befinna 
sig utanför staden. Denna händelse, som i hög grad liknar 
en tanke, bestyrker vad i det föregående antytts , nämligen att 
sovjets aktiva medverkan till den allmänna »frigörelsen » rör 
sig efter linjer, som gå inifrån och utåt i stället för utifrån och 
inåt. 

En för det strategiska läget i Östersjön betydelsefull hän
delse inträffade år 1930, då ovannämnda fartyg , slagskeppet 
Parishkaja Kommuna och kryssaren Profintern , överförde 
till Svarta Havet. Det kan ifrågasättas, om från begynnelsen 
en medveten avsikt till denna omgruppering verkligen förelåg, 
men å andra sidan finnes f. n. intet, som tyder på, att farty
gen ej äro avsedda att kvarstanna i Svarta Havet. Det bör 
dock i detta sammanhang understrykas, att Ryssland numera 
äger full frihet att efter behag flytta sjöstridskrafter mellan 
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Östersjön och Svarta Havet , vilket icke var fallet före världs

kriget, då ju Svarta Havet i berörda avseende var ett man • 

clausum . Genon< här nämnd omgruppering förlorade emel

lertid östersjöflottan det bästa av sina 3 8lagskepp samt elen 

enda hittills färdigställda , moderna kryssaren. 

Vad Svarta Havs-flottan bclräffar, företer denna i stor t 

sett samma bild som den baltiska flottan , d. v. s. ersättnings

byggnad i detta begrepps egentliga mening pågår icke, m en 

väl ett livligt färd igställande av äldre fartyg , särskilt kryssan' 

av Komintern- (f. d. Svjetlana-) typ . När detta in8tåndsätt 

nings- och moderniseringsarbele fullbordats , kommer Ryssland 

att i Svarta Havet besitta: 

l slagskepp, 

5 kryssar e, 

9 jagare och c 

5 ubåtar , 

vilken styrka förskaffar sovjetflottan en dominerande position 

inom ifrågavarande vattenområde. 

Den i Bizer ta på fransk >> pantbank » deponerade delen aY 

den forna Svarta Havs-flottan synes numera kunna lämna;. 

ur räkningen . Så sent som inneva rande å r har dock ryska r e

geringen gjort ett försök alt å terfå densamma. 

l mars innevarande å r unelertecknades av Sovjetryssland 

och Tu rkiet l'tt protokoll om begränsning av rustn ingarna pa 

Svarta I-lave t. Enligt delta protokoll får ingen av parterna 

påbörja byggandet av fartyg, avsett för Svarta Havet eller an

gränsande hav, eller beställa dylikt fartyg vid utländskt van · 

utan alt underrätta andra parten minst 6 m ånader i förväg. 

Överenskommelsen grundar sig på det rysk-turkiska vänskaps

fördraget av år 1925 och utgör en utvidning av protokollet a ' 

den 17 december 1929. Av ordalagen fram går , alt överens 

konnnelsen , åtminstone såsom n edrustningsdokument betrak 

tad, är av ringa hindande och r eellt värde. 

Sjöstridskrafternas sammansältning är 

jande: 

huvudsak föl 
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östersjöflotta n. 

l. Slog J'cu·tyg . 

D ep l. 

!\Iarat, Oktjobrskaja Revol-
Huv.-art. Antal. 

juzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,800 12- 30,:> 2 st. 

slagskeppet Frunse av samma typ , som under världskri

get berövades sitt svåra artilleri , lär enligt vissa uppgifter be

finna sig under färdigställande. Det synes em ellertid tvivel

aktigt, huruvida detta färdigställande verkligen kanuner att 

genomföras. 

l allmänhet har antagits, att slagsk epp en s fart skulle vara 

be tydligt n edsatt. Officiellt angives dock en fart av 23 knop. 

I samband m ed iståndsättningen hava far tygens utseend e 

förändrats. Marat har erhållit ny stridsmas t och stävkonstruk

tion, varjämte översta delen av förliga skorstenen böjts akter

över. 

2. Kryssme. 

Under j'ärdigstä/lrmdc: 

Vorosjiloff (Svjetlana-typ) .. 

De p l. 

6.800 

:i. Jagure. 

1\.arl 1\Jarx m. fl. . . ....... . 

Stalin m. fl. 

Dc p l. 

1 ,GOO 
] ,300 

Huv.-art. 

15- J:l 

Huv. -art. 

5- 10 
-±- 10 

-! . Underualiensbcltar-

a) Färdiga : 

Rommunar m. fl. .... . . . . 

L. 55 (f. d. engelsk ) ..... . 

b) Under byg[f/Wd: 

Dekabrist m . f l. . ... ... .. . 

D0pl. 

()50 

975 

950 

lluv.-ad. 

2- 7,r; 

2- 10 

1- 10 

S:a 

Antal. 

l st. 

Antal. 

-± st. 
8 )) 

12 st. 

Antal. 

8 st . 

S:a \J st. 
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Engelska ubåten L. 55, som sänktes den 4 juni 1919 en

ligt engelska uppgifter av en mina, enligt ryska av nuvarande 

jagaren Artem genom artillerield, upptogs i augusti 1928. Den 

har sedermera iståndsatts och införlivades den 5 oktober i år 

med flottan . 

Svarta Havs-flottan. 

1. Slagfartyg. 

Parishkaja Kommuna 
De p l. 

24,800 

2. Kryssare . 

a) Färdiga: Depl. 

Komintern, Profintern, Tscher-

vonnaja-Ukraina, Krasnij-

Kaukaz . . . . . . . . . . . . . . . . 6,800 

b) Under färdigställande: 

f. d. Admiral Korniloff 6,800 

3 . Jagare. 

a) 
Marty 

Färdirta: 

Frunse ................. . 

Petrovskij m. fl. .. . .. . ... . 

b) Under färdigställand e: 

De p l. 

JlO 
1,110 
1,600 

Antagl. Petrovskij-typ 1,600 

4. Ubåtar. 

Politruk 
Marxist m. fl. ........... . 

De p l. 
ö 50 
375 

Huv.-art. 

12- 30,3 

Huv.-art. 

15- 13 

15- 13 

Huv.-art. 

2- 7,G 

4- 10 
4- 10 

4- 10 

Huv.-art. 

2- 7,ti 

l - 7,ti 

Antal. 
l st. 

Antal. 

4 st. 

l st. 

Antal. 

1 st. 
l )) 

4 » 

S:a 6 st. 

3 st. 

Antal. 

l st. 
4 )) 

S:a 5 st. 
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övriga länder. 

Tjeckoslovakiets första örlogsfartyg, en kanonbåt med 

'1Htmnet President l\1asaryk sjösattes i oktober 1931 vid Skoda

·verken. 
Albanien har debuterat bland sjömakterna genom att be

ställa en kryssare i Italien. Närmare uppgifter saknas. 

Persien uppgives hava beställt 4 kanonbåtar i Italien. 

Uppgifterna om storleken växla mellan 300 och 900 ton. 

Siarns av jagare, kanon- och torpedbåtar bestående ör

logsflotta har nyligen förstärkts med en i England byggd ka 

:nonbåt. Flera smärre fartyg äro beställda eller planerade. 

Kina, vars flotta numera uteslutande består av föråldra

·de fartyg, har framträtt såsom en av de många representan

'terna för en ny eller återuppväckt maritim livaktighet genom 

:att framlägga ett byggnadsprogram på 2 pansarskepp, 2 lätta 

kryssare, 2 jagare, 2 undervattensbåtar, 2 minläggare och di

verse hjälpfartyg. Sedermera int.räffade förhållanden hava 

väl antagligen förhindrat programmets påbörjande, men ett 

flygdepåfartyg, Teuck Sheng, uppgives vara under byggnad. 

Sammanfattning.*) 

I nedanstå~nde tabeller lämnas en sammanfattning av 

·vissa länders sjösatta och i tjänst vorande fartyg (F) samt de 

ifartyg, som befinna sig under byggnad (B). En sådan sam

.Inanfattning skulle emellertid bliva vilseledande, om man bland 

de i tjänst varande fartygen medräknade samtliga, som fin

nas upptagna i marinkalendrarna. Ett stort antal av i dessa ka

-lendrar upptagna fartyg äro nämligen föråldrade och böra 

därför icke inräknas bland de egentliga stridsfartygen. I det 

!följande hava därför icke medtagits de fartyg , som överskri

·dit de i Londonavtalet överenskomna maximumlivslängderna, 

;nämligen 
för pansarskepp och kryssare .. . ........... ..... . 

>> jagare och flottiljledare ..................... . 
20 år 
16 )) 

>> undervattensbåtar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 >> 

----
*) Av föredragenden reviderad i januari 1932. 
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Dock hava, vilket särskilt gäller tyska och ryska flottor 
na, s~\dana fartyg , som på senare :'ir undergått så genomgri
pande ändrings- och iståndsättningsarbeten att de kunna be
traktas såsom moderna, även medtagits. 

Tabellerna torde alltså få anses giva en översikt av elen 
verkliga, stridsdugliga kärnan i örlogsflottorna, ty även om 
de överåriga fartygen kunna fylla vissa och icke oviktiga upp 
gifter i lokal- och kustförsvaret, äro de dock ur räkningen . 
när det blir fråga om verkliga nperulioncr till sjöss. 

Sä rskilt inom de mindre fartygsklasserna p ågå ständig t 
stapel- och sjösättningar samt utr:.mgeringar, vilket innebär 
a tt översikter av här ifrågavarande art icke kunna beräknas 
överenss tämma m ed de verk liga förhållandena ens i det ögon 
blick då de nedskrivas . Tabellerna giva dessutom icke någon 
uppfattning om de olika en helemas storlek och styrka i för 
hållande till varandra. De få därför belraktas endast såsom 
mätare av styrkeförhållandena i mycket stora drag samt så
som uttryck för den allmänna tendensen . 

Stormakterna. 

H, l _::q rn"d R ~.c; h:j o-~ C: ;.:>UJ ;o ;o 1>1"~" ~ ~"'"'-'~ ~o~t:S .... ~ ..., t:j CD ::l ~~~ <+~'> q ()Q 
rn rl-CD,:>.. 

