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MWDELANDE FRÅN MARINSTABENS SJÖHISTORISKA AVDELNING
N:r 6.

Flottans generaladjutanter.
Av G. Ung e1·.

Första gången ovanstående benämning, eller m.åhända
riktigare titel , fö r ek onimit inom. vår flolta är år 1720, då den
13 aug. på en gång till gen emlad.iutanter hos konung en utsågas kommendörerna Theodor Ankarcrona, Ka rl Gustav Ulrich
och _Anders Sjösl ien w. 1 ) Delta föro·r dnande, som. i fullmakten
motiverad es med vederbörandes »alltid försporda tappra och
ber ömliga välförb åll ande >> , torde ej hava haft annat syfte än
att framför övriga gradkamrater utmärk a ifrågavarande särskilt fr amstående komm.endörer, vi lka av anciennitetshänsyn
ej lämpligen kunde då uppflyttas i flaggmansgraden . Sina
ordinarie löner som kommendörer fingo de em.ellertid behålla,
dock m ed tillägg av tillgängliga led iga löjlnantslöner, vilket
gjorde alt de, p å 50 daler när , dock kommo i åtnjutande av
schoutbyn achts löneförmåner.
Som de nya generalad jutan ten1a ej slodo älst i sin grad,
uppstodo, såsom var att vänta, genast misshälligheter inom.
denna och turb eräk ningen vållade även vissa svårigheter. Sedan de k ommendörer , som vid generaladjulantsfö rordnandet
ansett sig förbigångna, genom överamiralen Klas Sparre hos
konung Fredrik klagat över att deras honnör och rang genom
den sk edda utnämn ingen bleve lidand e, resolverad e konungen
C111ellertid att »bemälde gen eraladjuta nter uli koinJnandosaker

--

1
) DC'I l 16 j an. 1710 uppdr og vissp rl igPn allli ralitetskoll <'gi um åt
~c houtbynachtPn von L öwen att såso m »ge nPraladju1an b> ha inseende öve.r ansta lterna för o rten s säknhe t, mPn mecl hänsy n ti ll detta
uppdrags rc•nt lokala natur h a r dd hiir lämna t·s hl•lt åsido.
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till sjöss skulle taga sin rang som kommendörer, men ut i alla
andra tillfällen såsom generaladjutanten d. v. s. tön• de Ö\'riga kommendör erna; i rullan uppfördes de ock mell an d e~sa
och schoutbynachterna.
Någon skriftli g instruktion för dessa generaladjulan tn har
ej kunnat anträffas och är väl tvivelaktigt huruvida na gon dy.
lik i själva verket någonsin blivit ulfiirdad. N~lgot m ii1 k h~1rl
inflytande pi\. flottans angelägenhe ter :'\. högsta ort hadl· <ll'ssa
förtroendenlän av allt att döma icke. Huruvida dc fö rriii lade
n~tgon personlig tjänst hos konungen h ar ej kunnat ut riin a~ ,
men förefaller icke heller sannolikt. Man torde av för elir,ga ndc
knapphändiga fakta vara berättigad draga elen slutsa lsl'll . alt
generaladjutantsbefattningen i denna sin första form l'lldast
var av5eclcl som en lämplig uppmuntran i fonn av ran gfiirh öjning för särskilt förtjänta kommendörer. I och med <le ~ ~as
befordran till flaggmän upphörde de också automatis kt a l t
vara generaladjutanter, Ankarerona 1729 och Sjöstierna 1736;
Ulrich hade redan 1727 lämnat tjänsten.
Nästa gång frågan om. denna befattnings tillsättanek Yiicktes till liv var p å våren 17-1:3 under pågående krig med !\ \ssland. Seclan fältmarskalken I-Iugo Johan Hamilton i hii rj:m
av maj sagda år, efter erhållet kommando över armen. hos
konun"en anhållit om att fyra generaladjutanter måtte shlla,;
till ha~s förfogande »dem man till att kungöra ordres och till
utskickande varest behöves, ej kan undg å », b eslöt konungen
att jämväl uttaga tre dylika adjutanter för flottan. l kn 1li
maj behandlades frågan i delskammaren varvid enlig\ protokollet , }J. Maj:t i nåder påminde angående tre gene rn1 1(/jutanter vid flottan som H. Maj :t funnit nödigt böra antag~• s till
nödiga ordres och rapporters avgivande uneler föreståe nd e sjökampanj, vilka H. Maj :t tillförne redan namngivit nämligen
kommendören "Teve Karl Sj~ctrre samt amiraLitetskap Lc n.crt>
)
l co
n a t>"Teve Erik Sparr e och DiclriJ.- Henrik Taube >>.

tvänne senare voro utseelda att följa riksrådet greve T auhc pa
flottan under det att kommendör Sparre skulle stann 1 ]1oS
konuncrcn »ifall någon skulle behöva'S skickas härifrån til l r il,srådet Taube eller flottan han clå därtill kunde brukas enH'dall
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sjöoHicerarn:J äro pa sådan a beskickningar till sjöss bäst sk ickli ga och nödiga ».
Enligt sekreta utskottels beslut upptogas ej de tre sålun da törordnade gcneraladjulanlcrna pa flottans stal ; diircmol
tillerkändes de visst ökat tältlraklamente. Erik Sparre och
Taub e tjänstgjorde under 1743 års sjö kampanj mycket riktigt
som generaladjutanler på elen sjögående flottan under det att
Karl Sparre i samma befattning stod till konungens onl.edelbara eli sposition; efter krigets slut behöllo de alla tre t. v. sin
generaladjutants titel utan att i sagda befallning dock göra si;s
mera gällande än sina närmaste föregångare.
En ändring i delta förhållande inlräffacle cmrllerlid år
1747, då från rikselagens sida, genom dess sekreta utskott, togs
initiativ till skapande a v en mera fast generaladjutantsbefattni ng vid flottan, vilket resulterade i ett nådigt brev till ami ralitetskollegium :w den 20 maj 174 7 så lydande, ,, Vi finna i
nåder gott att Vår generaladjutant viu flatlan greve Erik Spmre må uneler dess ständiga vistande vid Vår huvudflotta i Karlskrona, antingen dagligen eller då han det angeläget prövar, sig
hos Eder infinna och där vid alla r ådplägningar tillstädes vara, utan alt likväl rätt och stämm a därstädes äga, dock honom
lovgivet att sitta avsides och under en noga uppmärksamhet
göra sig väl underrätlad om allt, vad som där för händer haves, på det han därigenom må kunna sättas i stånd att ej allen ast under förrättande av dess genera lacljutan tsyssla hos
Oss vid förefallande omständigheter Oss med nöjaktig underrättelse i underdånighet tillhanda gå. utan ock i ticler säl ta s i
det stånd, att han till Vårt n[tdiga nöje och tjänst samt rikeb
gagn och nytta må kunna erhålla en grundlig insikt i am iralitetsverket ,, .
Det är allts å från denna dag vi kunna diJma med en inför
k onungen löreclrctguncle genewladjutont /'ör flotinn, vars be·
fogenheter och åligganden emellertid t. v. voro av skäligen
begränsad natur. Att märka är, hurusom vid denna licl i riksrådet alltid skulle finnas en bisittare »den där till sjöss tjänat
Och uti sjönmuskap erfaren är till nödiga underrätte lsers säkra m eddelande , . Den 17 m:tj 17-!8 erhöll eme llertid general-

-
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koladjuta nten genom nådigt beslut äYen säte och slämm ~1
legie t.
t t·j l'ör
~ågon formlig instruk lion var veterli gen alltjäm
handen.
Då genom E rik Sparre s b efordr an till schoul bynach t den
sök7 febr. 1749 sagda genera ladju lanlsb efattni ng blivi t ledig,
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Oavselt att han 1772 befordrades lill flaggm an. h c~ r~ to([
i denna sin befallning ända till i maj 1 "i\11. da
densamma strök s fr ån örlogsflottans stat. Från och nwd kr i" .
ulbrollet 1788 saknade h a n eme llertid allt inflytande P <l iirt.·udenas gang, i det att konungen nndPr det att krigPt p:,~; ick
~asom sin j' Drslc gcncmlr;djlllnnl vid j'!ottornu i och för op•.' ralionernas lill sjöss ledning använde översten Sulom on 11 0 1!
Rajalin och efl er fredsslutet utrustade statssekrdera n·n De l!
(litu l ~ire) generaladjutanten Karl Olof Cron steclt med ~·tt lan
maktbefogenhet, att den ord in arie gencralacljutantsyssh1n uppenbarligen hleY en ren chimär.
Under senare delen ay sin r egering hade Gustav at er iliir.
ja t u l dela titeln såsom en ren l personlig utmärkC'lse. T iIl r; c
nemladjulant au flygeln utn~i mncles !:'ålunda, i samband med
undf:'\. ngen befordran till övers telöjtnant, majorerna Gcor·1 de
Frese (1785) och Salomon v on Rajalin (1787) under del ~1tl till
gcneml(ldj utant hos konung en nämndes den fr ån fransk t.fiu st
hemkomne översten vid arm.ens flotta Klos Aclum '\>V oc fttmc ister (1783), översten vid samma flotta MiJ..:ael Anckru·sp(ird
(1789) , överstelöjtnanterna vid sa mm a flotta Georg dc F res e,
Karl Olov Cronstedt och Måns v on Rosenstierna samt Yi d iirlogsflollan Mag nus Palmq u ist (1790), samtliga vid skedel hL·fo rdran lill överste.
Dessa konungens gen craladjulanler åHtg ej annan tjiins tgöringsskyldighet än - i enstaka fall - garnisonstjän st i h u vudstaden eller uppvaktning hos konungens person.
Den 20 okt. 1790 utfärdades för förstnämnda tjänslgiirin g
en instruktion >> varefter den hos J(. Jlllaj:t tjänstgöwnd e fl' ncrolacljlllunlcn under fred liga lider h ar sig att rätta >>, nw n avsåg denna , som synes, endast alt skänka fast fo rm åt \'C'rk amheten för den generaladjutant av armen eller flottorna., s<llll i
huvudsladen inkallats till veckotjänst med skyldigheter, i det
närmast överensstämmande m ed den i senare tid tillförordnade
överkommenclantens. 1 ) Till biträde vid förrättande av den na

1 1ord ena nkar

"{-1:)-

l'll

1 ) D5 konungen vi stad es utom huvudstaden inkallades ytt rrli
genCI.'alacljutant till tjiinstgöring hos kon ungens person.

'll'f'
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t jänst utsags av konungen ett visst antal ö,·er- och stabsadjutanter och till ett t eck en på det befäl veckoha,·ande generaladjutanten i konungens namn förde , öv erlämnades till honom en
blå m ed gu ldkronor beströdd käpp med guldknapp och doppsko.1) I denna veckotjänst, som t. v. slutade med konungens
frånfälle i mars 1792, dellogo från flottan endast två generaladjutanter nämligen konteramiralen \Vachtmeister och överslen Palmquist.
Under tiden för hertig Karls regenttid synes från flottan
någon tjänstgörande generaladjutant ej ha va tagits i anspråk
yarken för föredragning eller överkommcndantstjänst. Däremot utd elades titeln ganska frikostigt: sålunda. erhölls densamma av översten vid annens flotta Viktor von Steclingl.: (1 /93 ),
överstelöjtnanten vid samma flotta f-Inns Henrik A.. nl~orll c im
(1794 ), majorerna vid örlogsflottan Bolt::ar von P letten och
Gsutcw Logerstråle samt vid annens flottan Hons A.xel Crrmstedt och Awicl Virgin (1795) , dc f~r ra sistnämnda dock endast till » generaladjutanter av flygeln >> , vilken grad, senare
ersatt av »generaladjutant av eskadern >>, var ett trappsteg lägTe än gen eraladjutantens (Virgin bej'o rdrades sålund a som
överstelöjtnant 1799 till sistnämnda grad).
Kort efter det han övertagit riks styrelsen åters tällde Gustav IV Adolf i dec. 1796 generaladjulantsämbetet, som för armens räkning efter 1792 utvecklat sig till en myndighet med
avsevärt inflytande på de militära m ålens handläggande, >> till
dess ombytlighet uti samma skick sorn det av Dess Högtsalige
Herr Fader Glorvördigst i åminnelse Konung Gustav III under
den 20 okt. 1790 inrättades>>.") Några flottans generaladjutanter blevo dock ej till denna t'j änslgöring inkallade, som. ju
i stort sett fr ä m~ t a v såg garnisons- och inre trupptjänst. Följande år eller 1797 inrättade konung en emellertid för flottor-

----Denna käpp bäres nu av överkommendanten i Stockholm, vil1

)

kens ämbete som bekant sammanfaller med chefens för östra fördelningen.
2
) En u ttömmanclc redogörelse för generalaclj ut a n tsbci:a ttningen
Vid armen efter 1790 återfinnes i KrVAk: s ticlskr. 1912, s. 402.