Lan d '-<j ()Q o-o"' m 
--:: CD t::..: l'> ::l CD 

IJQ ' crq~ o-o"' "' .... f/J ..., 
';' .... Ctl ?~' ' ' (l) 

FTB F l B F l B F l B F l B F l B 

Storbritannien 15 - G - ·- - 54 3 164 9 43 5 l 
Förenta Statema 15 -- 3 l - - 19 6 199 11') 47 3 
Japan ............ 9 - 3 l - - 29 - 10:2 - 70 l l 
Frankrike ···· ·· 9 l l - - - 14 4 68 lO 59 25 l 
Italien ............ 4 - - - - - 15 5 66 5 27 27 

Tyskland ......... - - - - 5 l 5 - 12 - - -

Ryssland') ······ 3 l - - - - 5 l 19 - 14 4 

1 ) Byggandet av 6 av dessa jagar(' uppgives t. v. vara inställt. 
2) Ostcrsjö- och Svarta Ha\·sllot+orna sammanräk11ade. 

l 

l 



M edelhcwsmal.:lerna . 

=---
Slag- Hangar- Flottilj- Under-

Kryssare ledare och vattens-
Lan d fartyg fartyg jagare bä tar 

F l B F l B F l B F l B F l B 

Frankrike ...... 9 l l - 14 4 68 lO 59 25 

Itali en ......... 4 - - -- 15 5 66 5 27 -27 

Spanien ......... 2 - - -- 7 l lO :2 12 -') 

Portugal ...... - - - - - 6 :2 4 - 2 

Jugoslavien ... - - - - l - - - 4 -

Grekland ...... - - - - l - 3 l 6 -

Turkiet ......... l - - - - - 4 - 4 -

1 ) 12 enlwt er beviljade, men byggandet uppsk:jutet t. v. 

Svarta Hausmrtktenw. 

Under-
Slagfartyg Kryssare Jagare vattens-

Lan d båtar 

F l B F l B F l B F l B 

Ryssland1) .•.••• L 4 l G 5 l 
- -

Turkiet ..... ... . l - - - 4 - 4 -

Rumänien ...... - - - - 4 - l -

1 ) Svarta IIavsflottan. 

Ostersjönwl.:terna. 

Slag- Pansar-
Under-

Kryssare Jagare vattens-
Lan d fartyg skepp båtar 

F l B F l B F l B F l B F l B -
Danmark ...... - - l - l - - l - - 5 -

Norge ............ - - - - - - - - 6 -

Sverige ... ..... . - - 3 - l l 6 - 7 :2 

Tyskland ······ - - 5 l 5 - 12 - - -
Polen ............ - - - - - -· 2 - 3 --

Lettland ...... - - - - - - - - 2 -

Estland ......... - - - - - - l - - -

Finland ·········1 - - :2 - - - - -

l 
4 -

Ryssland 1) ••••• • :2 l - - l - 13 - 9 3 
1

) ö stcrsjöJlottan. 
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Det kan vara av intresse att på grundYal av ovanstående 

~tabeller och övriga i denna berättelse förekommande uppgifter 

söka utreda bygnadsverksamhetens intensitet i de olika län

derna, jämförda med varandra. Här nedan uppgjord indel

ning är givetvis helt grundad på föredragandens subjektiva 

•omdöme och får anses beteckna en försiktig klassifiering. 

a) Mycket livlig bpggnadsverksamllet. 

.Frankrike, Italien, Portugal och U. S. A. 

b) Förhålandevis livlig byygnadsverksamhet. 

Finland, Grekland, Holland, Japan, Jugoslavien, Polen, Ru

mänien, Sovjetryssland (iståndsättning, ej nybyggnad ut 

om vad beträffar ub.) , Spanien och Turkiet. 

c) Nödtor ftig ersättningsbyggnad. 

:storbritannien, Sverige och Tyskland. 

d) Ringa eller ingen byggnadsverksamhet. 

Danmark, Estland, Lettland och Norge. 

2. I det föregående har framhållits, att den kanske mest 

:påtagliga och lärorika följden av nedrustningsavtalen blivit att 

kapprustningen till sjöss delvis överflyttats från det kvantita

tiva till det kvalitativa området. Andra konsekvenser äro: 

dels ökade rustningar ifråga om typer, som ej falla inom 

Tesp. avtals bestämmelser; 

dels att de i avtalen väl tilltagna maximitonnagen för de 

olika typerna medfört en tydlig storleksökning, vilket särskilt 

:kommit till uttryck ifråga om kryssarnas både antal och stor

lek . Varje stormakt har, i flera fall utan att något direkt stra

'tegiskt behov kunnat påvisas, ansett sig tvingad att gå upp 

till maximistorleken, 10,000 standarton. Följden har blivit en 

:kapprustning, som i intensitet ingalunda står förkrigsåren efter ; 

dels, då avtalen i många fall tillförsäkrade resp. makter 

:större antal enheter än de redan ägde, en febril byggnad för 

.att komma upp till avtalsenlig styrka; 
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dels ock en allmän strävan till snabbare ersättningsbygg

nad och föråldrade enheters utbytande ej blott tidigare än vad 

måhända annars blivit faliet utan även mot stötre och starkare 

typer. 

Endast ifråga om slagfartygsbyggnad kunna avlalen på

visas hava medfört en bestämd rustningsminskning, som dock 

m ed säkerhet kan antagas vara av endast temporär natur. 

Vid avtalstidens utgång med år 1936 hava nämligen befintliga 

slagfartyg i hög grad åldrats , vilket kräver omedelbara och 

stora anslag för ersättningsbyggnad. 

I vilken anmärkningsvärt hög grad rustningen överflyttats 

från det kvantitativa till det kvalitativa området framgår vid 

en granskning av de specifika byggnadskostnadernas storlek. 

Byggnadskostnaderna per ton hava nämligen stigit i sådan 

grad att de - även om hänsyn tages till penningvärdets fall 

- kunna påstås göra alla reella besparingsresultat av flottbe

gränsningsavtalen fullkomligt illusoriska. Exempelvis kan 

nämnas, att medan ett slagskepp före kriget kostade c:a 1,700 

kr. per ton, kostade Nelson och Rodney c:a 3,800 kr. per ton 

och Deutschland kommer att draga en totalkostnad av c:a 7,500 

kr. per ton. 

Avtalens reella resultat i kostnads- och materielhänseen-

de kunna därför i korthet summeras på följande sätt: 

Temporärt stillestånd i byggandet av slagskepp; 

I mycket hög grad ökade byggnadskostnader ; 

storleksökning inom de olika typerna. 

Dessutom snabbare och effektivare ersättningsbyggnad 

samt i flera fall ökning av antalet enheter. Det genom avtalen 

framkallade, i hög grad ökade maritima intresset med därav 

följande konsekvenser har i sin tur medfört en tydligt mar

kerad, ökad byggnadsverksamhet hos smärre, av avtalen ej be

rörda makter. 

Det kan sålunda icke döljas, att avtalens verkningar i 

realiteten blivit helt motsatta, vad som avsetts . De måste där

för i sanningens intresse karakteriseras som vad de verkligen 
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äro, nämligen en stor iniemotionell humbug. Några verkliga 
resultat av begränsningssträvandena kunna aldrig uppnås. 
förrän man går från periferien till centrum, d. v. s. lämnar im
ponderabilia och koncentrerar sina ansträngningar på det enda 
område, där reella resultat kunna vinnas, nämligen cwuägninq 
och begränsning ifråga om budgetema. 

3. Premiärminister Mae Donald höll den 29 juni l 931 
ett anförande i underhuset, där han hl. a. jämförde stormak 
ternas utgifter för örlogsflottorna 1914, Hl24 och 1930. Dess
utom angav han Hl14 års utgifter, omräknade i nuvarande pen 
ningvärde. Följande siffror u ppgåvos (här omräknade i 
svensk valuta och angivna i m il j. kronor) : 

l 

1914 1914 

(verkl. sum-
(i nuvarande 1924 1980 

penning-man) värde 

Storbritannien .. . 935 1380 1014 950 

U. S. A. .. .... .. .... 545 763 1267 1414 

Japan ....... ... ... .. 154 280 416 482 

Frankrike ···· ··· ·· 485 530 250 441 

Italien . ... . ... . .. .. . . 242 331 177 306 

De angivna siffrorna stänuna icke fullt med officiellt till
gängliga hudgetsiffror, och därjämte förefaller omräkningen i 
nutida penningvärde av 1914 års summor vara oenhetligt u1-
förd . Siffrorna erbjuda i alla händelser mycket av intresst'. 
Bl. a . framgår att avtalet i vVashington 1922 om flottorna~ 

begränsning icke avspeglar sig i utgiftssiffrorna för 1924 och 
1930. Tvärtom ökade alla stormakterna utom Storbritannien 
sina utgifter fr ån 1924 till 1928. 
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l diagramform te sig siffrorna på följande sätt: 
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4. En sammanställn ing av stannak ternas marinbudget
s iffror för de 6 senaste å ren visar följande (summorna omräk
lladc i svensk valuta och ang ivna i milj. kronor); 
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l 
1926 

l 
1927 

l 
1928 

l 
1929 

l 
1~30 

l 
1931 

Storbritannien ........ . ........... . 1052 1054 1039 1013 939 936 
u. S. A .................. .. ......... .. 1197 1207 1204 1382 1428 1344 
J apan .. . ..... . ..... . ............ ... .. . 445 477 492 486 489 391 
F rankrike .. ........... . ........ .. ... 258 :269 376 405 398 417 
Italien ......... ....... ....... ...... . 204 239 224 237 310 1!08 

Siffrorna 1926- 1930 äro hä1ntade ur Brassey's Naval 
Annual. Siffrorna för 1931 äro hämtade ur den utländska 
dagspressens uppgifter och återgivas med r eservation för ev. 
felaktigheter och beräkning på andra grunder än vad Brassey's. 
tillämpar. Det bör därför understrykas, att hudgetsiffrorna 
aldrig lämna ett fullt riktigt jämförelsemateriel, enär många 
utgifter, som i ett lan d tillhöra marinbudgeten i ett annat laml 
uppföres på annan budget o. s. v. 
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I diagramform te sig siffrorna på följande sätt : 
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Icke h eller detta diagram giver vid handen att flottbe
gränsningsavtalen i verkligheten medfört några nämnvärda 
hesparingsresultat. Möjligen framgår att utgiftsstegringen 
stäckts, men detta kan i lika hög grad varit en följd av de 
ekonomiska förhållandena. 
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·Synpunkter angående kombinerade operatio

ner över havet mot fientlig kust med särskild 

hänsyn till sjöstridskrafternas deltagande 
däruti. 

Utdrag ur föredrag hållet inför K arlskrona garnisons officerare 

och vederlikar den 12 oktober 1931. 

(Fort s. fr. ltäH. 1, sid. G3.) 

Å vedel av transportfurtyg samt llpfigörnndet uv pioner fö r 

inskeppning el! inverkunde faktorer. 

Som grundval för fördelning'!n av olika trupper m . m. till 

olika transportfartyg måste läggas de lantmililära fordringor na 

på trupp/örbandens taktiska mwändunde eft er lundstignill[/C/1. 

Delta innebär, att hela inskeppningsproblemet måste så a tt 

säga räknas baklänges utgående från m·skeppningen och lan d

sättningen av de olika taktisk a enheterna. 

Med ledning av de tantmilitära kraven i berört hänseend l~ 

uppställer den sjömilitära ledningen de närmare fordringarna 

på erforderl iga transportfartyg och urskeppningsmateriel. stor

leken av det transporttonnage, som erfordras för landstignings

styrkans överskeppande blir - med iakttagande av att ovan

nämnda tan tmilitära krav i första hand måste tillgodoses - · 

beroende av ett flertal faktorer , såsom truppernas kondition; 

arten av deras utrustning; om hästar medföras, eller om alla 

transportmedel äro motoriserade; överskeppningsföretagets 

lidsvaraktighet ; längden och karaktären av de sjövägar, soUl 

skola bef~ras: inflytandet av årst iden m. m. Sålunda kräw~ 

l. ex. tyd ligtv is ett större transporttonnage för överskeppninf.( 

a'" en viss landstigningsstyrka när företaget a v ses röra sig Ö\' : r 
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:s tora vallenområden och under ogynnsamma klimatoloo-iska 

för~1ållanden än när samma styrka skall överskeppas 
0 

över 

·smar-re vattenområden och under gynnsamma klimatoloo·iska 

förhållanden. 
0 

Det erforderliga tonnagebehovet skall uträknas i nettore

gisterton, enär nettotonnaget är det som i verkligheten kan ut

_nyttjas. Omvandlingen till bruttotonnage kan sedan aöras med 

- d 
o 

anvan ande av viss omvandlingskoefficient 

För beräkning av erforderligt tonnageutrymme för i lant

s~ridskoraf~erna ingående materiel fordras givetvis detaljupp

G_'fte~· a ·nkter m. m. för olika slag av fordon, transportmate

n el, artilleripjäser o. dyl. Med hänsyn till den mängd av olik

.artade fordon m. m. , som ingå i en modern truppstyrka av 

den storlek, som kan beräknas erforderlig för utförandet a v 

·en kombinerad operation över havet, inses lätt hur utomordent

ligt omfattande ifrågavarande arbete blir. 

Gäller det överförandet av en större landstignincrsstyrka 
.. 

b ' 

som ar utrustad med bl. a . tungt artilleri, och vars alla trans-

.portmedel äro motoriserade, samt vars väaar över havet äro 
} o 

O 

· anga !t. ex. transport från Västmakt till Östersjömakt) , torde 

man emellertid generfilt kunna räkna med följande nettobe

hov, nämligen : 1 man 1,5 ton och 1 fordon 5 ton, varvid i 

begreppet »fordon » ingår samtliga slag av bilar, traktorer och 

övriga motordrivna fordon. Nu angivna siffror torde under 

anförda förhållanden kunna användas, åtminstone när det 

gäller att erhålla nödiga primäruppgifter för rekvisition av er

forderligt tonnage. Dessa uppgifter böra nämligen ligga fär 

diga i god tid, enär rekvisition och hopsamling av transport

tonnaget kan komma att taga avsevärd tid. 

Sedan de för olika förband erforderliga nettotonnagesiff

rorna erhållits , vidtager rekvisition och hopsamling av trans

porl- och urskeppningstonnaget, varvid iakttages att ett visst 

Teserv tonnage uppgående till c :a 10 a 15 % av det siffermäs

sigt erforderliga bör reserveras. Den närmare fördelninaen 

o~~1bord å resp. transportfartyg av trupper m. m. , d. v. s. 11;p
gorandet (IV den för varje fartyg detaljerade inskeppningspla-

T idBkrifl i 'Sj@väsendet. 
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nen göres av transportfartygens befäl i samråd med truppbe
fälet . 

Det är av utomordentlig vikt, att stuvningen ombord av 
olika slags materiel sker på det med tanke på hastig urskepp
ning mest ändamålsenliga sättet, d. v. s. med noggrant aktgi
vande på den ordning, i vilken materielen sedermera skall ur
lastas. Tydligt är, att de fartyg, som huvudsakligast avses 
för transport av tyngre materiel såsom artilleripjäser, trakto
rer, bilar av olika slag m. m. skola hava lämpliga lastnings
och lossningsanordningar, varjämte för ett snabbt lossningsar
bete erforderliga hjälpmedel såsom wirelängor, kättingsstrop 
par o. dyl. skola finnas tillgängliga i erforderliga mängder. 

Av det nu sagda beträffande planläggningsarbetet för in 
skeppningen torde framgå, att detsamma är ett synnerligen 
omfattande och viktigt arbete. Ett av de mest belysande 
exemplen på varthän det kan leda, om icke erforderliga planer 
i detta hänseende äro väl genomtänkta och utarbetade på för 
hand samt uppgjorda efter den principen, att transportfarty
gen skola vara lastade i exakt överensstämmelse med det av
sedda taktiska utnyttjandet av trupperna, är den första engel
ska expeditionen för tagandel av Gallipolihalvön. Den lant
militära överbefälhavaren, generalen Sir Jan Hamilton, blev 
utsedd för sitt uppdrag endast några timmar före sin avresa 
till Gallipoli; han hade en otillräcklig och otränad stab; han 
hade inga operationsplaner, ehuru vissa allmänna planer fun 
nos i vVar Office, och han hade slutligen icke haft någonting 
att göra vare sig med sammansättningen av sina trupper eller 
desammas inskeppning å transportfartygen. Följden blev, att 
sedan transporterna anlänt till Gallipoli, måste de sändas till 
Egypten för att urskeppas och återinskeppas i enlighet med 
de taktiska krav, som förhållandena på Gallipoli krävde. Här 
igenom förlorade anfallet totalt allt vad överraskning heter, 
varjämte försvararna fingo några veckor på sig att ytterligare 
stärka sina försvarsanstalter. 
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Överskeppningen. 

Från det transportflottan stuckit till SJOSS samt lämnat 
embarkeringshamnarna och till dess elen ankrat utanför lancl
stigningsområdet, vilar givetvis hela ansvaret för dess säkerhet 
på flottan. Eftersom vissa sjömilitära synpunkter på bl. a. 
överskeppningen komma att anföras i ett senare samman
hang, och överskeppningen får anses vara en rent sjömilitär 
fråga, synes det icke erforderligt att nu närmare beröra den -· 
sanuna. 

Å uppgörandet av plcmer för urskeppningen inverkande 
faktorer. 

Urskeppningen omfattar truppernas och materielens om
lastning från transportfartygen till den transportmateriel , som 
skall föra dem iland samt förflyttningen till landstigningsplat
serna och urlastningen därstädes. 

I särskilt gynsamma fall kunna transportfartygen direkt 
ingå i hamn och verkställa urskeppningen vid kaj därstädes. 
I varje fall är det av vital betydelse för landstigningsföretagets 
lyckliga genomförande dels, att tiden för urskeppningen ned
bringas till ett minimum och dels, att urskeppningen sker i 
möjligaste anslutning till för densamma uppgjorda planer, på 
det att den absolut nödvändiga redan och ordningen åstad
kommes, utan vilken urskeppningsföretaget synnerligen lätt 
övergår att bliva ett katastrofalt kaos. Ihågkommas måste 
nämligen ständigt, att urskeppningen utgör det mest kritiska 
momentet i hela landstigningsföretaget och bildar företagets 
så att säga tekniska slutmål. På grund härav fordras, att dc 
lant- och sjömilitära befälhavarna tillsammans uppgöra nog
granna planer för m·skeppningen. 

Den fantmilitära ledningens önskan är givetvis att få de 
olika taktiska enheterna landsatta så snabbt som möjligt för 
att snarast bringa största möjliga rörliga eldkraft till verkan 
mot fienden och skaffa fast fotfäste i land. 

Medledning av de lantmilitära önskemålen bestämmer den 
sjömilitiira ledningen, hur den transporttekniska sidan av ur-
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~keppningcn skall utföras. Till grund för detta arbete i~igge -. 

en ankarordning upptagande dc exakta lägena av de olika 

transportfartygen m. m. efter ankringen. Sagda lägen måste 

uttagas med hänsyn till sådana landmärken (kyrktorn o. dyl. ). 

som kunna beräknas kvarstå även sedan försvararen indragit 

sina flytande sjömärken och raserat övriga för angöring och 

innavigcring avsedda märken. Urskeppningsplcmen skall där 

efter i detalj reglera gången av urskeppningen, omfattande 

vilken urlastningsmateriel (trålare, pråmar, skeppsbåtar m . 

m.) , som skall avhämta sina avsedda truppenheter och mate

riel från olika transportfartyg samt var dessa skola landsättas. 

Planen skall även omfatta en ursJ,·eppningsticltabell angivan 

de de tider, då resp. truppenheter m. m . normalt kunna beräk

nas vara ilandsatta på önskade platser. Till grund för sagda 

tidtabellsberäkning lägges transportfartygens lossningskapaci

tet, urlastningsmaterielens (småfartygens) lastnings- och loss

ningskapacitet samt tiden för förflyttningen till landstignings

punkterna. 
För att snabbt kunna utföra urskeppningen är det tydligt 

vis av mycket stor betydelse, att lämplig fartygsmateriel dispo

neras för truppernas och .materielens :ilandlransporlerancle. 

För ändamålet torde del vara erforderligt avse specialbyggda 

fartyg, och då närmast särskilt konstruerade pråmar, vilka 

dels medgiva ombordtagandel av stora mängder folk och ma

teriel , dels bereda folket skydel mot fientlig infanterield uneler 

transporten och dels slutligen medgiva en hastig urlastning 

av tyngre materiel såsom artilleripjäser o. dyl. 

Vid urskcppningsplanens uppgörande är det slutligen klokt 

alt till äldste befälhavarens förfogande bibehålla en viss land

stigningsstyrka jämte transportmateriel, vilken styrka avses 

att kunna insättas på taktiskt viktiga punkter, där försvararen :; 

motstånd är opåräknat starkt, eller där övriga omständigheter 

påkalla en hastig förstärkning. 

I anslutning till uppgörandet av urskeppningsplanen bör 

lämpligen även planläggningsarbetet för upprättandet av en 

fullständig bas inom eller i närheten av det tillämnade land

slign ingsområdct utföras. I samma mån som landstigning~-
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styrkoi·na beräknas bliva beroende av eget etappväsendes 

organisation och kapacitet ökas kravet på anorduandet av 

en fullständig bas för tillfredsställandet av lantstridskraf

ternas behov av livsförnödenheter och ammunition m. m. 