-
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na ett ämb ete, som kan betraktas såsom fortsättnin g av llet
av Nordenankar år 1791 n edJagda , men utrustat m ed hl'Lwl .
ligt utvidgade befogenheter, fastslagna genom n å dig in.-;tr~tk.
tion av 26 juni 1797 för konungens tjänstgörande gene rolu([.
julont j'ör flottoma . Jämlikt denna ålåg det vederböran de i
allmänhet att tillse, det de av K. Maj:t till sjömaktens islandsättande, tjänstfärdighet och vidmak th ållandc fastställd a p la ..
ner , arbetsordningar och övriga befallningar blevo verk siii lida
p å så dant sätt, som överensstämde med K. Maj :ts högu av.
sikter, rik ets försvar och de medel, som därtill ansla gi ls och
när något därifrån skulle b efinnas avvika sådant till rii! lf'lsc
i underdånighet anmäla. Han bord e vidare h ålla n oga ha nd
däröver att sjötrupperna hällos behörigen disciplineraclc och
exercerade smnt ha va särd eles omsorg det dc vid flo l toruas
stationer varande undervisningsverke n väl handh ades s;t mt ,
om så fordrades , förbättrad es för aU n å med dem avsr tt ändamål.
Generaladjutanten hade daglig föredragning hos konungen san:rt bar som tecken på sin värdighet en svart m ed elfenb ensknapp försedd obenholtzkäpp , den han »städse och vid
alla tillfällen föra skulle ».
Utgående generalorder underskrevo-s
fallning ».

»p å

nådi gsll' be-

Förste innehavaren av det sålunda återupprättad e, men
på fasta för es krifter nu vilande förtroendeämbetet såsom konungens tjänstgörande generaladjutant för flottorn a va r dåmera konteramiralen av blå flaggen Karl 0/ol Cronslecll ,
som härför kallats från sin innehavande post som chef fö r
Sveaborgscskadern . I samband m ed detta sitt föror dnan~ e
tillerkändes Cronstedt ett årligt arvode av 1,200 H. dr eller
samma som han tidigare uppburit i egenskap av statssck reterm·e; även hans stabspersonal, l öv er- och l stabsadjulant:
1
erhöllo mindre arvoden. Sedan Cronstcdt i dec. 1801 fallit
onåd motto gs generaladjutantkäp pen av viceamiralen .')(l/om on von Rajalin, som, utan att därför uppbära något siirskilt
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arvode, }innu bar den sa mma då kriget mot Ryssland utbröt
1808.
Genom nådigt brev av den 20 jan. 1802 vidtogs vissa för ändringar av instruktion en , :w vilka den väsentligaste var , alt
"eneraladjutanten för framticlen även skulle hållas und erkun::>
nig jämväl . om k onseljmälens ber edning för att rörande d csamma kunna giva K Maj :t sina tankar till känna. Alla order rörand e flottorna , vilk a gcneralacljutanten ägde att. på n ft dig befallning utfärda , skulle ställas till vederbörande hög ste
befälhavare.
Rörande ämbe tss tavcn för es krevs nu alt på densamma
skulle vara strödda förg ylld a kronor och ovanpå knapp en en
stor kun gl. krona under vilken e tt nnkarc var inneslutet av
tre smän·e kronor.
Betydelsefullt är att i förvaltningens av sjöärendena instruktion av 23 m a r s 1803 fö reskri ves att tjänstgörande generala dj utanten i det nyupprättad e ämbetsverket skulle hava
säte närm ast efter chefen.
I samband m ed att förvaltningen 1805 avsade sig all b efattning med elen Inilitära överstyr elsen befriades gen eraladju tanten emellertid från deltagandet i dess göromål.
Under tiden hade gen em ladjutants titel. tillagts konter.
amiralen av blå flaggen Kurl Adolf Dancl.:varcll (1802) varjämte (und er åren 1R02--05 ) majorerna vid örlogsfl ottan Karl
Bre/in, Gustav oj' I<lint, Lms S il fw crsuärd och Krist. Ludvig
Jegerschölcl samt vid armens flotta J<m/ Fredrik Coyet och
Otto Homnwrf~lt i samband m ed ,;kcdd b efordran blivit utnämnda till genemluc!Jutonter (iV esl.:uclern för att som sådana
vid behov biträda tjänstgöra nde generaladjutanten i denn es
ämbetsutövning vid de olika stationerna (eskadrarne).
1
Den 8 jan. 1805 rcducerades ) antalet titulära generaladjutanter m ed fem genom konungens föreskrift att flaggmän
ej längre ägde bära denna titel , vilken framdeles enelast komGeneralad jutanter endast till namllle att tilldelas övers tar.

1

)

I ansl utning t ill för eskrifterna i nåd. brev av elen 6 nov. 1804.
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nct voro alltså efter d enna d atmn blott Virgin och A.nkurh,· iiJt
\·ilka s tann a t i övers tegrad en , s::unl Lugerslråle som fiir -.t l8Qg
be fordr a d es till konteramiraL
På grund av under kriget upps tå ndna mi sshälligh e lt'r 1ncL
Jan konun gen och von Ra jalin n edlad e d en senare 5 d ec. 1808
sitt ämbe te, vars funktion er 1. v. i va d rör d en r en a r·x.pe.
elitians tjän sten övertogs a v gen er::d a djutanten för a r men ./ olJ .

uj' Tib ell .
Efter Gusta v Adolfs fördrivand e p å vå r en 1809 fann J\.
:\I aj :t em ellertid för gott att (den 27 mars ) å teruppli va ;.;c nerala cljutantsämb ctct vid flottorna , vilket d å uppdrogs iii chef en för förvaltning en a v sjöärcnd en a , viceamiral en 1' iktor
von S tecl ingk. Samtidigt h ä rmed utfårCiad es en n y in slr ul,t ion
för ämbe tet, vari genom dess b efogenheter i n å gon m an inskränktes. »Alla militäriska order, som röra flottorn a . lwter d et här, »utgivas enligt K. Maj:ls nådiga befallnin gar av
generaladjutanten för flottmna , som dem till K. Maj :Ls jn~ h' 
ring fr amlägger och sedan direkte Lill sta tionsch efern a l' ller
utevarande flottors b efälha vare expedierar samt därav lil Pt nar
d el till högste b efälhavaren över armens flotta och t ill för valtningen av sjöärcndena . så vida dc röra ekonomisk a b d atlningan . »Generaladjutanlen för flottorn a >>, h eter d el vi lLt rc,
>> åligger d et att en gång i veckan göra sig underrättad i förvaltningen av sjöärendena , vad åtgä rd där är vidta gen i avseende p å d c militära order , som blivit förv altningen k ommunicerade även i avseende p å övriga mål, som K. Maj: l kan
vilja hava d el av, så ofta K. lVIa j:t för goU finne r» . Son > syn es har gen eraladjutanten s b efattning m ed konseljmå len i de nna instruktion e j funnit n ågot uttryck. Ins truktion en. ,,on1
u p p enbarli gen tillk ommit i all hast , var emellertid my c ket ' ag l:
h ållen och d et dröjde ej h eller längre än till el en 19 ju ni 1810
innan förtydligande b estämmelser blevo utfärd a de för vi nna nde
a v >> ärendenas jämnare gå ng och till undvikand e av kollisioner >> .
Nu utstak a d es en t ydlig grän s m ella n gener ala djutantens och
statssekret er ar en s för krigsärenden ämbe t,s b efattningar · och
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jämte de t Vi ans ett komma ndom.ål' ) b öra va ra enkla militäris ka,
vilk a icke leda till ändring , förkla ring eller rubbnin g uli allJ11änna ekonomi ska förfa ttn ingar, förut i a nnan väg givna be fallni ngar eller uti dispositi on en a v d c till b es tående behov i Smt
anslagna m ed el, förel enskull i n å d er vela t s ta dga, a lt unel er k om 111anclomå l i fr ed slid egentli gen för s lås order om truppers upp .
brott och m a r sch i vad ändamal som h els t ; därnäs t exer cis och
disciplin , Ljäns tgöring inom garnisonerna ; d c d ä rtill saväl som
till exercisen hörand e r cg lcJnentcn -- - - order om es k a drars eller fartygs ulrusta ndc med d er as b cs ~Utning a r s och befäls kommenderande, samt instruktioner, som vid exp editioner böra Lill efterrä ttelse Lj ~ina ; fas lställancl c a v m od eller till
alla bevä rings-, b eklädn a d s-, utredning s- ,och trosspersedlar
etc. >>.
Om an sYar för konungens r ådgivar e i konm1 ancl o må l h a de då r ed an sta dga ts geno m a n svarig hetslagen av 10 febr. 1810.
Genom n å d ig t brev d en 26 fe b r . 1811 stadga d!• s att hädanefter liksom elittills skulle finn as t venn e tjäns tgörande gcneraladjutanter, en för a rm1~ n och en för flo ttorna , samt d essutom i S tockholm en bcfälha vande gcneral adjutant, som till lika var kommen dant därs tädes och som sådan h a ndh ad e d c
eo-leh a ns instruklion och LJ'. ä n s l"Örino·sr
särskilda befallningar
D
b
·
b
•
mentet förcskrevo. På s tat för >> tjäns tgö ra n d c gen erals taben >>
uppfördes i samband h ärm ed, förulom gen erala clju! antern a ,
dessas s tab , som för flottornas d el bes tod av l över adjuta nt
och 1 stabsadjulan t (resp. major och subaltern) . Arvodet för
generaladjulautcn b estämd es härvid till samma summa , som
På sin tid utga it till Cr on s tedt, unel er d el att a djula nternas
väsentli gen ökarlcs. D en 8 a pril 18 12 av lös tes vo n Stedingk
såsom gen erala djuta nt för flottorn a a v viceam iral Henrik
NaucJdw jf, som r edan unel er n ågra m ån ad er p å vå r en 180R
~~ siclan a v von Rajalin gjort tjän s t i denn a b efattning . Mot
) En ligt § 1.) i 1809 års r ege ri ngsfo rm sku llc dessa må l d. v. s.
sådana som kon ungen i egenskap av h ögst e befii lh avare ö\-er krigsmakten t ill lan ds och sjöss omedclbarli ge n besörj e r, avgöras i när Varo av en ä mbetsman , åt Yilkon >>allm fi n befa ttning där m ed uppdra gits>> .
1
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slute t a v 1812 utnämndes emeller tid överamiralen J oh u n P u_
k e till generalamiral och chef för >• Samtliga rik e ts Jl ot tor ,,
vilket gjorde Nauckhoffs tjäns teutövning , särskilt chi P ukt' be:
fann sig i huvudsta den , m yck e t svår. Med anledn ing hiirav
utfärd a d es elen 11 m:n-s 181 3 en gen eralm·der om all hl'l'ctttningen såsom konungens tjänstgörande gen er ala d jut a nt fö r
flottorna skulle för enas m ed gen eralamiralsämbete t och s kulle
P uk e p å den grund elen 15 m a r s em o ttaga förstnämn d a ht'l'attn ing. D etta skedde ock , och under ticlen 15 m a r s- L) april
underskriver också Puke gener a lorderna på n å digslc befall ning m ed angivand e av s itt ämbete som gener a la m iraL Av
p raktiska skäl återtog em ell ertid Nau ekhoff m.ed el en 1(i a pril
18 13 u tövandet a v genera lad jutantskapet och bib ehöll detsamma till den 6 april 18 H d å en n y gen er alorder föresk rev
att Puk e m ed el en 7 i samma m ånad skulle em o ttaga denna
tjänstgöring , för vilk en han sed ermera stod till d en 4 au g. fö ljand e å r, undertecknande utgående order utan orden ))]M nådigst'e b efallning >>. Nu är alt märka , att i kronprin sen Ka rl
Joh ans högkvarter ända sed an början av 1813 och in ti ll slutet av a ugusti 1814 överst en Karl Gyllensköld tjänstgj or t som
>> konungens hos HKH Kronprinsen t jänstgörande genem indjutant för flottorna >> och i så dan egenskap fr ån ty sk:l och
norska krigssk å d eplatserna utgivit ett bet ydande an tal generalord er unelertecknade p å »n å dig >> befallning.
Några honorära gener aladjutanter utnämndes nu icke vid ar e; när översten Km/ Fr ed rik Co yet år 1809 förord nad e-; till
d etta ämbete var d et för a tt pla cera honom i toppen :n den
sed an 1803 konstituerade flo ttornas adjutantkår även b eniinmd
d ess gen erals tab , som f . ö. b estod av över- och stab sadj ulanter:
Und er d en långa tiden av nära nio år, 5 aug . 181 5-:W maJ
1824, som amiralen , sed ermer a gen eralamiralen Olov Iiu do lf
Ced erström med stor kraft och m y mlighet förd e generala djutantk ä ppen utnämndes y tterligare trenne generaladjutant er vid
fl ottorn as g eneralstab nämligen överstarna vid örlogsflo ttan
J ohan Lagerbielke och Gustav lllod ee (1815) samt K lw.: August Cronst edt (1821).