Basen, som ställes under befäl av en baschef, måste ofta för

ses med lokala försvarsanordningar i avsikt att frigöra ör

logsfartygen från denna uppgift. 

Scdan nu vissa synpunkter angående planläggningsarbe

ten m. m. för utförandet av en kombinerad operation över ha

vet belysts, skall här beröras dels vissa sjömilitära synpunkter 

beträffande sammansättningen av skydds- och stödstyrkorna 

samt beträffande inskeppningen, överskeppningen och ur

skeppningen, dels lämnas en redogörelse för artillerifartygens 

understöd av egna trupper i samband med dessas urskeppning 

och framryckning och dels slutligen beröras organiserandet av 

den för sagda artilleriunderstöd erforderliga förbindelsetjän

sten mellan trupper, fartyg och flygplan. 

Sjömilitära synpunkter bet.räffande vis,sa företag m. m. 

samband med kombinerade operationer över havet. 

Sammansättningen av skydds- och stöclstyrkorna. 

Inledningsvis har framhållits , att en absolut grundförut

sättning för att en kombinerad operation över havet mot fient

lig kust överhuvud taget skall kunna genomföras med någon 

utsikt till framgång är, att egna sjöstridskrafter behärska 

tra.nsportvägarna över h ave t, eller att i varje fall de egna sjö

stndskrafterna äga ett praktiskt taget oinskränkt herravälde 

till sjöss inom de aktuella operationsområdena uneler den tid 

operationerna vara. I trots härav är det emellertid nödvän

digt, att för transportflottans direkta skydd uneler såväl för

flyttningen över havet som framför allt vid närmandet till 
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fiendens kust och i samband med urskeppningen avse en 
sk yddsstyrka av örlogsfartyg. Bestäm.mande för skyddsstyr
kans sammansättning blir givetvis arten av det motstånd, som 
kan förväntas. Dessutom konuner naturligtvis skyddsstyrkans 
sammansättning att bliva i hög grad beroende av stödstyrkans 
sammansättning och uppgift. I varje fall måste skyddsstyrkan 
innehålla artillerif'artyg för eldunderslöd av egna trupper och 
för skydd mot anfall från fientliga lant- , sjö- och luftstrids
krafter; lätta fartyg för skydd 1not ubåtar samt för bl. a. dim
bildning; minsvepningsfortyg för utförandet av erforderlig min
svepning samt slutligen special/artyg (t. ex. armerade trålare) 
för utförandet av spärrbrytningsföretag o. dyl. Lämpligt tor
de vidare vara, att till skyddsstyrkan, d. v. s. i direkt anslut
ning till transportflottan, dessutom förlägga de fartyg, som om
bord medföra de för landstigningsföretaget nödiga lll/'tstrids-

krafterna. 
Studstyrlwns uppgift är att taktiskt frigjord från landstig" 

ningsföretagets övriga förband ansvara för skyddet mol an
grepp från fiendens huvudsjöstriclskrafter. Skydcls- och stöd
styrkornas uppgifter kunna i vissa fall sammanfalla, så att 
de gemensamt bilda en enda styrka. Ur sjöstrategisk syn
punkt är stödstyrkans sammansättning och placering av sär 
skilt intresse. Behövas stödstyrkans fartyg för det direkta stö
det av skyeldsstyrka och transportflotta, bör stödstyrkan tyd
ligen vid närm.anclet till fiendens kust anslLLta sig till övriga 
förband för att observera fiendens huvudstriclskrafter. Gäller 
det närmast hindra dessa från alt störa själva landstignings
företaget, är det lämpligt, att stödstyrkan närblockerar fien
dens sjöstridskrafter under elen tid företaget pågår. Är emel
lertid landstigningsföretaget egentligen avsett såson1 ett stra 
tegiskt påtryckningsmedel för att locka ut fiendens sjöstrids
krafter ur deras baser och tvinga dem till strid, torde en f jiirr
blockad vara att föredraga. Faran är emeller tid, att fiendens 
sjöstridskrafter under sådana förhållanden lyckas kringgå el
ler med vissa delar engagera stödstyrkan för att komma till 

anfall på transportflottan. 
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l n skeppningen . 

Utöver vad i ett tidigare sammanhang framhållits beträf
fande det sjömilitära deltagandet i uppgörandet av planer m. 
m. för inskeppningen, är ej mycket att anföra. Det kan dock 
tilläggas, att under den tid före den kombinerade expeditionens 
igångsättande, som användes för att specialöva trupperna för 
·deras uppdrag, kommer även personal från flottan att dellaaa 

" o 

Vissa truppförband avses måhända att landsättas direkt från 
örlogsfartyg (jagare o. dyl.), och landsältandet i övrigt kom
mer som regel att ske med av flottans folk bemannade små
fartyg och båtar. För att det härigenom erforderliga samar
betet skall förlöpa på bästa sätt, erfordras givetvis samövning. 

Överskeppningen. 

För transportflottans förflyttning över havet erfordras, 
:att densamma gives en taktisk indelning. Vidare skola be
stämmelser för marschformeringar under dager och mörker 
samt bestämmelser för fartygens taktiska uppträdande under 
·olika situationer, såsom spridningsplaner, sicksackdiagram m. 
m. finnas utdelade, varjämte samtliga fartyg skola vara för
seelda m ed signalböcker och erforderliga föreskrifter för för 
])indelsetjänsten. A varje transportfartyg skall vara embarke
:rad signalpersonal från flottan , varjämte en sjöofficer bör vara 
embarkerad åtminstone på vissa av de viktigare transportfar
tygen. Transportfartygens befäl bör före transportens avgång 
från embarkeringshamnarna hava genomgått kurs i konvoj
tjänst eller erh ållit motsvarande utbildning. 

Om möjligt bör överskeppningen ske samtidigt med hela 
styrkan. Större transportflotta kan dock, för att öka trans
portfartygens möjligheter till undanmanöver vid fientligt an
fall , indelas i flera operationsgrupper, vilka förflytta sig olika 
vägar till sjöss för att på angiven tid befinna sig å vissa punk
ter utanför den fientliga kusten, klara för inlöpande till av
:sedda urskeppningsplatser. 
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Ursl.:eppningw. 

I och med närmandet till fiendens kust ökas faran för mot
verkan från dennes stridskrafter, varför ökad stridsberedskap 
måste intagas å flottan. Med hänsyn till överraskningsmomen
tet bör tiden för ankringen och urskeppningens igångsättande 
förläggas till dagningen . I avsikt att vilseleda fienden om plat
sen för huvudstötens insättande böra lämpliga transportfartyg, 
event. zztan embarkerade trupper, jämte viss skyddsstyrka de
tacheras för utförandet av demonstrationsföretag. 

I lämplig tid före ankringen igångsättes llygspaninaen 
med särskild uppgift att utröna fiendens gruppering i närheten 
av platserna för den tillärnade landstigningen. Samma flyg
plan, vilka radioledes kontinuerligt insända erhållna spanings 
resultat, skola därjämte vara heredda att tjänstgöra såsom eld
ledningsplan för artillerifartygens eldgivning. 

Med stöd av mottagna spaningsrapporter igångsätta ar 
tillerifartygcn beskjutning av mål i land. Försvararens strids -· 
krafter torde emellertid som regel vara så väl maskerade atl 
flygspaningen icke kan beräknas lämna några uttönun::mdc 
upplysningar vare sig beträffande fiendens gruppering eller be
träffande för eldgivningen lämpliga mål. I varje fall synes de l 
dock ändamålsenligt, att artillerifartygen, även om spanings
uppgifter utebliva, igångsätta beskjutning av strandpartierna 
för landstigningen. Sagda eldgivning, som bör påbörjas pa 
stora avstånd och under gång samt fortsätta under örlogsfar
tygens försiktiga närmande till land, fortgår m.ecl ökad inten
sitet sedan fartygen ankrat. 

Sedan artillerifartygens eldgivning lämnat sådant resultat 
att försv·ararens motståndskraft inom områdena för landstig
nino-ens utförande konstaterats vara, eller kan beräknas vara t> 

bruten, ankra transportfartygen enligt anbefalld ankarordning . 
Härvid iakttages, att åtgärder skola vidtagas för att vid behm 
omedelbart sticka ifrån ankarkättingarna. Samtliga ankrade 
fartyg, alltså även örlogsfartygen, skola hava ånga uppe fö t 
omedelbar lättning och gång med hög fart. 

- 135-

Omedelbart efter transportfartyg~ns ankring påbörjas ur
skeppningen av landstigningsstyrkorna enligt m-skeppnings
planen. 

I samband med ankringen, eller om så ske kan helst före 
densamma, utsättas båtar med utprickningsmateriel för ut
prickning av platserna för event. borttagna sjömärken och för· 
utförande i övrigt av den utprickning, som kan vara erforderlig. 

Särskilt avdelade fartyg igångsätta omedelbart utläggandel 
av ubåtsnät i avsikt att göra ankarplatsen ubåtssäker. 

Minsvepningsfartyg och spärrbrytare undanröja cvent. 
befintliga min- och övriga spärrar. 

För dimbildning avsedda fartygsgrupper intaga för full
görandet av sitt uppdrag ändamålsenliga utgångslägen. 

En rörlig fartygsreserv bestående av exempelvis kryssare 
och jagare uppehåller sig utanför ankringsområdet klar för 
omedelbart utförande av beskjutning, ubåtsjakt, dimbildning 
m. m. å anbefallda punkter. 

I samband med landsättningen av dc första trupperna upp 
rättas genom flottans försorg en förbinclels ecentml i land. B{:'
roende på distanserna mellan de förankrade örlogsff'.rtygen 
och land kan det vara erforderligt att förlägga eti fartyg på 
lämpligt avstånd från land för tjänstgöring såsom reservfor 
bindelsecentral och event. repetitör. 

Helt fristående från själ va urskeppningen IJch landsätt
ningen av trupperna, men likväl stäende i ett visst organiskt 
sammanhang med dessa företag, är påbörjandet av arbetena 
med anläggandel av en bas för lanlstridskraftemas behou. 
Ifrågavarande arbete bör utföras av särskild etappformation 
under skydd av sjöstridskrafter till dess att basens egna för 
svarsanordningar hunnit organiseras. 
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Artilleri~artygens eldunderstöd åt egna trupper. 