Vid fl ottorn a s sam manslagning i d ec. 1823 upplös tes gener alstaben och som generaladjutant kva rstod efter d enn a tid
endast d en hos konungen för flotta n tjä nstgöra nde.
Ced er ström a vlös tes elen l juni 182-l av konter a miralen
]{las August Cronsted t. Då i juni 1827 eU storam.iralsämb cte
upprättades såsom överstyrelseverk för flottan , ingick g ene~· al
adjutantcn såsom chef för d ess första eller p crsonalavcl elmn g,
under d e t att förvaltningen av sjöär end ena bildade d ess andra
avdelning , b å d a tillik a med en tredje a vd elning , und erställd a
storamiralen kronprins Oscar. Till tjäns tgör a nde gen cr aladjutant, m ed bibeh å llande dock av egen expedition och därjä mte alltså ch ef fö r s tor am~ralsä mb c te ls fö r sta a vdelning, k allades nu konter amiralen /(ur! a f ](fint , som i d enna sin b efattning k va rs tod Lill min is ter st yr clse n s in förand e el en 15 m a j
1
1840. Han va r svenska flottans hittills siste gen er ala cljutant. )
Såsom av ovanstående r edogörelse fr amgå r har el en ma rina gen er::ll a djutantstitcln under Lid ern as lopp erhållit en syn nerli gen m ångskiftande anv ändning. Än h ar d en bruk a ts som
ran ocrförs tärknint!
- - v' än smn r)ersonlit! ulmärk clsc åt därav förtjänta h ögre sjöofficerare m ed d ä r emot svarand e skäligen oväsentli ga tjän s teplikter och än för all beteckna d et högs ta skik tet i fJollo rn as gen eralstab . lVIcn förs t och sist har d en upp burits av clrn offi cer vid örl ogs- eller armen s flotta , so m h aft
det utomord enlliga förtroend et a tt h os monarken , i dennes
cgen sk:Jp av högs te b efälha vare över r ik e ts krigsmak t, för cdraga d c m a rina kommandomålen och p å n å digt u pp dra g
härutinn a n uträ rda vissa befallninga r , p å senare tid k arak täriser a d e s:'lsom gen er alor der .
\ J

') Fl o U ans gPJwr a l a cl j utan lsstn v ö vrTtogs 1840 av chefen fö r
sjöfö rsys rsd••pnrt0 m0ntPt, som secl c r nw ra b a r dens amma sii l ä nge ä mhet ct lwklädcks a v 011 m ili tä r, som i kon u ngens nam n fö rde \wfn lc t
över f lof.f.an. Vid lm1t- och s jöf ö rsva rscl0pa rtcmentcn s s amJ m· ns la g··
nin g un cll' r dt c ivilt st atsråd 1920 de pon e raek s stavPn i sjö [ö t·sm rrts
komm ando <'X JWdit i un oc h kmnttt c· r t . v. e nel ast i b ruk vid dc sä llsynta
lil\fäll t·n clå l'll s jöoH ice r st i\r i spdseo f ör cl et fö r0nack för sva t·sdepa d cJlwn w t.
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Del är denne k onungens tjiins tgöNmde gen emlud}u lu n
1
vid (eller j'ör) fioltun (flottoma) som givit titeln dess lYn n
'"'d
.. 1·Igen une·1er senan' . ske.
.. d e nam
..
anseenll e. D enne ag
oc l1 l1oga
det av sin tillvaro d. v. s. uneler perioden 1797- 18-10, Ol'h all.
deles särskilt före regementsskiftet 1809, en högst omfattancl··
befogenhet och kan bl. a. uneler sagda tid med full t fn.,.~ Il,·
ltraktas såsom officersldrernas p ersonalchef, en b efattni ng som
uneler nuvarande organisation tyvärr "aknar sin m o tsvarighet.
I samband med uneler senas te decennier viid.la liirsla"
om en omläggning av marinens överstyrelse har elt i1l< rnp 1 ;~
livande av generaladjutantsämbelet mer än en gång brag ts
på tal. Måhända skola vi även här få bevittna elt cxP mpcl
på elen eviga kretsgång , för vilk en ej ens rikels högsta admi .
nistrationsformer visat sig stå främmande.

H ~ir

nedan följer en i möjligas te mån kronologi sk t ord nad
förteckning över d c olik a slagen av flottan tillhörande ,..!;eneraladjutanter. Angiven tjänst-egrad är elen som inneh ades \·id
förordnandet .

A.

Konung ens gen eraluclj ulnnt vid fl ottun.

Kommen d . Theodor J .. nckarkrona .. ..
Anders Sjöstierna
Karl Guslav Ulrich • . • • o.
))

•••••

o

••

))

B.

1
1

ls
~ ls
ls

;)

10

1720
1720
1720

J{ om .-lw p l.

D.

•••••

o.

•••••

•

o

o

••••

1G/

l)

1G '

In

•••••

))

16/6

17±3
1743
1743

20
28

/,
/2

17-17- 17+ l '/~
17-19- 17GI\ :nj,

••••

3/11
"l D
"z/,

.

1756- 1765 ,'l17G5- 1767 :!.1 /
1767 - ]7~)1

or,

13

/s

1788- 1790 " /~
1

Konungens tjänstgöwncl e generaladjutant /ör j'loltornu
(flottan).

E.

l{on leram. Karl Olof Crons ledt ..... .
Sa lomon von Rajalin ..... .
Viccam.
Victor von Sledingk ..... .
Henrik Nauckhoff ....... .
»
Johan Puke (i ege nskap av
Gen.-am.
gen.-am.) .... ........... .
Viceam.
Henrik Nauckhof f ... . .. . .
Johan Puke (i egenskap av
Gen.-am.
gcn.-am. ) ............... .
Olof Hudolf Cederström ..
Viceam.
Konteram. Klas August Cronstcdt .. . .
Karl af Klint .. . .. .. . . .. .

1797180118091812-

n/3
16

/"

'i..
G/s

/o

1

H /6

1801 ·- ;12
1808
1812 ' /,
1813 1?/~

181:1- l 813 1 ''/ ,
1813- 181-1 G/ '
1814181518241827-

1815
1824
1827
18-10

4
/,

30

12
10

10
/ ,1
( ,

Anm. Oversten Karl Gyllensköld medföl jde kr onprinsen Karl
Johan un eler tyska och norsk a fälttågen 1 13-14 i egenskap av »Konungens hos II. K. H . Kronpri nsen t jänstgör ande generaladjutant för
flottorna » och u tfärclacle som sådan generalorder »på n ådig» befallning i st. f . det ordinarie "På nådigste».

F.
Öv.
Öv.-löjtn.

]{ onungens tjänstgörande generaladjutant vid flott an.

Am.-kapt. Erik Sparre . . . . . . . . . . . .
Kommencl . Axel Lagerbielke . . . . . . . .

o

Sa lomon von Hajalin . . . .

öv.

))

C.

•

Konung en s (i högl.:vorleret) tjänstgöruncle (/'örste)
genemladjulanl uicl }"lollorna.

Generet/adjutant vid flottan .

Kommen d . Karl Sparre
Am. -kap t. Erik Sparre
Didrik H enrik Taube . . .. ..

Johan von Snoilsky
Anton Johan \Vrangcl ....
Johan Norclenanker . . . ...

))

))

Öv.

K onung ens generctladjulcmt.

Klas Adam \Vachlm eister . .
Mikael Andmrsvärd . . . . . .
Georg cle Frese . ........ .
J\Iagnus Palmquist .. .. ... .
Karl Olof Cronstcdt ..... .
J\Iåns von Hosenstein . .. .
Viklor von Stedingk . .... .

?

/s
/s
/6

12
15

12
22
21

}7
/8

21 /1

1783
1789
1790
1790
1790
1790
1793

-

Ov.-löjtn.

Hans Henrik Ankarheim
Arvid Virgin .. . .. . ..... .
Kon teram. 1\.arl Adolf Danckvardt ... .
G.

H.
Maj .

17

/ 10

16

/2

"/s

1794
17\)9
1802

12

/,

'*/,
8
/2

8

(.,

2/11
/u
2

1785
1787
1795
1795
1795
1795

Generaloe/jutant au eskadern.

Krist. Ludv. Jegerschöld . .
Karl Brelin (Gyllensköld) ..
Karl Fredr. Coyet ...... . .
Gustav af Klint ......... .
Lars Silfvcrswärd ....... .

"/3
2

(1/3

/u
'/3

14

1

/x

1802
1802
1803
1805
1805

Anm. Gen om n ådig föres kri ft elen 19 febr . 1806 överföreles dessa
g eneralacljutan1ter till acljutantld ren såsc m överadjutanter.

I.

Genemlacljutcmt vid gen crnlstuben (flottornas acljnt nn,'k r/ r).

Ov.-löjtn.
Ov.
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Komznaens genemlud}utunt cw flygeln .
Georg de Frcse .... . . . .. .
Salomon von H.ajalin .. . . . .
Balzar von Platen
Gustav Lagerstrål e . . . . ... .
Arvid Virgin .. .. ...... . .
Hans Axel Cronstcdt .. .. . .

Maj.

-
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Karl Fredr. Coyct . . . . . . . .
Gustav Modee . . . . . . . . . .
Johan Lagerbi elke . . . . . . . .
Klas Aug . Cronstedt . . . . . .

2

n/n

10

/8

""/n

1809
1815
1815
1821

Tv å örlogsbesök i Karlskrona.
Sensommaren har tillfört Karlskrona ett polskt och ett
tyskt örlogsbesök Som anblicken av främm:ande fartyg alltid inbjuder till jämförelser med det man själv är van vid, kan
det måhända vara motiverat a tt i denna tidskrift framlägga
n ågra iakttagelser vid besöken, även om de besökande fartygen äro rätt väl kända från tidigare besök i svenska farvatten.

De polska ubåtarna.
Den polska marinen representerades av de franskbyggda
tre stora ubåtarna >>VVilk », >> Zbik >> och »Rys >> san1t transportfart yget >> \ Vilja ".
Det, som exte1'iört sett, genast faller i ögonen vid en jämförelse med våra egna ubåtar, är skrovformen, bryggkonstruktionen och fartygens färg.
Vad skrovformen beträffar äro de rena linjerna och frih eten från ulstående föremål å däck och fartygssidor påfallande. Ä ven den icke sak kunnige mås-te göra den reflektionen,
att denna skrovform bör vara bättre ägnad för undervattensgången än den å våra egna ub å tar brukliga.
Till denna för undervattensgång ändamålsenliga fartygsform ansluter sig bryggkonstruktionen med sina strömlinjeformer. Bryggans främre del är helt överbyggd, el. v. s. bildar ett framtill, uppåt och åt sidorna slutet rum över nedgångsluck an till torne t och rorgängarens plals. Stora glasYentiler möjliggöra god utsikt åt alla håll.
Tidskrift i S}öväsendet.
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E n sådan bryggkon.struklion måste medföra stor a fii rdl'lar med hänsyn ick e blott till minskat vattenmotstånd \i d
gång i undervattensläge, utan även , och icke minst, för br ~ gg.
tjänsten vid gång i marsch1äge, då bryggpersonalen iiv e11 i
det h å rdaste väder kan uppehålla sig å bryggan i fu ll go tt
skydel mot vind och överspolande sjö.
Ä våra äldre ubåtar voro:l ju bryggorna Lill en börja n he lt
oskyddade, så alt man i hårl väd er måste surra sig fa ;,l ti ll
periskopsstöd o. dyl. för att icke gå över bord sa mt var u t,·t! t
för överspolning av sjön. Dc av våra ubåtsofficerar e. so m
genom levat utvccldingcn från dessa oskyddade bryggor l iii
tillkon'lsten av dc skydelande skärm ::1rna och d c senask fi'n·bättringarna av bryggskyddct, kunna säkerligen vittna om
skillnad en i påfrestning i s{tviil fysiskt som psykiskt hän ;.,t·t·n de uneler bryggtjänstcn, som redan detta ofullständiga b rygg sk y del medfört. Å de polska ubåtarna är genom att hry gg.w
h elt överb yg gts steget utta get Lill full liingcl. Detta måsk !_\ iva d essa ubåtar ett övertag , så snart det bliver fråga om d alig t
väder , enär personalens uppmärks amhet genom det för d in lliga skyddet kan iigna s helt åt tjänsten i stället för M den Pgna säkerheten. Bryggan behöver heller ick e göras så hiig.
att dess silhuett bliver all tför framträdande, vilket är m yck d
betydelsefullt för fartygets siktha rheL Särskilt vintertid m :~-,l e
den inbyggda bryggan vara av utomordentligt värde. Den
tryggar då även mot den fataliteten , att isbildning genom överspolande sjö kan förhindra stängande av övre tornlu c kan o(' h
därmed försvåra eller rent av fö rhindra dylnnanövcr.
}[an observerade vidare, att alla vertikala ytor voro ma lade i lju sgrå färgton och dc horiscm tala ytorna i grön . l k t
förefa ller som om detta vore n ågonting att uppmärksam 1n a
även för oss, enär siktbarheten i marschläge onekligen i fr ä1 nst a
rummet b es tämm es av färgen å de vertikala ytorna och ~ild 
barheten i undervattensläge fr ån luften av färgen å dc hor isontala. ?\Ted det i Östersjön allmänt för ekommande cli ,;i gn
vädret och det vanligen m ödw och ogen omtränglig a vnt!nd
föreligger stor sannolikhet för, att det polska sä ttet a t l lll't h
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är att föredraga framför v{trt, i varje fall om ubåtarna uppträda i marschläge under dager.
På skrovets sidor 1 vattenlinjen funnos vita ver tik ala s treck
an givand e horisontella rodrens placering och utsträckn ing ,
ävensom ett horisontall vill streck angivand e den normab
vatten linjen. Sintile n ågo t fartyg hav::\ onormal trim under
ham n - eller tillankarsliggande kan detta sålunda omedelbart
observer as utifrån.
Dc polska ubåtarna använd a icke n ~tgot depåfar tyg - far tygens storlek m edgiver ju också att i mfmga avseenden erntt
större beboelighet än å v:l.ra mindre undcrvallcnsfarty g. Den
kry ssning, som eft er besöket i Karlsk rona avslutades i Gdynia ,
hade sträckt sig över en tidrymd av fyra veckor och innefattat
besök i Amster dam, Oslo, Klipanhamn och Karlskrona. Det
uppgavs , alt eft er etL uppehåll i Gdy nin p å ett p ar veckor skulle
antr äda s en Hird på tre veckor u Lan an löpande a v hamn. F a r tygen äro för övrigt rustad e h ela året och hedriva övningar
alla årstider. Uppehållet i hamn äro icke län gre, än vad som
erfor dras för fartyg ens översyn och personalens nödiga vila.
Av allt att clöm.a har det polska ubåtsvapnet väl u tnyttjat
den tillg!mg till sakkunskap, som elen fr ån olika stormaktsmariner sammansatta officerskåren representerar.
S. S. >> Gorch F ock >> .

Ty ska marinens seg lande övningsfartyg >> Gorch Fock >> representerar en förening av gammalt och nytt , som det i dessa
tider torde vara m ycket ovanligt att få se i verkligheten.
Det första och starkaste inlryck cl en besökande sj öofficer
får av fartyget ä r en utomord entli gt väl genomförd ordning
och pu ts. Det vila fa rtygets m åln ing är överallt klanderfri ,
messing och kopp ar välputsad och däcket sk in ande rent och
välskött.
Fartyget, som ersätter elen fö r olY ckade >> .\Tiobc >>, lär h ava
fär digbyggts p å 90 vanliga a rh et sda gar e ft er det beställningen
givits till varvet (Blum u. Voss i Hamburg ) . Allt, som sam l11an fog ats av stål eller järn . är svetsat. Principiellt sett är
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fartygets översta däck ägnat segelfartygstjänsten - al ll dr i.
ves där m ed m anuell kraft s~1som a nk a rspel , styrnin g. hi s~
ningsanordningar nL m. l fa rtygets inre delar tränger l meJlertid nutiden pa i form av moderna kylrumsanlägg n ing ar ,
kylskåp, belysningscentral m ed tre st. små dieselmotor er jii m tp
ackumulatorbatteri, framdrivningsmask ineri beståend e ay l'n
500 hkr. MAN-motor, värmepanna för varmvatten, l'1Pk lri ,k 3
pumpar för vatten till spolledn ingarna HL nl.
Värmepannan är olj eeldad och helautomatiskt verk ,111de
p å så ~ätt , att den håll er valtnet vid konstan t temperatu r. Yid
åtgång av varmvatten ökas auto m atisk t elden uneler pann an så
att den inställda temperaturen h ålles konstant oberoen dt av
vattcnåtgangen. Pannan är försedd med så kr aftigt isolt'J :. n dr
omhölje, nU någon värme praktiskt laget icke uts trålar Iran
densamma.
Dc elektriska pumparna till spolled ningen äro sa or dll!l dc,
att tvenne mindre pumpar hålla elt konstant tr yck av 2. :) kg.
p~t spolleclningen. Så snart trycket i ledningen vid avtappni ng
av valten börjat nedg ~t under 2,5 kg. igångsättas pum p,mw
o·enom elektriskt relä automatiskt. Vid stort vattenullag l il!"kopplas automati skt ytterligare två större pumpar. Vid sn ahbl
behov av vattenspolning, såsom t. ex. vid eldsvåda , kun n pn
detta sätt alla brandposter omedelb art träda i funktion .
Varje vakt har sina särskild a trossbottnar, prakti skt och
bekvämt inredda. Overallt hängkojer , inga britsar. .\fan skapets skåp (av aluminium?) , äro synn erligen prakliskl. propert och väl ordnade. Till varje skftpkomplex för lv å Pl an
hör en med skåpen sammanb~r ggd garderob, där bästa shlll' n
kunna upphängas å h~1ngar e . Ovanpå skåpen h ar varje 'l a ll
sin låsta skoputslåda. Ä trossbotten finns en mess eller hy ll,
bekvämt inredel med soffor och stolar , där besök av h u-,lr ur
och barn eller andra bek anta kunna motlagas utan atl d<' övriga å trossbotten b ehöva störas.
Bänkarna å trossbotten. so m jämte backlagsborel en k un nll
upphängas, äro försedda med ryggstöd . Porslinsservis j;· nJlc
vit vaxduk användes vid måltiderna.
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Badr ummen, rakstugan och sjukavdelningen äro ordnade
med utn yttjamle av alla mod erna möjligheter. Köket, som
är gem ensamt för alla, är h elt elektrifi era t och drivs med ström
fr ån den elektriska centralen m ed dess ac kumulatorbatteri.
Förraelslokalerna i fartygets undre regioner äro stor a och
ljusa samt ordnade på det mest mönstergilla sält. I »segelkoj en » h bingcle bl. a. regn- och vinterbeklädnad till varje man.
Regnställ et, t. ex., omfattar ett par byxor, som nå upp till
bröstkorgen, samt en lång k avaj, rymlig och välsydd, allt av
ovanli gt ljockt, präktigt gummityg. För officerarna funnos
lån ga gummikappor av samma motståndskraftiga kvalitet. I
vinterb eklädnaden ingå pälsar och pälsstövlar.
Man kunde även konstatera , att manskapsfiltarna äro vita i motsats till de hos oss använda smutsgrå.
Ett särskilt uppbörd srum upplager und ervisningsmateriel.
Här finnas t. ex. för unel ervisningen i omborclli:i.ggningsregle-·
mente modeller av alla olika slags förekommande farlyg jämte
mod eller av h amnanläggning, fyrar och olika slags sjömärken.
Dessutom finnas i modell fartygets back med ankarspelsanordning, masternas rår, segel och Ladding samt, uppsatta ft
särskilda tavlor , alla förekommande splitsar och knopar m. m.
jämte genomskärningar och modeller a v förekom niande navigeringsh jälpmedel såsom knallod m . m.
I navigeringshytten saknades givetvis icke ekolod me(l
automatisk r egistrering . Radiohyllen är försedd m ed molla gare för kort- och långvåg, sändare samt rundracliomottagare.
Ävenleeles finns här »sockerbit » genom vilken man med tal
kan n å besättningen, enär högtalare äro inmonterade i praktiskt taget alla delar av fartygeL Givetvis kan från radiohyl ten även utsändas »grammofonprogranl».
Officersinrecln ingen, slutligen , gjorde ett intryck av enkelhet parad med ändamålsenlighet och ~makfull funkis. Att allt
var ytterst väl h ållet behöver icke särskilt framhållas.
Om s~tluncla denna yttre ram för besättningen var ägnad
att imponera, s~1 imponerade besättningen själv icke m indre
genom sin mönslergilla hållning, pli och prydlighet. Aven om
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en stor del av besättningen utgjordes av officcrsa spi r~llll e r
förringas icke detta omdöme därav. Ty >> gemenska psa nda 11 .,:
så dan den här fr amträdde , måste säg::ts vara eftersträYan sviird,
vilken uppfattning m:m än må h a va i övrigt.
Fartyget förnyar sin elevbesättning varje kvartal oc h \cg..
lar sålunda året runt , vinter som sommar. Det k an diir för
sägas vara icke blott ett övningsskepp utan ett skolsk ep p i or
clets m est vidsträckta bemärkelse. Mellan skeppets rd in,; <1 r
torde också fostras tyska sjömän, som i avs eende p<1 ku m,kaper, disciplin och mo ralisk~ rgensknpcr kunna tj~i na '>O m
mönster för vilken som h elst annan marin i världen.
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Spärrandet av de danska tillfartsvägarna
till Östersjön.
En föga känd episod under de första dagarna i aug. 1914.

.'-!.