Artillerifartygens uppgift i berört hänseende är: 

att genom beskjutning av landstigningsområdet före och 

<under urskeppningcn undandriva eller binda därstädes event. 

befintliga försvarare, och 
att i san1band med egna truppers landstigning och fram

.ryckning bereda desamma event. erforderligt artilleriunderstöd. 

BesJ.:.iutningen av landstigningsområdet före urskeppniny

en har redan tidigare berörts. Dess uppgift är att rensa ck 

närmast landstigningspunkterna varande terrängavskärningar 

na från försvarare. Som dessa em ellertid i de flesta fall torde 

hava inrättat starkt skyddade ställningar i terrängpartierna 

innanför stranden , kan rnan näppeligen räkna med att h ell 

befria dc aktuella strandområdena enbart genom fartygens ar

tillerield. I varje fall torde denna eineUertid komma att all-

varligt skada och skaka försvararen samt tvinga honom all 

hålla sig i befintliga skyddsställningar och förhindra eller för

svåra framförandet av reserver. Fartygselden ledes som 

nämnts, i den mån så ske kan, genom målangivning och ned

slagsobservationer från fl ygplan, vilka beroende på förhållan-

dena öka eldens verkan genom bombanfall, gasbeläggning m. 

m. Eldgivningen bör, åtminstone sedan artillerifartygen ank

rat, utföras m.ed hastig salvtakt. Ammunitionen utgöres lämp

ligen av spränggranater. 
Beskjutning av landsligningsomrädet under urskeppningen 

äger rmn på begäran av befälhavare ur armen. Principiellt 

bör elden läggas så nära framför Pgna landstigande trup1wr 

som möjligt i avsikt att binda försvararen och möjliggöra fiir 

egna trupper att sätta sig fast i land. Med hänsyn till de 

flacka banorna hos fartygsartilleriet synes det bliva erfordN

ligt att utföra ifrågavarande eldgivning med reducerade ladd

ningar i avsikt att få brantare projektilbanor. 
Artilleriunderstödet åt egna fromryckande trupper torde 

många gånger bereda stora svårigheter, varför detsamma ford

rar ett noggrant planläggningsarbctc. 
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Till att börja med måste det då observeras, att tillfreds

ställande understöd från far tygsartilleriet icke torde kunna 

upåräknas med mindre fartygen ligga till ankars och uppvar

pade så, att deras lägen äro fixerade, d. v. s. så, att de kunna 

betraktas såsom fasta batterier. Kan detta krav ej fyllas , utan 

måste fartygen av någon anledning hålla sig under gång, torde 

det bliva nödvändigt, att de härunder röra sig i för ändamålet 

särskilt beräknade banor, som äro försedda med väl utpricka

de punkter varest elden avgives. Sagda punkters lägen måste 

med y ttersta noggrannhet fixeras i sjökortet. Det gäller vi

dare, att åstadkomma clt för trupperna och fartygen gemen

samt system för må/angivning. För ändamålet fordras , att i 

såväl fältkarta som. sjökort utläggas vissa gemensamma noll

punkter (målangivningspunkter) , till vilka målangivningen 

hänföres. Sådana punkter äro t. ex. triangelpunkter, kyrkor 

o. dyl. Begäran från trupperna om beskjutning av visst mål 

skall hänföra sig till någon av de gemensamma nollpunkterna, 

i förh ållande till vilka målets avstånd och vinkel angives me

·delst användande av t. ex. armens kartvinkelmätare. Örlogsfar

tygen utlägga den erhållna vinkeln och avståndet i förhållande 

till angiven nollpunkt och uttaga sedan erforderliga skjutele

ment i förhållande till sina egna lägen. 
Eldledningen utföres dels från flygplan , vilka för ändamå

let böra vara försedda med spanare från armen samt radiote

legrafist, den senare från flottan, dels från O-punkter i land, 

vilkas observationer över befälhavaren för lantstridskrafternas 

.artilleri och sedan över förb indelsecentralen gå till de skju

tande fartygen. 
Eldunderstödets effektiva vcrk:m blir i synnerligen hög 

grad beroende av förbindelset]änstens säkra funktionerande. 

l avsikt att förkorta den för eldledningen oundgängligen er

forderliga signaleringen måste en eldledningscode finnas upp

gjord. 
För att förhindra vådabeskjutning av egna trupper bör 

enligt vederbörande befälhavares ur arm en bedömande till 

-:artillerifartygen insignalcras uppgift å egna truppers lägen , 
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varjämte vissa signaler skola vara anbefallda för ett omedel 

bart inställande av fartygselden. 

Det torde vara bftde nödvändigt och riktigt, att ledningen 

av fartygselden under eldunderstödet av egna trupper uncler

ställes den befälhavare ur armen, som för befälet över lant 

strid skrafternas artilleri. l avsikt att samla all artilleriverk 

samhet i en reglerande instans bör varje begäran från trupper

na om eldunderstöd av fartygen gå genom denna befälhavare. 

Hos honom bör tjänstgöra åtminstone en artilleriofficer från 

flo ttan för skapandet av det oundgängligen erford erliga sam . 

arbetet. 

Förbindelsetjänsten mellan trupperna, fartygen och 

flygplanen. 

För alt örlogsfartygen och flygplanen skola kunna verk

samt s tödja egna trupper före, under och efter m·skeppningen 

fordras, att förbindelsetjänsten dem emellan fungerar snabb t 

och säkert. 
Som tidigare nämnts erfordras, att en förbindelsecentral 

upprättas i land så snart ske kan i m·skeppningens början, sam t 

att ett fartyg om. behövligt förlägges nära land för tjänstgii

rino· såsom reservförbindelsecentral (event. repetitör) . 
b 

. 

Förbindelsen mellan lruppema och centralen upprätthålles 

i främsta rummet med trådtelefoni och ra di o; förbindelsen 

mellan fartygen och centralen med radio, optisk signalering 

och om möjligt även trådtelefoni (därest omständigheterna sä 

medgiva utlägga fartygen om.edelbart efter ankringen telefon

kabel till förbindelsecentralen) samt förbindelsen mellan fl yg

planen och centralen med radio. 

Principiellt skall i båda ändpunkterna av en och sanuna 

förbindelselinje signalister ur samma vapen ombesörja för

bindelsen. I förbindelsecentralen kommer sålunda att befin· 

na sig signal- och radiopersonal ur såväl armen som flottan. 

I enlighet med ovannämnda princip ombesörjes följaki· 

ligen förbindelsen mellan trupperna och centralen av personal 
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f rån armen under ledning a v en signalofficer från armen och 

förbindelsen m ellan fartygen och centralen, m ellan flygplanen 

.och centralen samt mellan fartygen och flygplanen av perso

nal från flottan under ledning av en förbind elseofficer från 

flottan. 

Begäran från trupperna om eldunderstöd av fartygsartil

leriet sändes från vederbörande befälhavare ur armen till ar

tilleribefälhavaren ur armen samt från denna till förbindelse

centralen , där den mottages å annesidan. Härifrån går den 

till marinsidan, som sänder meddelandet till fartygen samt, 

när det gäller m ålangivning m. fl. faktorer, som skola komma 

till flygplanens kännedom, samtidigt även till flygplanen. 

En gemensam frekv ensfördelning upptagande samtliga för 

de olika radioförbindelserna erforderliga radiofrekvenser upp

rättas genom flottans försorg. 

slutord. 

Redan inledningsvis har framhållits , vilka utomordentlig t 

stora svårigheter som äro förknippade m ed genomförandet av 

en kombin erad expedition över havet i våra dagar. Graden 

av dessa svårigheter blir dock i sista hand en direkt funktion 

av motståndarens försvarsmedel. Aro dessa otillräckliga eller 

i dåligt skick , minskas svårigheterna automatiskt för att till 

slut h elt bortfalla. En sådan tingens ordning blottlägger ett 

l and och inbjuder en fi ende att m ed begagnandet av den bästa 

och bekvämaste av transportvägar --· havet - sätta sig fast 

på motståndarens område. Äro däremot försvarsmedlen i crott 
o 

b 

stand, torde man våga förutspå, att en fiende snart skall finna , 

att de m ed en kombinerad operation över have t förenade risk 

erna icke uppvägas av lika stora fördelar, utan torde han kom

Jna att avhålla sig från att över havet hota motståndaren. 

F;skil Gester. 
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Krigsberedskap och skolsystem. 

Hur ofta får man ej , i sammanhang med uttalanden om. 

åtgärder för höjnadet av flottans krigsberedskap, erfara , att det 

rådnnde skolsystemet utgör ett allvarsamt hinder för ernåen

det av en tillfredsställande krigsberedskap '! Ofta nöja sig k ri

tikerna på detta område -- som exempelvis sign. >' Gri » i Karls

krona-Tidningen för någon tid sedan - med att framhålln, 

att skolsysternet eller utbildningsplanen är av ondo för krigs

beredskapen, utan att vederbörande närmare inlåta sig pa. 

vad son1 bör ändras eller borttagas, och än mera sällan fram

ställas förslag till en bättre sakernas ordning på detta område. 

En kortfattad redogörelse för de principer, som tillämpats 

vid uppgörandet av nu gällande utbildningsplan (fastställd ge

nom g. o. 980/25), torde därför måhända vara av intresse. 

Det gällde då först att avgöra det omfång av utbildning. 

som ansågs nödvändigt eller lämpligt att bibringa flottans 

manskap. Först bestämdes då, att manskapets utbildning så

som hittills borde uppdelas på tre skeden, rekryt-, korprals 

och underofficersutbildning, varje skede med en allmänmiliUir 

skola jämte den yrkesutbildning, som, enligt experters på oli

ka områden åsikt, var nödvändig. Flottans skolsakkunniga 

hade efter mångårigt arbete inkommit med omfattande försla~ 

till utvidgningar, särskilt vad angår allmänbildande ämnen, 1 

såväl korpral- som underofficersskolor. Efter ingående un

dersökningar fattades den ståndpunkten, att någon utsträck

ning av vare sig rekrytskolans eller korpralsskolans hittills\a-
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rande längel 6 respekLive 5 månader ej kunde medgivas, även

som att den utbildning, som avsågs att meddelas i dessa skolor, 

ej kunde utsträckas att omfatta annat än det, som kan anses 

erforderligt för att rätt sköt'a vederbörlig befattning i flottans 

tjänst. Vad underofficersskolan angår, hade man mindre go

da erfarenheter från den 10 månader långa ettåriga under

officersskoletypen, och ansågs det av flera skäl lämpligt att 

för alla yrkesgrenar - förut hade en del yrkesarenar ettåri()' 
• t> t> 

och en del tvåårig UO-skola - införa tvåårig UO-skola, med 

undervisningen huvudsakligen förlagd till vinterhalvåret. Nå

gon utsträckning av denna skola kunde då, utan större olä

genhet, medgivas, på det att densamma skulle medhinna utbild

ning till likvärdighet med vissa examina vid navigationssko 

lan, en förmån, som högt värdesättes av personalen. Vad be

träffar yrkesskolorna ansågs det, att dessa kunde göras kortare, 

än vad 1910 års utbildningsplan föreskrev, sålunda avkortades 

våryrkesskolorna från 2 % till 2 och höstyrkesskolorna från 3 

till 2 månader. Skjututbildningcn förenklades, därigenom att 

endast en del am och tm utbildas till riktare - förut alla. 