I Marine Rundschau lämnas 1 julihäflet 1 år den ur många
synpunkler intressanta redogörelsen för de omständigheter, under v1lka danskarna vid tiden för krigsulbrollet spärrade Stora
oeh Lilla Bält samt den danska siclan av Sundet. Framställningen, vilken hår .Hergives, bygger på S~lVäl tyska som danska
kälh>r.
När efter Österrike- Ungerns ultimatum Inöjligheter för etl
europeiskt l.:rig ökades, beslöt danska regeringen att följa den
enda möjlig a politiken, n~imligen strängaste neutralitet ål alla
håll. Della beslut meddelades partieheferna den 28 juli.
E fler elen österrikisk- ungerska krigsförklaringen mot Serbien föreslog kommenderande generalen Goertz mobilisering av
all p er sonal för SJÖheiäslningarna, vilket dock tills vidare uppsköts för alt icke väcka Tysklands misstroende. Den 31 juli
verkställeles dock åtgärden och elen l augusti mobiliserades
flottan. Redan p å aftonen förstnämnda dag ingick till Köpenhamn el en Ly ske utriJ,esminislerns la el~ för den danska neulraliletsförklaringen, vartill fogades den försäkran, alt Tyskland
icke hy ste n ~1gra angreppsplaner mol Danmark. Vidare gavs
det vänskapli ga rådet att sl~mga de danska hamnarna.
P å grund aY tyska floti ans mobilisering inkallades »säkerh e tssly rkorna >> (16,000 man) för landsdelarna osl om Stora Bält,
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samt för de väs tliga dela rna. av lande t »fredsstyrko rna » (2 ,.iOO).
S ta lsn1in islern Zahle fö rklarade i folJ.;elinge L, a ll dessa ålgiir<l er
endas t a v s ~tgo neu tralitelens upprällhåll ande.
E tt an tal förordninga r u tgåvas, variblan d en förbjö d ',trje
understöd från dansk t område av vilken krigförande m akt de t
vara m å nde. l ett kungl igt budskap framhölls del ans vm, som
vilade p ~t såvä l varje enskild medborgare som på hela n aliuncn
och varnades för obetänksam ma s lämningsyll ringar eller ull a .
landen. Samtidigt u tsändes till alla staler en förklari ng . <t ll
Danmark i kriget mellan Ös terrike- Ungern och Serbien skulle
iaUlaga sträng n eulralite l. Härutöver meddelades , att ku,Jg l.
förordninge n a v 20 december 1912 for tfor all gälla, enlig l vi lken
fri pussage ge nom dans /,:a fa rvatten tillförsäkrad es alla , iiucn
kriyförancle sialers örlogsfartyg.
Då även kriget med Ryssland var ell faktum, b egav si g de n
2 augusti tyske minislem i Köpenhamn , Greve von Ranlza u,
till danske utrikesmini stern Scavenius och överräckte föl j ,u1 clc
föridaring:
»Tyskland hyser i intet avseende avsikten att ulsätla ];·m marks integritet för fara. Kngshände lserna kunde emclle·Li d
göra del möj lig t, all, ulan l'ysklands vilja eller m edYerhlll.
opera tioner kunde fortsällas in i danska farva llen. Den dm.sl.; a
regeringen borde h ~d l a lägels allvar klart för ögonen och m a
beredd på, vilken hållning elen i så fall aysåge att intaga ».
Del elen 3 augusti avgivna svaret var för Tyskland gynns::~m l
och innebar, all Danmark genom ell dylikt händelseför lopp irlze
skulle låla förmå sig atl ~tudra sin neutrala hällning och u.:dc r
inga förhållande n ansluta sig till Tysklands fiender. - Sawm a
dag aYslutades utläggandel av den danska minspärren lll•rd
om Köpenhamn .
Omedelbart efter den tyska krigsförklar ingen mot Frank rike den "1 augusti sände danska regeringen en likalydande neu tral ile tsförklaring till alla staler med avseende på kriget mellan
Tyskland och Ryssland resp. Tyskland och Frankrike, som den,
vilken avgivi ls den l augusti. Först den 5 augusti, sedan Lqgland förklarat krig mol Tyskland, bekantgjord es från d:,nsk
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sida -- sam ti d igt med neulrali lelsförklari n g - all cle naturliga
tillfarisleclema ge nom Su ne/et och Bälten spiirmcles. Denna
oärcl var en fö ljd av en tysk hänvändelse.
'111 o
De tyska sj öslridshaf lema, vilka sommaren 1914 slodo till
förfogande för h igföringcn i Östersjön, utgjorde 7 lälla kryssare, 9 torpedhMar , 3 ubMar och 3 minfartyg. Yid krigsu lbrollel Yoro av dessa endast 3 kryssare, 4 torped- och 2 uhutar
rustade och i s tridsberedsk ap. D~ övriga voro under utrustning
i Kiel eller Danzig och kunde icke beräknas vara i Ljänsl förrän
de första dagarna i augusti. Gentemot dessa obe tyd li ga krafter
stod den ryska floHan med G slagskepp, 9 kryssare, 63 jagm~
och torpedbålar saml 12 ubå tar.
Den 2 augusti erhöll Ö\crhefälha varen i Östersjön prins
Heinrich meddelande från amiralstabe n, all man redan under
natten mellan 2 och :J a ugusli mösle r~i kna med ell öven·as kande a nfall ay engelska sjöslridsha ftcr. Med anledning h ~irav
framsk ölas de tysl'a beYakumgsl injcma mol norr mellan Hjelm
och S]äll ands re\'. l\Iinfartygcn , a'' vill~a det sista blev klmt
på c. m. der> -± augusti. bö llos i b e redsl<ap ulanför Kieler Föhrde
och de två ubhta rna a vsilndes den 3 augusti till sydliga infarter>
till Stora Bäll.
Den -1 augu s ti l-dockan JSOO mo tlog prins Heinrich följ rmcle
telegram: »Krigsfödda ring mol England för es tåe nde. Engelska
slagskepp och jagarförban d ha i gar lämnat Dowcr ». Samtidigt
delgavs honom telefonledes regeringens uppfat tning av läge l
samt m eddelades om en förberedand e shiYelse från amiral~ lab en, vilken omedelbart efter krigsulhrotl el mot England
skulle överlänmas till den danska regeringen. SkriYelsen gällde
spärran del a\' Slora Bält, vi lken skulle utföras om möjligt m ed,
illen i annal fall äYen utan Danmarks medverkan. Vid ifrågaVaran de saml<tl framhöll :uniralslabe n, att i princip skulle det
danska terri torialormäd e l respekteras, s~tvida detla vore möjligt
~tan m ilitära olägenheter . Dessa oklara r iktlinjer försalte
overbefälhav aren i e tt sv~trl läge och pålade honom, vars hu Vuduppgift Yar säkrandet av l<ielerviken mot de r yska och
engelsk a fJollorna , förutom militärt även elt mycket betydande
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politiskt ansYar. Dft under cflerfölj ande öve rläggni n g 111 cddc .
J:omle iwlick fr ~ut Herlin om » Krigstillsl~md med Lno lqttlc »
-;a mt d~\ den L ö. fe lak ti ga uppgiften a vgaYS, a ll engel sk.\ fa rtyo
redan den 2 augusti hade s iklats i SJ, agerack, ans;1g stg p: i;t~
Hci nr ich ej lä ngre våga LYeka. Han besiii l a ll effek l i Yl " P~;rra
Slora lh dl m ed minor äve n m ed ri sk all kränka danskt cJm r,1r\c
Ordern hitrolll ga ys den 4 augusti klockan 18-15. En L inun~
~C n;tr e, ld ocl,2Jl 19-15, delgav greve R::mlzau, ulan pr in s Hcinr ichs Ye ls kap , danske utrik esminis lem de n förberccl cb tyska
nolen . Kl. 2200 hade prinse ns s tab schef y lledigare cll ll'l cfnn"am la l med s tä llföre trä dande am ira lstabsch efen i Ber! in. \ a nid
denne ännu en gang betonade, a ll Danmarks neutrali let m~tS lt'
respekteras. Orclcru kunde duck icJ,c bngre ~tlcrkall as. '·ndanl
var läget på kvällen den ·l augus ti då England Id. 1200 mi dna tt
fiirkla r aclc Tyskland kri g.
])en 5 a ugusti i gryningen r a r por lcracle de dans ka kus lsigm1ls la ti nne rn a p[t Lange lan d och L :\!and, all tys ka fa rt y!;(
Yoro sysselsa lla m ed utlägg ning av minor 1 syd ligast e dele n av
S lora Bäll. KL 0700 sam lades de i a ll has l yarskoclcl a n intslr a rna och mili tä ra rå dgiva r na i m arinminis teriet för salllma nlräde. V id dett a tillfälle tillk ännagav utrik esministern iiYen
elen förcg:\ende af tcn anbnda tyska no len . Den innehi)Jl, dels
fr ~1gan. om Danmarlz vore beredd all genast effektiv t -; pä•.n
S lo:·a H~ilt m ed minor mol h~\ da dc kri gförand e partern a. dels
förklaringen , att den tysk a regeringen m:\sle, i h ändelse aY uek ande sva r, förb ehMla sig a ll geno m minor eller med a ndra
den eflcr \·arJ·c krigslåge
m edel s ... älv förskaffa siou del skvdd,
....
._
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ans{;g nöd\· ~1nd i gL
No ten framka llade a ilm~'tn !Jeslörlning och drog uwcl sig
svara rnolsalsförh ~lllanden av juridisk, politisk och mi li lc~r natur. De l Yar kriti ska ögonblick för lande t, vi ik eL r eda n p a del
s tora k ri ge ls försl'a dag s[tg fr~tgan om s in u e ulralilcl oc h därm ed följande förp liktelse r ak tualiserade. Man fruktade ov tllkorligen elt up p repande av hi storien från 1807. Del ]Jeslul,
1 1
som måste fattas , J,unde, beroende p~t omständighe tern a bl "'
huruv ida land och folk skull e i.1 lra~a~
be tydelse,
R \ avaörancle
•
J
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i Jzri ge l ell er ej . Yärldskrigcls förlopp har eme llerti d visal, all
de då a ns variga männen r ikligt v edöm t si tu a tionen .
Den foikrällsliga forulsällningcn för al l bedöma falle t är
ö res undslra klaten av U mars 1857. Det däri med g ivna fria
tillträdel Lill Ös tersjön gcuom dc naturliga tillfartsvägarna för
all a siale rs f a rl~· g hänför s ig ulan lYi vel endas t till handelsfarty g - för d essa docL. j äm väl i kri gstid. Dä remot omnämnas
i traktalen icke m ed e ll ord örlogsfartyg, varken i krig eller
fred. Den in n eh ~tll er icke h eller någon h än visning Lill hm
Danm a rk sh!lle förh elila s ig för värnande av s in neu lral ilel i
elt kri gsfall. Fr{t::ran stod p Ct dagordningen vid XIII Haag konfer ensen (18 oktob er 1907) utan a ll doc]( bliva lösl, i det all
sva ret överlimnadcs h elt å L danska regeringen. Endast de vid
nktuelll t illfälle r ~1dancle maklkomL i nationerna kunde härutin nan vara av aYgör::mde be ly rlelse lillilw med den gru ndregelu,
all andra folks och fartygs rä ltighel Lill fri passage upphöra i
samma ögonb li ck, som dansk <:1 s tatens suveränilet och säkerhel
hotas . Ar 191 2 h ade danska och svenska lwnungarna utfärdat
en förord n i ng, en li g t Yilken ~i ven örlogsfartyg tillförsäkrades fri
passage geuom Östersjöns inlopp j ~imväl uu dcr ett kri g. KraY
på erhållande av lols skulle dock ej kunna resas. Båda regeringarna hmde g ive lYis efter gottfinnande ersä lta denna förordning m ed en annan, om så skull e erfordras.
Den folkrällsli ga delen av fd1gan Yar a lltså fullt klar. Under dess dryftande ifrågasa lles dock, om icke spärrandel av
Bälten in nebar en krä nkning av Danmarks förklarade ne utra lill Tysklands för del och Englands nackdel. Delta
li tet kund e dock icke a n ses yara f:lll e l, ly ~iY eu om man medgiYer,
alL spärren Yid ticl en för sjti h a krigsu lbrollcl från tysk sida
tj ä nade s ~tsom e ll förslärkl flankskydd för Kielerviken, så h ar
den dock under ]\!·ige ls lopp sn a r a r e utYecklals till Tysklands
nackdeL Den omöj liggjorde ick e endas t t yska framslötar ge11011! Katt ega ll och Sk ager ack ulan förhi ndrade även s lörand el
av den li vl iga h andels trafiken m ellan England och länderna
knng Öres und saml den nska traf ik en. Dessa hancl els[örhindelser v oro av stor betydel~c för såvä l ententemakterna som de
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neutrala. Del tysk a amirals tabsverket använder elen lr iitfancte
liknelsen, a ll Tyskland i östers j ön gen Lem o t England ii\ c• ru icl " \
till s la llnin gs krig. Av d et sagda framgar Lydli g l nog or~ a: ;e1 ;
till Englands t_ysla medgivande i denna sak. D å samm a Ira:rns tällning - om spärrande l av Öres und - av SYcrige aYJio J'de'0,
s:\ skedde delta såk erl icke a v moral iska eller folkråtlsJ iga u lan
sna ra re av donamiska skäl, enår de danska vallnens <lls längande utan vidare ledde hela den internationella lrafi kt n till
och från Öster sjön genom Fl intrännan.
För danska regeringen g~Ulde emellertid vid bed ömande t
av låge l framför alll fr ågan : vilket erbjuder slörsta utsik k 11 alt
h ~tlla kriget borta fr å n ege t land, etl bifall till eller ell ~1\'d ag h
elen Lysl'a hänvändelsen. Enligt danska marinstabens u ppfa ttning hade Danm<:uk genom tyska fiollans tillväxt fö r e kr iget
och genom tillkom slen av Ki elkana len så up penbar l g l Hl! l ur
den engelska och in i den tyska maktsfären, alt ett n H tsals fö rhMland e Lill T ys kl a nd vore otänkbart. Del i den tysk 1 noten ullalade förbeh ~lll e l a lt själv ulföra spärrandel om Danm ark'
avböjde, pekade logiskt p å icke endast en r enl lysk m inspärr
ulan även på möjli ghe ten och nödvändigheten av tyska stö dje-punkler på danskt om r åde för dess försvar. E ll sådant angrepp
mot dansk n eutra lilet kunde enlig t danske utrikesmimsl ems
11ppfal lning ovillkorli gen fa ll a inom ramen aY elen Lysl\:1 för khringen elen 2 aug us ti. Man betvivlade, atl danska regenngen
i detta fall kunde n öja sig m ed en pro test. Snarare ansag easus
helli föreli gga. A a udra sidan kund e gen om en friYilli g av spä rrning a\' farva llen möjli ghe ten genas t för ehyggas n1 tilltvin gad engelsk passage, om en dylik under k ri gets lop p kull e
komma ifråga.
Som en följd av dessa öYe rläggn in gar hiträdde lw llu ngen
en ändrin g av fö r ordningen a \· 1912 samt godkände regcnn gens
förslag att bifalla den tyska Irams lällningen. U tr ikesm ini s tern
clelga,, person ligen beslutet till de tysl' a och engelska mluis lrarna . Det motiverades därmed, alt man ansåg nöchändi gl för_
upprätth :lllandel av s träng neutralite t, all alla krigsopcrn 'i oner
hällos borta från samt att förbindelserna mellan landet~ <>lika

delar m [Js le säkras. Spärrningarna uts träck les även till Lilla
Häll och Sundet. n en av da nska a rmCJedningcn fordrade 9.11männa mobi liserin gen avhöjde5 [m yo för a lt undvika missförst:ind fr::1n dc kr igfö rande. Genom cl t personli g t teleg ram tiil
konun g Georg a y E ngland fr amhöll el en d a nske kon un gen HirJe ls svåri ghe ter för deu danska r egerin gen sa ml grundern a för
de l fattade hcslu lc l. Ell Y~inligt och försliicnel e syar erhölls.
E n enda fr åga s tod än nu öppen: min erin gen u la nför
Langeland tidi gt p å morgonen den 5 a ugusti . Vid etl besök i
utrikesministeriet kl. 2000 utreddes saken, d:'\ tyske ministern
överlämn ade följande t elegram från Berlin :
»AY frukla n för a ll en engelsk fl olla omedelbar l efter krigsförkla r ingen skulle a nfalla Kiehikcn. h ar h ögs te befäl11avaren
för öslersjöflollan m ellan el en 4 och 5 dennes El t i t utl ägga minor
i Slora J3j ll mellan Kj elsnor och Allmen. Della skedde utan
vårl h ör a nd e. :\i uppmanas fr amföra till danska r egeri ngen
vår l beldagnnde över att de l danska svaret ej avvaklals ».
Därm ed va r »krisen » slut. Den 6 au gusti in g ick till Köpenham n fr~m Berl in clt erkä nnande av det dansim beslutet tillika
med r iksregeringens lack för Danmarks vänsl, apliga h å llning.
Omfa ttningen a v de b [ld a länd ernas min eringar fram g~1 r
av fölJande :
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Antal.
Ty s/;o m inor.
gen
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fyr
Laalancls
och
sydspels
s
Mellan L a ngeland
5 a ug us ti) . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ........... . .... _. 243
12
Samma dag Id. 07 J5 vid söd1 a in farlen Lill Lilla Bält . . . .
Den 2-:l september 191-1 en andra spör r i Slora Bält . . . . . . 337
Summa

592

Anlal.
Dcmsht mi r:ur.
aug.
9
den
ades
Dtäggn iu gen började den 6 aug. och avslut
96
l. Mellan H a lsk ov och Sprogö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2· Mella tt Kn udshoYed o<.:h Sprogö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
J Mell au Ager sö- Omö och Vengeance grundet . . . . . . . . 126
30
·l. I Agersösunclc l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
20
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
· I Omös u1; cle l . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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6.
7.