Dessutom ansåg man sig kunna avskaffa våryrkesskolor för 

artilleri- och signalmatroser. De värnpliktigas utbildning för

enklades till att - utom vad beträffar vissa specialister -

omfatta ednast en kort allm. mil. utbildning. Yrkesutbildning

en för den stora massan av vpl. avskaffades. En avsevärd 

begränsning av den ombord förlagda skolutbildninaen aenom-
f" t> t> 

ordes alltså genom den nya utbildningsplanen. 

Sedan utbildningens omfång blivit bestämd, gällde det 

att förlägga de olika skolorna och kurserna till ur krigsbered

sk apssynpunkt sett lämpligaste tidpunkter. Utgående från den 

grundsatsen, att skolutbildning ombord är till hinder för be

dr!vandet av en rationell stridsutbildning, har man i möjligaste 

I~an sökt undvika att förlägga utbildningskurser, särskilt å psk, 

t,[l kustflottans s. k. rörliga period med samövade besättningar 

(d. 25 april-20 aug.). Denna period kan ej utsträckas så

framt ej värnpliktsticlen förlänges eller utesllltande stambe

In.cmning införes. De strategiska m. fl. skäl, som ligga till grund 



- 142 -

för detta val av tid för flottans högsta krigsberedskap, torde 
vid behandling av denna fråga kunna lämnas åsido. 

En annan grundsats har varit , att i n1öjligaste mån söka 
.koncentrera utbildningen inom de olika skedena, rekryt- , K
och DO-utbildningarna, på det att så långa perioder som m öj
ligt av "skolfri '' tid m åtte uppstå mellan dessa utbildningsske. 
den. Härigenom vinnes den fördelen för krigsberedskapen, att 
besättningarna kunna under relativt lång tid kvarstå orubbade 
ombord. Av samma skäl har DO-utbildningen förlagts till 6 :e 

och 7 :e utbildnings åren. 
Med stöd av, vad som ovan anförts, torde kunna påstås 

att hänsynen till krigsberedskapen varit elen ensamt domine
rande synpunkten, vilken legat tiil grund vid uppgörandet a\' 

nu gällande utbildningsplan. 
De anmärkningar, som på senare tid riktats mot denna 

plan, hava i allmänhet avsett, att kustflottans fartyg uneler 
höstskaleperioden varit så belastade med utbildningskurser, att 
stridsutbildningen måst i allt för hög grad eftersättas. Det 
enda lämpliga sätt att lätta detta tryck torde vara att ovsko fio 
en del mindre viktiga kurser, vilket också föreslagits i CKF :s 

årsrapport 1931. 
Innan denna väg b eträdes eller åtminstone innan man g[u· 

för långt på densamma, torde dock böra betänkas, att en an
nan för krigsberedskapen mycket viktig faktor, nämligen per
sonalens yrkesskicklighet måste bliva i lägre eller högre grad 
lidande genom vidtagandet av en dylik åtgärd. Vad man än 
vill säga om utbildningssystemet vid flottan, - en sak torde 
få anses allmänt erkänd - att detta system förser oss med en 
personal, som b esitter högt uppdriven yrkesskicklighet, vilken 
sedermera kompletteras genom stridsutbildning. Särskilt för 
den svenska flottan är denna frågan a v stor b e tydelse. Vi 
måste räkna m ed sannolikheten av att våra psk skola upp 
taga strid med fartyg, som hava grövre kanoner till större 
antal än våra, bättre skydd och möjligen även högre fart. Yr
kesskicklia och väl samövad personal är hart när elen endet 

b . 

t rumf vi kunna h oppas att sitta inne med vid en dylik k rat t-

- 143-

:mätning. Det gäller alltså här att väga hur mycket av elen 
,genom skolutbildning förvärvade yrkesskickligheten man bör 
avstå från till fromma för stridsutbildningen. 

CKF :s förslag innebär a vskaffandet a v rekrytkurserna vid 
:höstskolorna för am å psk samt för eldledningspersonalen. 
Undertecknad djärves ifrågasätta, huruvida man ej lämpligen 

·borde bibehålla en utbildningskurs för am-rekryter avsedda 
.att utbildas till riktare vid lätt lwnnn*) samt till jagarriktare, 
men avskaffa rekrytkurserna för alla övriga am , således även 
för dem å jagare tjänstgörande. Det kan väl ej anses riktigt 

. att föreskriva olika utbildning för en am beroende på om till
:fälligtvis kommendering innehaves å p sk eller å jagare? 

Såframt eldledningspersonalen avkopplas från signalut
:bildning, kan rekrytkursen vid höstskolan för denna perso
nal kunna förenklas. Att helt avskaffa densamma torde ej få 
anses tillrådligt. Med hänsyn till gallringen av blivande av
s tåndsobscrvatörer, torde en utbildningskurs på rekrytstadiet 
.för sagda personal fortfarande få anses av behovet påkallad. 

Tanken att överföra en del av den utbildning, som n u 
meddelas i yrkesskolorna, till att inläras i sammanhang med 
stridutbildningen ombord, är mycket tilltalande. För utbild
ningskontrollens skull torde det dock i vissa fall få anses mest 

·praktiskt och ändamålsenligt att bibehålla beteckningen ,, kurs >> 
(av ett eller annat slag), annars blir det inhämtade vetandet 

·eller elen vun~1a färdigheten icke så att säga bokförd. A v
-givandet av betyg eller omdöme torde vara det enklaste sättet 
·att hålla vederbörande myndigheter i land underrättade om 
persoanlens ställning i utbildningshänseende, vilket erfordras 
bl. a. för uppgörandet av manskapets kommendering till tjänst
göring och till fortsalt utbildning. 

*) Så länge lätta kanoner ingå i fartygens bestyckning måste 
·det vä l sörjas för, att riktare utbildas för dessa pjäsers betjänande. 
Riktare vid msv kanon torde i lika hög grad som jagar-riktarna 
' vara i behov av två riktarutbildningskurser. 

1'idshift i SjöväsPnd et . 10 
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För närvarande torde längre gående förenkling i utbild
ningen än de ovan berörda icke vara att tillråda. När en gång 
våra cramla vedettbåtar tjänat ut, torde frågan om avsk_affan
det a~ yrkesgrenen tm få anses aktuell. Måhända kan 1 ~e:ta 
sammanhang en förenkling åvägabringas i den mångs1d1ga 
yrkesutbildning, som mm och um f. n. _gen~mg~. Ett sko_l
system med bl. a. väl avpassad yrkesutb1ldnmg ~r emellertid 
behövligt för ernåendet av en tillfredsställande kngsberedskap 

Th. Flygare. 

- 145-

Litteratur. 

Venselow, E. Völkerrecht. Einflihrung m 
die Praxis der Staatcn. Berlin 1931. 621 s. 
RM. 28:-. 

Detta arbete . vars författare jämte titeln »Dr. jur. >> för elen av 
, Kapitän zur Sec a. D. >>, utgör en övf' rsiktlig framställning av folk
rätten i dess helhet, men behandlar särskilt utförligt elen interna
tionella sjörätten och specidlt sjökrigsrätten. Det kan oförbehåll
samt sägas, att a rbetet är av stort intresse för var och en, som har 
anledning att sysselsätta sig med hithö,rande frågor. Det realiserar 
väl det i förordet angivna programmet att lämna >>e·ine kurze Ein
fi.ihfung in die Praxis des VölkPrrcchts, g leichzeitig ein bequemes 
Nachschlagewerk. >> 

Arbdets tyngdpunkt ligger i J'ramställningen av gä llande rätt, 
sådan denna framträder i statspraxis och internationella övNens
kommelser. Viktigare konventioner anföras i texten, beledsagade 
av i regel väl avv;igda uppl~·sande kommentaricr. Ett stort antal 
mera betydelsefulla konventioner avtryckas dessutom i en särskild 
aktsamling i slutet av boken, vari även äro intagna några prov på 
staternas lagstiftning av internationellrättsligt innebål.l, naturligt 
neg huvudsakligen hämtade från tysk rätt. 

Genom att genomgående bygga på statspraxis får förf:ns fram
ställning en utpräglat realistisk karaktär, och den skiljer sig här
utinnan fördelaktigt från en god del av den tidigare kontinental
europeiska (icke-engelska) folkrättslittcraturen. Särskilt elen franska 
folkrättsdoktrinen, som ju rignat. ett starkt intresse åt dc sjökrigs
rättsliga spörsmålen, hade en stark beniigenhet. att på deduktiv väg 
härleda sina satser från a priori uppställda ,naturrättsliga >> teser, 
vilka fattades som axiom. Den skapade därigenom en falsk bild av 
folkrättens ståndpunkt, som i ej ringa grad bidragit till det myckna 
talet ,om dolkrättens sammanbrott>> uneler världskriget. Mången 
torde emellertid finna, att förf. understundom - särskilt i sina an
taganden rörande den framtida utvecklingen inom olika områden av 
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Jollerätten - driver det realistiska betraktelsesättet vä_l ~ångt, och 
att dessa antaganden bära prägeln av en överdriven pessm1JSnl. Har
med sammanhänger ock, att hans inledningsvis framfö rda allmänna 
folkrättsteori icke är alldeles fri från det »maktfilosofiska» betrak 
telsesätt, som präglade en viss riktning inom den tyska statsveten
skapen uneler det 19:cle århundradet. 