Den 10 augusti:
Lill a Biil L mellan Baagö och Fy en ... ..... . . ..... .
Öresund m ell an 2- 6 au g us ti den nordl iga A-sp iitT•·n
Konge- och Hallände rdyhen samt Drogden . ... ... .

6

27 b
---Sm nnt'l ~

Tillsalll m <ns 1,-+~~

Efter den 5 a u gusti uppdelad e:, dc da nsk a sjiis lrt ch krafLe rna. Den l. eskadern [örlades till Sun-de t, elen 2. Li l' S tora
JHi lt fö r min cnn garn as l1evakning. F yrarna släckles CH'h sjiimärken inclrogos. Uneler dager sitkersläl ldes handelsl ta l' ikcn
gc nott·, dansk a lotsa r. Uneler nallen Yar a ll trafik för1 .1 11 clen.
Den i tyska amira ls labsYcrk ei och i Tirpitz »E rinnCntiJgcm
Mer g ivna kritiken över verksa mhete n Yicl de danska m in!' pirrarna i allmänh e l saml del Yänlaclc rin ga väpnade m olsla nde t
från Danmar l's sida i synnerhe l i h ä ndelse av engelsk an..;rcpp,
h a r i D. T. S. 19:10 intressan t och m yc ket sakligt vederlag '·· Det
p[n·i sas där, a tt den offi ciell a tyska framstäl lningen ill ll! lw llcr
en serie av fel, misslag och missförs l[md, vilka förvan sL;l ele n
verkli ga bilden.
Här är icke platsen att ingå p å de särskilda p un kte rna.
Dock m ås te utsägas, a tt fr ~1 ga n om för- ell er n ackdelen ,1\" det
dåtida minförsv aret av Östersjö n icke k an bedömas efter ~l o rlek
eller antal a \· den danska fioll a ns far tyg. I stället mas lc
förutsäll as en noggr a nn kunskap om dansk materiel , h ell olika
andra m ariners, samt den efter de danska farvallne na s s~iregna
karal,Lär aypassac le trafiken. Delta gäller ån nu i dag.

A. F -11.

Litte ratur .
Trupptransporter till sjöss.
S. H:son El'itson: Ti'IIJlptmn SJJOrter till sjiiss; en
.~twlie i Yiirldskti gcts bel} suiu g. jla r i n Ii ttPrn1ur Jö n·ltin g ens förla g n :r 38. S lac kh olm 1934. 2G8 s.

I tlc militiir a op era[ionN a v e n tidi g- an' i c k<· uppn å rlcl s torl <' ksorclning, vil ka kiinnetrck na värld skriget , ingingo trupptran sp odenm
över ha ve n som ett m y cke !· vikti g t led. hlillion e r och. åt<' r milliOJw r
en,gelska och aJJWri.kan s ka solda1N ä ve n som soldater a v alla färg 1·r
fran rl f' PngelsLn oc h fran sLn vii.rldsv>i lrlf'nn s mest avl iigsna hörn
kämpade [>ä d•' e uropri s ka fr ontPrna : i Frankrik e, i Iiali<•n , ,.j,[ D:uclanpl Je rn R, ä SaJonik ifronten: oc h und<'r viirlds krigds sis h , a vg örande r:aJvår var dl't dessa över v at tnet f örd a t r upper , som u l gjor •lo
ston·e etclen a v llt ars kal k F oc h 's >> ma sse de ch oc>>.
Hur kommo clrss a m illione r övrr t i ll Eu ropa s k011tinc·nt~ S i:il,·f~Ji ct sjöledl's. ::\len utgjo rtk dessa trup]ltrar1Js porter t ill sjöss n å got
~orm<' ra ä n h uppers upp m a r sch ocll s ucc<' ssiva födlyttni nga r t ill oc h
lucm fronten till lands ? Ja, el!' utgjord" 11ågot förm e r i eld a H dessa tr a nsp o rle r ö ve r sj ön
och häri ligger !'r å gans kärnpunk t 1'1
'
·
'·
s
framförele
" , E .J mom nagot 1 mantie hemorten eller l1akont elen s k~ · <ld
s:nde irontcn, ulan ö vr t· <'n krigsskåd eplats : s jökr i gss kå dep lai s<'n,
kum omf attaclc alla viiridPus h a v. Tys ka kryssar e e llPr hj ii lp kryss ar c
hel~d e t:pptrac!a t'iler kunde .h u lllincr a t pä vilkrn s jölads väg eom
Vattt., sa sn a_ r t trupptran s porl<·rn a fram gi.ngo i nord at lantis ka Ja rra hen ell.c r J M edelhavd -fö rC' i:'\g torp ed- eller miniara fr å n clC', f l<'cn f u~ ch·at.al c·nh<'i'c r s tarka t.\'s ka oc lt öslc- rriki s k a ub åtsf lot.toma illo ara, som aiH lll c r a intPnsi J ierades, ju n ä rmare tr a n sporte rn a !.:ollllå Fra~krih s kust e r ; oc h l'ingst in i ~ orclsjöns sy Llös t ra irr'k a nt
avg- tlll n ' ds a tt s lå - dr n tyslm h ögs jöflo tt an , s t a r kare ä n n ågo n.
. t agen .
l, .. tll' S l' lott or , tlen t'Dgt·l s ka UJH!an
lllotstå'nca,

--
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Från England till Fra n kr i k e ÖYerfördes under kriget 11 llli\J '
ne r lilan och 28 millicner ton krigsmateriel. Från Fören ta '-'l atn~~
l'ördes till Europa 2 millioner man. Inom det engelska Yii\d ·t h··, ~
poricrades (>> the lmperial Concentraiion ») inemot 7 mill i"t"·r ';~;~1
Inont det franska väldet transportnades 3,5 millioner 11 1<11'
Dessa mycket omfattamlt· omJlyt,l'ningar av mil iLiir ~1 krait rp.
s urse r utgjorde en transportteknisk 11restati.on av sto r a J Il :t t t. :lien
dc u tgjordc också någonting Iller a; ck iuueburo trupp lör\'!.1 t t 11 inga,
över en s jökrigsskådeplats, där en välutbildad och välutru~tad i i. 0 ndc
strids<' kunde förväntas slå till. Man vet visserligen numt'r<l. nit deu
tyska s jökrigsledningen - med rätt elle r orätt - i stod "' t t hortsåg Jr å n trupvtransportcr11a so m anfallsmål i och för sig oe h i 8tilll<'t
sR mi ad<· all s i ag k raft. mot dc a ll iPrRdes handclstounag<' ii v' hm·ud
1 agd, JI1L'll detta saldörlt å llande rubbar ej det faktum , a t t 1!'lljlptransport<'rna till sjös3 unde r vär ldskriget utgjorde något lin· mera
iin r e n transportvorksamh et; dC' utgjorde i själva verk et sjiitni litära
o p('l'nt.io ncr av högst betyclanclc omJattning.
Dessa opcration<'r förtjän a såv äl en beskrivning som <'Il a nalyo;
tör\'ultat·l'll till nu föreliggande arbete, lmptcnen vi d flott an :--;, H:son
J~rics oll, har också velat giva bådadera, och han har l,\·<·knts att
genomföra den omfatande uppgift, l1 an förelagt si g.
:Författaren giver sålunda -- förut ena en väl avvä gd itil<·llning
dels en omfattande men också klarläggande beskrivni11g över
Yärlcl.skri gets trupptransporte r till sjöss, dels en ing ående analys uv
<l<' militära törhftllr.Hckn a v id d('ssa t ra nsp or ter oclr av dL'r ns utförande ur operativ synpunkt, belitlacl »c•rfarenheter och lii r<l<~t nar>> .

11

Den föna avdoluingen - b eskrivningen - är på si n ]la ts.
Den se nare avdclningt'n -- e r.l:arenheterna och L1nloll liil'lHl iir av sto rt intresse ur såväJ st!·at egisk som taktisk synpunkt , <'.i minst
därför att födattaren s täd se sökt anknyta lärdornarna Jd\.n Ylirlclskr.igct i förevarande hänscenetc till sve n ska förhå llamlcJL
Dc•Hna se narL· a vele !nings törsta kapitel behandlar trup p t ,-a asport erna s operativa karaktär, ,l, v. s. i stort sett dc Jakior cr, .-n1n.. avgöra, om och nlir trupptransporte r till. sjöss kunna (bönl) 11tt oras:
1
En10t l'örf :s framställning härutinnan är Jöga att anmär ka i! OJil
..t.t c·nda avseende. Föd. utsii gn, i sa mhand m ed skärs k:'tllau d' av de
01
po liti ska synpunkter, so m kunna utöva inflytande på spörsnt uld . ~
11 11
1
transporter skola utl'öras : »Svc n&k utrikespolitik i egc·nll i g 1 1'' ~~
är knappast till finnandes; i va rj e fall sy nes det i cke vara snnnolJJ, '
1
att elen inom elen närmasto .\'ralllt,icll' n kenrmer att taga s ig ut tJ'JC ~
11
i .törs va rs förbuncl el. dyl., so lll sk u !le kräva trupptran sport<·L'
1
. j \( 'lH!c '
t J <
.
. .
,
sk ulle vd.1a resc rvr·ra s1g mo ll'c p:1 · ' h· •tn"
Si.. ÖSS >> . - Anm>ilaren
.
ntt »SV<'nsk uirikespo\itik l\lH\.('JiflSt. ur ti\J JinnanclPS», 1.\' 1\<- l ]llo ,

1

endet innebär, praktiskt taget, en orimlighet så till vida so m SYc riges fö rbin delser m ed elle r friktionsy tor mot främmande malder vät
icke kunu a sägas var a obefintliga. Anmälaren s kulle vilja tillägga,
att ett till tiden väl a,·mätt aYs tå nLlstagande från försvar sförhund
icke nödvändigtvis innebär en för Sverigt>s vidkommandP klandcn·>irrl
utrikespo li tisk hållning.
D en andra aveleJn ingens andra kapitel, »Trupptransporters organisation», behandlar inledningsvis elen ej oviktiga f r ågan om bciälsforllålla.nclcnas o rganisation. Föd. omnämner såviil den seelan
1.700-talet bestående, på många e darenhete r grundade engel ska uppfattningen , att de båda vapengrensclldcrnJa (från armen och mari.nen) städse böra vara sidoordnade, som ock elen fransk-amerikanska
uppfattningen, en li gt vilkPn den sjömi.li1·ära befälhavaren ombesörjer
och för hcf >ilet ö\·e r tr up ptran sporten >> i'rån kajkant till kajknnt.»,
medan den la nhnilihirP befälh aVf< I'Cn ombesörjer allt annat och för
befälPt i öv rigt. Föd. anför so m s i 11 egen åsikt - n är ma st mot
bakgrund av svt· nska förhållanden vid 0vent uella kombinerade ope ra tioner ocit trupptransporter - a t t, »då hela styrkan mecHörcs på
en gång, särskild befälhavare hör utses a lltefter Jöretagets karaktär
och den motverkan , som är att ·rör v änta >>. - Häremot synes icke
mycke t vara att invä.nda, under förutsättning, att den högsta krigsledningen - vilket väl i och för sig torde få anses självfallet - utövas av lan dets högsta ledning öve1· huvud taget, el. v. s. regeringen
eller ett dess i krigsärenden verkställande utsko-tt, samt att denna
lednin g utser behilhavaren och utstak ar hans befogenheter.
Den andra avdelningens övriga delar behandla dels trupptr ansporters planläggning, fartyg ens uttagande, iordningsst>-illande och
beväpning m. m., sk y eldssty rkans sammansättning, åtgärder i in- och
urskeppningshamnar, dels trupptransporters utförande i avseende å
inskeppning med därtill hörande övning-ar, överfart av havet och
skyddssystc·m cti r vid, dels slut\ i gen olika metoder för anfall mot
truppt r anspe t: ter.
Föd: s ttttömmande behandling av alla dessa olika faser i utfö r anclC't av en trupJ,t ransport ät> av stort intresse. Särskilt bibringas
lnan ett li vlig t intryck n v att en >> im·asion s jöl eLlC'S>> icke är ett företag som börjar, (lå landstigningen på ri('ni' lig kust igångsät tes; ett
sådant fördag s triicker, operatid sett, sina rötte mycket långt tillhaka.
Det i nlcd<'S llll'cl ett för s ta s k<'cle, som innes luter plan l ägg-ni ng
och r Pkog-noscering. t rans pnrtfartyg<:'n s Stllntnantlragning och int·ed~ling, lanclstigningsmat<_, t·ie JPns (pr å mar etc.) sa tnrnanclrag·nin g och
101clningf.s tälland l' samt trupj)"l.'l'-<lS upptnrtt·sch (s Amling), uhu stning,
indelning och S[H'ciella övande.

T idskrift i Sjöväscndet.
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Med delanden angående främmande mariner.
_\[Pd rlt•larJp f1· å n l\lari ns tali t• ns Utrikt• s avtlc lning·.
(S< 'Jikml "'r 1!J:J.J .)

Storb ritann ien .
Till kompl l' ii t•rillg aY liJl J<g-ittP rna i 3]Jl'ilh ii l' tl't a ng å t'lHlc• d r n
engels ka n yhy ggnnd svt·rks amh e i<·n nll'ri d Pias följand e•.
1\:ryssal'e,
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]:'å kryssaren Enterprise har i Chatbam påbörjats stora t·•·pa rationsarbeten, iör vilka beräkna~ 103,260 p. st. Hon komma r 1>1 . :t.
att förses med katapult Eör Ospre~·-ilygplan.
(1\aval Chror,ilolc•, 7 september

:Man har utarbetat ett flertal planer l'nL ovanstående principer
fö r fartyg mellan 22,000 och 35,000 ton; vilken av dessa, som komJDel' till användning, beror på f lottförhandli ngarn a nästa år.

19 :i~.)

(Marine Rundschau, september 1934.)

Inom ram en Jör stärkaudd av de engelska luftstridskr alt"rnn
avser amiralitetet att förse samtliga slagfartyg och moderna kn·"; a.
re med vardera minst t.Yå flygplan: en del äro nu enelast J' iir,P t\cla
med ett cl.d ikt . H ä dör e rfordras anskaffandet av ~-tte rl ig-:1r,· {l()
:l'lygplan.
(KielPr Keush•-Nach ri chten. 26 augusti Hn ~.)

En underjordisk kabel kommer att läggas från amiralitetet i
Wh-i tehall till Milford Ha ven . Det törmaelas i Milford H aven att
detta är första steget till att förvandla hamnen till flottans reservbas och att flytta arsenalen i Wo ol wic h elit. Det är dessutom en offentlig h emligh et att två TNT-fab rik er komma att byggas i närheten av Pembroke Dock.
(Naval Chronicle, 7 september 1934.)

Förslf' amiralitC'tslo rden, Sir B. ]~yres-Monsell , h ar elen (; .iul i i
underhuset meclclelat följande sil'l' ror angående unf!·el'ärlig- nr,kosinad för al'löning, JH'O Yi ant. lwklädnacl, reparationer och ön igt u llderhåll. lJeträHancle fö ljande moderna fartyg:
Slagskcppf't l1,odncy . . . . . . . . . . 303,000 p. st. (5,878.200 kr. )
slagkryssare n Hood . . . . . . . . . . 27,1,000
,, (5,315,600 )) )
Kr,,·ssaren Ncptunc . . . . . . . . . . 133,000
(2,580,200 )) )
Jag a ren Eclipse . . . . . . . . . . . . . .
(79-),400 )) )
41,000
»
Ubåtf'n Sh.ark . . . . . . . . . . . . . . . .
(446.200 )) )
2:3,000
>>
(Royal FnitPcl Sc rYice I ns titut ion Journal, augusti 1\l:).L)

lkn eng<·l ska s lag·Jart;~·gstyp. solll m<·d all sannolikhet sta]•· '.-iii t es 1937, kommc•r att Yäsentligt skilja sig Jrån nu bcl'intli;.rn iu tv g.
DPn kommer att lJest_,·cka s me•l kanoner. Yilkas eldlta stig·ll<'t !.··_.er
dubbelt så hög som hos ck nuYarancle 38 cm. kanonc·rna. ll •·pn nsrino·en utiöres Pi'ter en helt m· plan. som kommer att praldi ~k1 taget" gö r a hela Jart_,·get homl;säkert. Lufhämshes tyckning·(•n J,Jir
synne rli gc'n kraftig.
D<'n n;·a b .rtygstnwn, som in[Jf'l'iciellt kallas >> Kin g G( ' OI' I-!'f' \ " •
kommer att clriYas med turbin er: genom en dieseltnotoran läg).!·nin!! nit
n~·ttjas YidU11gr<' resor hoppas man att kunna öka aktions rn tli• 1 d l
12.000 s,iömil.

Amerikas Förenta Stater.
Uppbringand et av USA:s flotta till full styrka enligt London tr aktaten har tagit ytte rli gare ett s t eg framåt. Beträffande budgetårets program av 24 fartyg (jämför meddel ande i augustihäftet )
bar kontrakt t eckn ats med privata varv om byggandet av två av de
fyra k r yssarna för en kostnad av 11,625,000 dollars (45,337,500 kr. enl.
kurs 3: 90) resp. 11,975,000 dol lars (46 ,70~ ,5 00).
Sex ax dc fj orton jagarna och tre av de sex ub åtarna komma
också att byggas på privata varv. D e återstående 13 av de 24 far tygen komma att byggas på flottans varv. President Roosevelt har
meddelat att samtliga dessa nybyggnader skola igångsättas J'öre oktobe r månad.
(Morning Post, 23 augusti 1934.)

I ans lutning till ovanstående Lyggnadsbes lut yttrade marinmini ster Swanson vid en presskonferen s :

T

Vi komma att upprätthål l a propo rti onen 5:5:3 (S torbritannien :
USA: Japan).
Vi yrka på att bygga de fa rtygstyper , som våra försva rsbehov
kr äva.

-
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Y i äro vil li ga att reduc c r:1 Yåd ton n~ ge om öniga ma kt, r m in .
ska i samma proportion.

fortfarande gälla. \'id vissa ctablisscment i land är dock spi rituosa
numer a nw dgin•n.

\ 'i ansP slagskeppen som tiotians ryggrall.
(l'rOCC'('ciings, august i

(Ho_,·al Un ited Sen·ic<' I nstitution Journal , a ug usti l934.)
1\'):11.)

I Jr åga Ol11 sla gskt'll[J för k l ara r Jnarinm in ister s ,,·anson. <l j t n>ir
tiden 'ir inne att åh•r nyL:·gga sla gskc]'l' - fö nu oclligt·n i J.,;._ian
av å r 19::17 - hans depart em ent ko nnn er att yrka på fart :cg llh ·d
mac-:i1num av tonnage och lwst_,·ckn ing l·nligt nu gällan<l,• trn ktn tPr
d. v. s. 85,000 t on och 40,6 cm. k a no lWl'.
D et hör erinras om aH eugelska regeringens sh'indpun kt wnlt•
vara att sö ka st andardi se ra dc tr amliLh• s lag~k eppen till :Z.)J lilil to n
oc h 30,6 cm. kan. cJicr :22,000 ton nr h :Zt-1 cm . kanone r.
(The :\aYy, scptcmlwr 1!):)].)

:Marimniniste r Swanson och hans sjö militär e rå clgi,-a,'l' . :~Jni ral
StanlPy, ha godkant mniralitetl'ts förs lag att 24 nya f a rt.n.\ 'k nia
hygg as unclPr eld hudgt>ti'tr, som börjar dl'n l juli 193:). Ddt n ituwhär P il ökning med tre Jartyg- tv å kryssare och en ja g are - j>i mfört mecl tidiga re uppgjord nyilygg:nacl t plan (jmfr augu stihii!'l d ).
Förslagd ska ll godkännas av prl'siclenten och budgPtkonnn i-;~ ion f'Jt
i nnan lh-· t föreläggc·s kon g ressen.
(Swnska Dag:hl t, det, 30 augusti 1934.)

Slagskevtwt Ielahos mockrniser i ng hcräk.nas fä rdig elen 1

11

1
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her 1934.
10,000-ton s kryssa rna Astoria och ;_'[innea poli s kom m>l 1\lllkr
åre't att avs luta sina provturer och »s h ake -dO\Yn cruises » och ' tcl•ruari 1935 ingå i Scouhng Forcr.
Hangarfartyget Ran gc r har i juni b livit färdigshillt.
Den fö rsta jag a ren efter det i augusti 1922 slutförda. undl'l'
vä rld s kriget påbörjade jagarprogramm et har med Fan agut i jun l
tillförts ame rikanska flottan.
Trots upphävanclrt U\' spritfö r budet i USA skall elen [iv•
:zo
1
år gam la ordern, att anwr ika nska urlogs±al·tyg skola n1r a t"rn "'

Japan.
Seclan flera år tillbaka påg·:'\ moclerniseringsa rlwtcn på de japanska slagfart_~·gf'n . Arbetena 'iro avslutack p å s lagkryssa r na Haruna, Kiri shima och Kongo sam t s i ag-skeppen Fuso och Y a mas h i ro,
pågå på s lagskeppc·n .M:uts u och Nagato rr1en iiro ii nnu ej påbörjade
på Hinga oc h Ise.
. A rboet cna omfatta ökat undr'rvaltens- och cläcksskyclcl, ökad c levatwn pa kanonerna, de lvis n ya maskiner och pannor, katapulh•r, ny
luftvärnsbesty c kning och n ya e ldl edningsauorclningar.
.
D et upvgivc'S att s lagkrvsarnas fart reducerats -J'r å n 27,5 till 26
knop ; dt>ssa klas sif ice-ras numer a officiellt som slagskepp .
(Royal United Service Institution Jou rnal , a ugusti l9:14.)
1934.

(Bet räffande slagkr yssarua jmfr Taschenbuclt ckr KriegsJlotten
Red :s anm.)

.Tapan kotnnwr att snbvcntione ra sin skP p]Hby ggnaclsinclustri
med en surm11 a av nära 1:),000,0\.0 p. st. unclPr 3 lir mL·d början i oktober 193fJ. SåclRn subve ntio n, s om nu utgår med 50 ye n (t ,•en =
l: 19 kr. e n\. kurs dPn 13 september) pr ron av n,·byggt fartyg, kom mer då a t t reLlucer a.s t.i Il 48 yen pr ton. Det. be räknas att unde•r ·remårsperiocl en i fråga 500,000 ton gam la tartyg s koJ a n edsk rotas och
ersättas med nya.
(Daily Mail , 24 augusti 1934.)
Japans ka marinstalJl'll har i s amr åd m c·d chefe n tö r J'lottan föreslagit, att utan ltä ns~ · n till \Vns hingtont ratka tc n och l933 års eve n tuella kont en·n sn förlwre Llelse r sna r ast skola igångsättas fö r uppgötanclet av planet· Jör s lags kepp si.J ygge.
(Kr ar.n ij Jb ltiskij Fl at, 1?i augu sti J 934.)

-
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Frankrike .
F ran ske marinministern Piet.ri har på t illfrågan melld<· la t. att
det synes honom nödvändigt., att på något sätt besvara det i tal i,. 11 ,b_
beslu tet orn byggandet av två slags kepp på 35,000 ton. Avsi ki <'JI YOre
att J'öre f lottkonfer ensen 1935 stapelsätta ett nytt slagfartyg· hur uvida detta sk ull e komma att bliva av sam m a storlek som el <' it;i\[ 1•11 .
ska el le r en tredje »Du nkerqu.e., kunde han icke säga .
Det andra under byggna d varande sl agfartyget komJlll'l' ni+ n
na mnet "Strassbo ur g>>.
(.l\Iari11 e Ruml schau, augusti 19;~~.)