Då förf. bygger på statsprax.is, är det naturligt, att världskrigeh 
i många hänseenden så ytterst betydelsefulla sjörätt~pra~i~ intage~ 
ett vidsträckt rum i hans framställning. Arbetet blu dangenom 1 

viss mån en t ysk motsvarighet till de :Erarnställningar av världs~'ri
gets sjökrigsrätt, som givits från den m.otsatta sidan, och bl_ancl v1lka 
amerikanen G a r n e r s rikt dokumenterade arbete »lnternat10nal Law 
and the World W an> alltjämt torde intaga främsta platsen . Det 
Jio-O'er i sakens natur att arbeten av detta slag alltid bli ensidiga, 
. bb ' l och att intet av dem innehåller hela sanningen. Aven de neutra a 
intressena berördes ju så siarkt av de krigförandes åtgärder, att ick t.> 
ens en neutral iakttagare utan vidare kan göra anspr[tk på att upp
träda som opartisk skiljedomare. Vanselo-..vs framställning, som är 
starkt apologetiskt hållen, måste i cl'3s~a stycken läsas med myc_ken 
kritik, men det är givetvis av intresse, att de motsatta uppfattmn g 
arna få konhanteras mot varandra. 

Utrymmet medger icke ett påpekande av de olika punkter i 
förf:ns framställning, vid vilka m.an har anledning att sätta fråge
tecken. En punkt synes emellertid böra framhållas som särskilt bc
tänklirr, nämligen elen som rör s. k . spärrområden; dessa framställa s 
nämli;~n som en av världskrigets nyheter med för framticlen för 
blivande värde. »Sperrgebieb definieras av förf. å sid. 200 som »ei ll 
Gebiet, in dem :jeclerzPit ohne Einzclwarnung am Kriege Nich~be· 
teiligte behandelt werdcn wie der Feinch, och till yttermera VlSS<l 

.antager ban (sid 393), att de i Lomlon HJ30 fastställda beg ränsmngar· 
na för u-båtarnas vnksamhet icke, utom på grund av rent traktats
enliga förpliktelser, skola gäl la för i :framtiden etablerade »spärrom 
råden». Mot denna uppfattning måste man inlägga den bestämdas1 · 
reservation. Begreppet »spärrområde» har aldrig haft och icke hC' l· 
ler genom världskrigets praxis erhållit någon som hälst fo1krättsl i!! 
innel1örd. Dc av Eng.land hösten 1914 utfärdade kungörelser, Ya l'l 
Nordsjön förklarades för »farozon >> (>>dr.nger area>>) eller >>krigsom
råde» (>> mi.litary area»), innehöllo egentligen blott meddelanden ~nl 
det faktiska förhållanclPt, att det var förbundet med n sk 
att befara No rdsjön, samt om vad neutrala fartyg borde iaktta ga 
för att undgå farorna. U l trycken » danger arE' a» och »military area >> 
ha icke någon som hälst juridisk betycll:'lse . Frågan yar endast: !! ''
nom vilka Hgärckr hade Nordsjön blivit farlig att l1R SSt.'n1, 1·oro des"" 
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ittgärder folkrättsstridiga. o el! Yilken b a r i så fall ansvaret för dem'? 
Svaret blir, att det i detta fall rörde, sig om från engelsk sida ut
lagda minfält. Nu hade England vid 1907 års Haagkonferens yrkat 
på förbud mot minering i öppen sjö, utanför ett visst avstånd från 
den krigförandes egen kust, men icke vunnit gehör för denna sin 
uppfattning. De t kunde då knappast begäras, att England skulle av
hålla sig från att utlägga minor, i synnerhet som det var ostridigt, 
att elen krigförande har rätt att utlägga minor utanför egen kust 
även utanför territorialgränsen. Frågan var endast, huruvida Eng
land gjort sig skyldig till excessivt bruk av denna rätt, men gränsen 
mellan det tillåtna och det otillåtna i detta hänseende är ej lätt att 
draga, då inga fixa regler finnas. Huvudsaken är emellertid, att de 
från engelsk sida vidtagna åtgärderna falla under begreppet »mine
ring i öppen sjö» och att uppställandat av ett nytt tolkrättsligt be
grepp >>Spärrområde >> i detta sammanhang är fullständigt överflödigt. 
Den i februari 1915 utfärdade tyska förklaringen av Nordsjön som 
krigsområde innehar däremot, att Tyskland tog sig riitt att inom 
vissa vattenområden kring do Brittiska öarna medelst torpedering 
sänka fientliga och eventuellt även neutrala fartyg utan föregående 
varning och utan hänsyn till de ombordvarandes liv. Aven här gäl
ler, att uttrycket >> krigsområde>> icke har någon specifik folkrättslig 
innebörd, varför man för sakens bedömande måste gå till själva de 
åtgärder, som uttrycket ifråga avsåg att täcka; och dessa voro i sin 
tur otvivelaktigt folkrättsstridiga. Genom dessa folkrättsstridiga åt
gärder har icke skapats något prejudikat, som auktoriserar använd
ningar av »spärrområden» i d e n n a bemärkelse i framtiden. En 
stark reservation måste även inläggas mot förf:ns å sid. 202 fram
fö rda åsikt, att mot elen krigförande motparten riktade repressalier 
må få drabba de neutrala under vissa förutsättningar, bl. a. att de 
neutrala t o l e r e r a t fiendens folkrättsstridiga åtgärder. Denna 
åsikt leder till alldeles oöverskådliga konsekvenser. Att den även 
framförts från engelskt håll förbättrar icke saken. 

De invändningar, man i många fall kan ha anledning att resa 
mot förf:ns framtidsvyer, Jil;:som mot hans framställning av världs
krigets sjörättspraxis förminska emellertid ickl:' arbetets stora värde 
såsom framställning av gällande folkrätt på basis av konventioner 
och statspraxis. Dess användning som uppslagsbok underlättas ge
nom ett utförligt sakregister. 

T. Gihl. 
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Meddelanden angående främmande mariner. 
Meddelade från Marinstahem D trikesavdelning. 

(Januari 1932.) 

Amerikas Förenta Stater. 

Amerikanska sjölörsva rsdepartcmentPt har enligt »New Yor k 
T:imes>> godkänt en g rundlig ändring i konstruktionen av dc 10,00\

1 

tons kryssare, som äro under byggnad på olika varv. 
FPm av de sju »t raktatfartygen>> komma att -Eå ändrad konstruk 

tion och all a fartygen komma att erhålla mer pansar än tidigare 

fartyg av denna k lass. 
En sjöofficeT våstår att ändringarna komma att göra de ny a 

kryssarna starkare än några andra kryssare i vä rld en, med unelan 

tag av tyskarnas >>poeket-battleship >>. 
Den nya konstruktionen betecknas sc•m flottans svar på kritiken 

av de n uvarande kryssarna. 

Tidningarna förklara, a1.t ck J'em nya jagarna, som bevilja t!' 
vid kongressens senaste sammantl"fidc, komma att konstrueras för en 
fart av 26,5 knop i stället för 3ri. De komma att bestyckas med en 
ny typ 12,!) cm. >>double-pu rpose>> kanmwr å specia1lavetter, konstrue
rade för användning såvä l mot fartyg som luftstridskrafter. 

(Utdrag ur The Naval Chronicle, S januari 1932.) 

Eng,land. 

Sturgeon, en undervattensbåt ml'd 640 tons ckvlacl'tnf'nt oeh 
byggd å örlogsvarvet i Chatham, sjösatte~ den 8 januari. 

Sturgeon liksom s.vstcrfart.yget Swonlfish, som sjösattPs i n!'· 
vember \'öna året, rcpreSL'nterar ett intressant avsteg från den pri 1-
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·cip, som behärskat engelskt undervattensbåtbygge sedan kriget. U n 
der många år h ar det varit en tendens att öka undervattensbåtarna!! 

.storlek, men Sturgeon och Swordfish äro en återgång till elen mindre 
typen kustundervattensbåtar från förkrigstiden. 

(Utdrag ur The Naval and :Military Record, 13 januari 1932.) 

Kryssaren Exeter, vilken, byggd i Devenport, rustades för prov 
och i ju~i för tjänst i 2:a kryssare-eskadern av Atlanterflottan, upp
nådde v1cl proven med lätthet en fart av 32 knop vid 80,000 axelhkr. 
Detalj erua, som nu blivit tillgängliga, visa att oljeåtgången vid 
fullkraftsproven var 0,38 kg. per axelhkr. och timme och vid marsch 
fa~·t 0,56 kg. pe~· axelhkr. och timme. En av orsakerna till den högre 
olJe~tgårr.gen v1d lägre fart är elen, att huvudmaskinerna är.o bygg .. 
da for hog fart och därvid mer ekonomiska, och en annan. att bräns
le, som förbrukas av hjälpmaskinerna vid marschf art, vis~r en myc
.ket högre procent jämförd med huvudmaskinenas än vid högsta far t. 

(Utdrag ur The Naval and Mi.litary Record, 20 januari 1932.) 

H angarfartyget Furious, som varit i docka i Devenport under 
mer än aderton månader och undergått en ombyggnad för en kost
nad av 285,354 pund, har länmat örlogsvarvet och väntas till Ports
mouth. 

(Utdrag ur The Naval Chronicle, 22 januari 1932.) 

Rainbo w (1,475 ton), en av cle nyaste engelska undervattenb å
tarna , _v ilken grundstötte utanför Isle of Wight under tät tjocka på 
efternuddagen den 22 januari, tog sig flott med egen hjälp vid hög
vatten på aftonen. 

(Utdrag ur Daily Telegraph, 23 januari 1932.) 

Under förra året inträffade två undervattensbåtsolyckor, varav 
den e~1a m_ed förlust av 20 människoliv och orsakad genom ramning 
och_ s:n:mm~ . av Poseidon genom ett kinesiskt fartyg utanför W ei
IIal-W eL V1d den andra olyckshändelsen skadades 12 man vid en 

.. explosion ombord å X 1. 
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Följande är en förteckning över de mest anmärkningsvärda u
båtsolyckorna under detta århundrade: 
1904 - A 1, kollision utanför Nab, 11 människoliv förlorade; 
1905 - A 5, explosion, Quennstown, 11 människoliv förlorade; 
1905 - A 8, sjönk utanför Plymouth, 1.5 människoliv förlorade; 
1909 - C 11, kollision utanför Cromer, 13 människoliv förlorade; 
1912 - A 3, kollision, Isle of Whigt, 14 människoliv förlorade; 
1914 - A 7, grundstötte utanför Plymouth, 11 människoliv förlorade ; 
1921 - K 5, försvunnen utanför Scilly-öarna, 57 människoliv för-

lorade; 
1922 - H 24, rammad av jagare nära Gibraltar, 26 människoliv för-

lorade; 
1925 - M 1, sjönk under övningar utanför Start Point, 68 männi

skoliv förlorade; 
1926 - li 29, sjönk i docka, Devonport, 6 människoliv förlorade; 
1929 - H 47, kollision med L 12 utanför Pembrokeshire, 22 männi

skoliv förlorade; 
(Utdrag ur Morning Post, 27 januari 1932.) 

Den nya undervattensbåten Thames sjösattes den 26 januari vid 
Barrow-in Furness. 

Thames är elen första av en ny typ oceangående undervattens
båtar med ett deplacement av 1,760 ton, i jämförelse med Rainbow
typens 1,475 ton i föregående års program, och skall bestyckas med. 
en 12 cm. i st. för en 10 cm. kanon. 

(Utdrag ur The Naval and Military Record, 27 januari 1932.) 

Frankrike. 

Marinbudgeten för året 1 april 1931- 1 april 1932 upptog en 
summa av 2,800 millioner francs. Härtill bör dock läggas 127 milJ. 
beviljade för kustförsvaret, 56 mill. för särskilda gränsorganisationer 
i kusttrakterna, 80 mill. för marinpers•)nalens löneförhöjningar (upp
tagna i finansbuclgeten) och 40 mill. för diverse nybyggnader. Detta 
giver summan 3,103 mill. frcs. Den nya budget, som skall behandlas 
i kamrarna i början av år 1932 gäller blott för tiden 1 april 1932 
till årets slut, d. v. s. för 9 månader. Budgetåret skall nämligen om
läggas till att följa kalenderåret. För detta avkortade budgetår be
gär regeringen för marinens direkta behov 2,417 mill., var i dock 
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icke äro inräknade extra utgifter såsom nybyggnadsanslag m. m .. 
Vissa ombyggnadsarbeten, underhållskostnader, utgifter för förstärkt 
luftförsvar, modernisering av varvens artilleridepartement, mudd
ringsarbeten i Toulon och Brest, anläggningar för förvaring av fly
tande bränsle m. m. anses komma att kräva en lwtyclande kostnads
ökning. Kostnaden för fartygsbygge, rälmat per ton, har även steg
ra-ts betydligt sedan år 1922. 

~linkryssaren Pluton skall, efter att hava kompletterat sitt min
förråd i. Cherbourg och sitt ammunitionsförråd i Brest, avgå till Me
delhavsflottan och införlivas med denna. Ombord skall bland annat 
anordnas reservofficerskurs. 

(Utdrag ur Le Yacht, 12 december 1931.) 

Ubåtsjagaren >> Chasseur 96» har förolyckats i :Nledelhavet vid 
en häftigt uppkommande orkan av sällspord styrka. Fartyget var 
under bogsering mellan Bone och Phillippeville, då bogserkabeln 
sprang oclt fartyget efteråt strandade. En underofficer och 7 man 
omkommo. 

Ett marinflygplan har störtat utanför Cherbourg, varvid spa
naren (ka pten) och föraren (reservlöjtnant) ljöto döden. 

(Utdrag ur Le :Niatin, 12 december 1931.) 

En betydande omgruppering har skett eller kommer under när
maste tid att ske beträffande Frankrikes sjöstridskrafter, särskilt i 
avsikt att förstärka de f ranska örlogsstyrkorna i Engelska Kanalen. 
I stort sett komma alla örlogsfartyg, "/3, att vara fu llt bemannade 
och på expedition, medan 1 /a har reducerad besättning och tjänar 
skoländamål eller ingår i lokalstyrkkor. 

I medelhavets >> Premi€n·e escadre>> komma - förutom i tjänst 
varande slagskepp - att ingå: 5 Washington-kryssa re, 9 flottilj le
dare, 18 jagare och 11 ubåtar. Flygtransportfartyget Gommandant 
Teste skall tillfälligt ersätta flygmoderfartyget Bearn, som skall få 
nya evaporeringsmaskiner. Ovningseskadern, som vanligen bedriver 
skolutbildning vid Hyeres ost om Toulon, skall bestå av två äldre 
slagskepp, torpedskolfartyget Condorcet, skjutskalefartyget Gueydon, 
minkryssaren Pluton, två jagare samt »fö rbindelseskolfartygeb Rhin 
samt lätta fartyg. 

>> Deuxieme escadre», baserad på Brest, kommer att väsentligen. 
utökas och detta chefskap blir hädanefter vice-amiralsbefäL Eska -
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etern skall lwst:\ av: 2 kryssa rP 0111 R,OOO ton (Lamottc-PicquPt O<'h 

Dugua_,·-Troiu), 5-7 flottiljledarc, 8 jagare, 6 ubåtar m. m. 

Sä rskilt ubåtsflottiljerna i Clw rbouq:rs och Bizertas marindi

strikt skola dessutom :lörst.ärkas. 
(Utdrag ur Le Yacht, 19 decc mlwr 1931..) 

D<'putcraikkammaren och senaten hava båda , i slutc>t av decem . 

ber oclt utan någon som llc•lst diskussion, bifallit regc• rin gens nY 

byggnadsprog ram för huclgctårPt 1932 n~imligC'n: fyra kr:vssare Oll i 

7.500 ton, en i'\ot.t.il jl dearP, en jagare, ett sjömätningsfartyg samt et. 

l;anonbåt. Kostnaden för detta bygge uppgår till c:a 1,250 mill.. 

som uppdela s på dl' budgetår, nämnda h~· gge pågå r. 

:MarimninistPrn :M. Charles Dum ont l1ar givit namn åt ciA \.aig-~ 

fart~,g·. som t i \\höra 1932 års byggnaclsprogram. 
D(• Jyra kryssarna skola heta Gioirc, :MarseiJJaise, Montealn 

och C.:IH •. teaurenauH. Flot.ti ljlellareJJ H\r namnet Mogador, jagaret• 

Le-Harcli, kanonbåtc·n .l ouffreoy-d"Abbans och s jörnätningsfartygei 

A mi ral-Mouchcz. 
(Utdrag ur ·Le' Ten1ps. 26 decemlwr 1931.) 

Spanien. 

Officiell t medel c· \ as, a t t spanska ma r in mini storiet lwmyndigat~ 

att geno m aktion sä lj a fyra kryssare, tre jagare, on undervattens

båt oclt ett Liske riskydclsiartyg. 
Två av kryssarna äro otvivelaktigt Estrernadura och Rio de la 

Plata, d<c'n föna sjösatt i Cadiz 1900 och den senare i Havrp 189S. 

Men övriga föråldrade kryssare hava redan slopat~, och antalE't an 

tyder, att efterkrigskryssarna Blas cle LPzo och MendPz Nunez skul k 

vara inbegripna. Detta ä r dock knappast sannolikt i bE'traktande aY. 

att dc äro sä rski lt. användba ra Jör Spaniens behov och vPrk li gc'H iin • 

utmärkta fartyg. 
De tre jagarna iiro antagligvn Dustamante och Vil lamil , mycket 

lika den enge lska gamla l{iver -k lassC'n, och veteranc'n Prospc rin a. 

byggd så långt tillbaka so!ll 1897. 
Undervattensbåten är den gamla Isaac Peral , vars namn r0dan 

övedörts till en av dc nya C-klassarna. 
(Utdrag ur TltL' Naval Chron iclE', 22 januari t932.) 

- 153-

Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
meddelade genom Th. WawJ"inskys Patentbyrå, Stoekholm. 

t l Diarie- l Da um nummer Uppfinningens art 

3fl2-31 11:25/30 Anor dn i ng vi el strömlinjeformade hal ans roder. 

G. Yan Aller, Rotterdam. 

10/12-31 4614/30 Navigationsinstrunwnt. G. E. CassPI, Stockholm 

och F. A. Dahlgren, Djursholm. 

17/12-31 1594/31 Anordning vid fisketrålar. D. de Niet, 1jrnui

clen, Holland. 

22/ 12-31 3887/29 Anordning vid lastluckor. K. G . .M:eldaltl , Fred
ri kssta1l. 

2681/29 Fartygspropc•ller med kombinerad radiell och 

axiell shgnings variation. E. L. Kristofcrsen, 

Oslo. 
l 30/12-31 4305/:29 Bränslepump tör förbrännings moto re r. A/S Bur·· 

nwister & \V ains Maskin- og Skibsbyggeri, 

Köpen hamn. 

7/1-32 3808/29 

W68f27 

4979/29 

14/1 - 32 4937(:28 

3510/28 

21/1-32 4975/30 

11886/30 

Dubbc'lvcrkadc- tvåtaktförbränningsrnotor. Ge-

briider Sulzer A. G., \Yinterthur, Schweiz. 

Vattenflygplan. A. Rohrbach, Berlin-Wilmers

dorf. 
Säkerhetsanortlning för övcrvakandc av vid sjö

och lufttrafik br uk liga signa l anläggningar. 

Julius Pintsclt A. G. , Berlin. 
Anordning vidroder för fl~·gmaskincr. D. Kling

berg J ettP, Midskog. 
Sildt• för gevär. J. D. L'ednson, Jackson, A. 

F. S. 
Avtr_yekfHmekanism l"ör skjutvapen, som äro an

bragta på en lavett oeh försedda med rikt

handtag. Rheini se hc hld.allwaaren- und ~fa

schineniabri k, JJiisse Jdorf-D<-'r('nclo r 1". 

Spdngämnen. 
Ii kn:md<·. 

tändm0del. drivladdn ingar 
W. Friedc·1 ich, 'Troisdorf. 

och 



D atum l Diarie- l 
nummer 

28/1-32 405/29 

4067f:Z9 
» 2671/28 

7'20/'28 
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Uppfinningens art 

Anordning vid radialtu rbiner för fästandet av 

skovelkr ansen v id turbinskivan. Anciens 

Etablissements Sa utter-Harle, Paris. 

Flygmaskin. D. Klingberg J ette, M:idskog. 

F r amdr ivningsanor dning J:ö r båtar. E. B. Sten

fors, Stockholm. 
Anordning för kontinuerligt fastställande av för 

eldledningen vlktiga storhet er, speciellt för 

fartygsartilleristiska ändamål. Gesensehaft 

fii r elektrische Apparate m. b. H., Berlin-Il 

:llaricnfel dc. 

T b. W awrinskys Patentbyrå 
Innehavare: H. ALBIHN 

16 Birger Jarlsgatan, Stockholm. 
Telegra fa dress: W A W, S tockholm. 

Telefoner: Riks 749 11, (Växel), 7491 2, Allm. ö. 22 48, lng. Alblhn privat 74913. 

GRUNDAD 1891. 

Ombesörjer uttagning av patent och registrering av varumärken 

mönster och modeller i Sverige och utlandet. 
Verkställer t ekniska översättningar och utredning ar rörande in

trång i patenträtt, patents rättsliga omfattning, giltighet m. m. 