Efter besök unele r sommaren i Uhe rbo ur g av marinminisi< r1J m.
fl. ha r en avsevärd omdaning av den na örl ogsb as bcsln tats. J november komma betydande sjöstyrkor att från T ou\on och Jli '.<' da
förfl yttas till Cherbour g. Denna h amn , som efter k ri get hu Yud~ ak
ligen använts Jö r ub å t ar, k omm er nu att ntr ustas som bas ä\'<'11 fö r
stö rre fartyg.
(Kiclcr Neuest.: Nachri r;hten , 25 aug usti 1934.)

Till Che rbo ur g avser m an Jörflytta en it två k ryssare, trc .eo ntretorpi lleurs,, tre "torp ill eurs» och ett antal ub åtar.
(Lo Yacht, 1 och 8 september 1934.)

Beslutet att för flyta en del fartyg från Medelh avet till Engelska kanalen kommer att undorlä tta l ösande1t av ett av Ul' mest
trängande spör smålen nämligen personalfrågan. De bästa fr: 1ska
sjömännen komma från Br etagne och det fö rh åll ande, att cle s~r endast haft f å tillfällen att få tjänstgöra i sirra hemfarvatten ha r,
som Jllan kan förstå, icke gjo rt tjänsten vid örlogsflottan populär.

-
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ti mmar nådde~ nära 40 knop och un de r prov i 4 m. hög dyning 37
p. Till kornplet:rte ring av U]Jpgifte r i m aj- och junihä l'tena med1010
delas, att fartygd kan taga två r ader .jOO kg. minor, som fällas
öve r aktc rstän~n .
(N ava l Uh ro nicle, :24 augu sti 1934.)
Det gamla slags keppet Voltaire kom!ller att iordningstäl las som
må lfa rtyg på motsv arand e sätt., som den engelska Centurion ocl1
tyska Ziiln·in gen (a li tsil san nolikt med fjärrsty r n in g lJr radio) .
(Hoya l Unit,•d Ser vicP I nst itu t ion .Journa l, a ug usti 1.9:34.)

Under par lamentsfö rh andlingarna har det framkomm i t, att
franska flotTan f. n. enelast förfoga r öve r brännolja för sex veckor.
Genom beviljat an slag av 595 mill. ±res .tör byggandet och fy llaodet
av bränsleci stern e r avse r man att öka den nyssnämnda tidc·n till
'1 1 / 2 må na d.
(Marine Rundschau, aug usti 1.934.)

Lagen om subvention åt handclsl'l ottan har bli vit godk ä nd av
senaten . Ett fö r slag att st aten s kull e de ltaga i bet aland rt av b•· sättniogarn as lön er har för k a ·tnts oc h i ställ et ha de summor , som
skola utg å i fö rh ållande till Jartyg('nS fa rt och to nn age, p r opo r ti onsvis ökats. T il lsa mmans ha l ?JO ,OOO,UUO hes. ställts ti ll franska
haneleJsf lottans förfogande .
(Tbc Navy, septe mber 1.934.)

Vissa f raosl<a hudgetuppgifter återfin na s
aug usti 1934, sid. 380.

Marine Rundschau ,

(N a va l Chronicle, 7 september 1934.)

Italien.
Minkryssaren Emile-Bertin har utfört en del provturer i J,iirja n
av augusti. Fartyget, som mäter 5,980 Washington-ton, har d'irvi J
överskrielit den ber äknade farten av 34 knop; uneler prov r•a atta

Rryssa rPn Mootecuccoli har nyligen Jö;pt av stapeln i Gen u a
och systerfartyget Muzio-A ttenclolo elen 9 september i Tri es t. Fartygen, som äro bestyckade med 8-15 cm. kan., 6-10 cm. och 6-4
crn. lvkan oner, 8 kulspruto r och 4-53 cm. torpedtuber komma att

-
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föra tre' J'l,vgplan. Farten lwräknas till ;)7 knop, vilkPn Jt;·,, .. \
lönnudlig:l'n kan nt\s l'llllast på bt>kosln:Hl a,· nklionora di,. 1 ~·

r
aJ·t

(J\ iPl<'r Nl'uStl' Xachrichkn. :26 augusti och j;2 'l'[lt< •n,!,,.,. 1\l:}l)

För påhörjandt' a,· lwordrad" td'1 sl:•gia rt:·g har DlJYi -:•1· :lilil,ll()O

523 -

D en italienska konst r ukiörr•n förot·clar artillrriPts uppställancll'
. fa r tygets nJPllnstn cl c·l ocl1 ma skinc·n1a för och aktl'r. FramdriY1 ·uo·smask incriet, so n1 på de ii.lclre ilali enska slagskl·ppetl ,·ägt'l' 60
;;~.. "pr bä st kraft, cir på senasic nyb~·ggnad<?r nedbragt till 16 kg. pr
!J;stkraft; man hör där t ör på ett morll'rnt sla glad:·g kunna uppn:1
h kr. och clär m ed en fart på 30 it 3:2 knop.
10 0,000 a 130,000
(Ma r ine Rund schau, sPptPmlwr 193-l.)

J!. st. yarjii111tc :2ll.000,000 p. st. all\·isats i'ör Pit Sl'"ål'S)II'O!.!Tnll 1 för

Whiteheacls toqwclfabr ik i FiunH· liar med goda resuH-at utf ört
,rov m ed ca n;y torped. D ata ~ ro: l>ingcl 7,:2 111., Lliamctc' l' ,)3,3 cm ..
1
laddnin g 250 kg. TNT, fartc·r C'ul. J'ölj8n ck :
Dc hconlraclc slagfartygen komnu sa nnolikt att hc st .'·(·k·J, nu'd
8H ctn. kanoner.

(Marine Huntlschau, augusti 1\l:\1.)

4,000 .m.
6,000 ))
R,OOO "
10.000 ))
12,000 ))

.)Q

43
i:l9
34
30

knop.
))
))
))

(l'roc:C'cdin g , a u gusti 1934.)
I P alt'rmo har uhåtsjagarcn AIIJsirc•s löpt av stapl·ln. Dl•lta
rartyg med 2 st . 10 cm. kanonc·:: ocb :2 st. 43 cm. toqwcliul "'r i'a :).tS
ton n ']J l'l\Sentc·rrtr f'll n:· iartJ·g o;t~·p . Farit•n uppgin·s att 111<·<1 J.i\110
hkr. blin 2.) knop.
(i\iari n t• Hu nclschau, a ug·usti 1\l:\.1.)

Den italit•nska konstruldörc·n Fea p!:i:nkar för si;Jg·hnty!! d1'l
Jördragsenli gt högsta tonnag,•l, d:'i cldtn (•nligt hans J'önnt•n:1nd•· C'll·
sa rn.t fö n når fyl la kran·n p å pansa1·s knlLl, rlylh a rlwt . alll'n ll, krnl'l
och [art. FartPll har L'lll. Fea sin lwgränsning l'IHiast g<'llll lll rn rt\r
gds län gd, ,·i l ken lll •' d h>ins., ·n till manÖn'rclugliglwtPn Pj b 11 l!·i ira~
1
Jör sto r. Som IJl\sh·c knin!! fn 1·clrar han ~ i1 9 40.6 cn1. k:lllllllf'l'
s i. 14 cm . knn. likalr•(lc•s i lri pt •••lut•i''tälltrippelt om och omk.rin,g·

Ryssland.
D Pn l SP ptPmlwr å lPrkon1 skolfar·ty gpt T~cningradskij-Sovjet till
Kr onstaett C'itC' r en 1l clagars r•:-.:pccliti on i OstP rsjön, Bälten och Ön' suncl. Ä fa rtyget ä ro plc ,·cr :lr!ln sjökr i gs.'3kolan och mellPrs ta lwfä ls kurse n Pm ba rker adl'.
(K r a"'nij llaltisk i;j Flot, :3 scptPm hcr 1934.)

1S

ning

For ch·n höga farten ii:·o ck tt• k n i~ka hl't ing(•l sf'rn a ll' i da;r
g,ntns am111 a. Dd s i·o r a r·art~·gd har gcH om utn·mmP tl(' h hiirk rai':
varfö r m a n chi. r, troi::; ch-n stön1• Yikl t•n . kan an,·iinda dir•,wllnotn rC"
i st. för turhiul'l'. Därigc•J iOill hortiail a c·nl ig t Fr·a röku pplal!· och
skorsh-'na r: nvgascrna kunna utsläppa s unclt>r ,·attnd (,·il k<•l l:i1td~~
1
r·.i ansPtts möjl i gt) ,.a ,·j äm te hclwwt a Y konstgjort drag oeli "' r ntr c
löljandr> gasfara borHallcr.

Finland.
DP n 21 juli hade p ansa da ri.ygrt Il ma rinc·n, [artygsc hd koUJlllenclör Vil't.a, grumlkiinni ng på väg i n till Vasa. Fart,vgPt bogsrrades ti ll H c·lsingfors, där dc·l sa mm a den 30 ju li intogs i docka å
S~eabo r g. Omkring dC'n 2.) august i ÖVl'rJlyttadcs fartygl-'t till SandVIkens skeppsdocka för rC' pa r at i oH. Bärgnings-, bogsp•·ings- och n·Para tio nskostnadPr br'räknas t i Il sa m man la g·t 2,200,000 f lll k.
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Orsaken till grundkännin gen har av försvarsministt•r Oksa]
meddelats vara >> att fartyget icke fördes längs linjen (f arlpfl,.n i kot~
t.et) utan norr om densamma utan att dess position när lllarp fastställts».
Grundstötnin gen kommer att behandlas inför överkri g~domRiolen
(U r finska dagspr Pi'St•n.)

Utdrag ur kungjorda patentansökningar
meddelatl e genom Th. Wawrinskys Patentbyrå, Stockholm.

Norge.
Fiske riinspektions fart yget Frithiof Nansen, som den :21 Llt•cember
1933 grundstötte och några dagar därefter gled av gt:unclet OC'h sjönk,
har efter bärgning av ett privat bärgningsbol ag elen 28 augu Rti under
bogsering ankommit tll Horten . En kommission har tillsa tts fö r att
unelersöka h ur uvida fartyget är i sådant skick att ett isti\ncl s~itt ande
lönar sig.
(Norska dagspressen, 29 augusti 1 9;~.L)

Diarie-

- Datum lnummer l
23/1-33

297 /33

21 /10-32

4058/32

15/2- 33

5491 /33

12/5-30

2206/30

7/10-31

4094 /31

Brasilien.

7/9-33

3656/33

I juni bar kontrakt tecknats med Thornycrofts om bygga ndet
av 9 jagare på 600 ton.

I8J9-v3

3825/33

l2Jll -32

4418/32

6/8-3 1

3259/31

18/10- 02

4002/3:2

20/7-32
22/7-33

283lj32
3060/3::5

9fli -3L

4581/31

(Royal U nited Service Instit ution J·ournal, augusti 1934.)

Grekland.
Dt' två jagare, va rom m eddelades i majhäftet, äro de första ny .. 1m s1g
· over
·· · e t t an t al år
byo-o-naderna i ett program avsett att strac
.
och""ornfattande en l ätt kryssare, 10 Jagare,
ubåtar m. m. sam t Hl oderniserandet av örlogsbasen vid Sal amis och kustfästning arn a.
(Royal United Service Institution Jo u rnal, a u gusti 1934.)

Uppfinningen s art

Tnsprutnings a nonini ng i ö r· lörbränni n g·smotorer.
H . .Ju nkers. DPssau.
1\.on;prPs::;ora nordnin g vid gasturbinanl äggningar, sä rskilt tör· fartyg_ A.-H. -:\i[ilo, StorkltOlm.
Radialturbin JllPri efte rkopplad axia.l t urbin. U .
JVJ:eining·h~us , ~\i[ilh e irn - Ruhr.

El ek1 ri sk svetsn ings maskin . Ford ..\{otor Compau.v Ltd., London.
Ap parat för elekt risk ljusbågssvPts ning. The
Lincoln Electric Co., CIPve land, A. F. S.
JI.,pLlllbar rn etal lb åt. lJ. Hellwig, Dortmund'Nambe l, T.vskland.
VaHen sb~ nd sv i sa rP , särski lt tör ångpannor nred
tit1öppni ng ar 1äckta av genomgående g[j_mme rJda11.or. :M. Vermöhlen, Aachen.
Avfyrin~Z sa n o rcluin g för skjutvapen.
l'l.. "011
Ji'rornrn c r, Dudapest.
!Ginsligt brandrör för artillcriproje ktiler, fallproj ekiilPr och likn ande. L . E RE-moncly,
P ar is.
Automat isk brandalarma pparat.
C'. ::!örensen.
Os lo.
Dr agsignalla nterna. Julius Fintsch A. G., Berlin.
::!iltt vid telegrafering :fö r autornati sk korriger ing av mottagna \Vheats tones ignaler. T.
C'h. V. NiPlsen, Frecleriksber g, Köpenhamn.
}Uikneappara t, särskilt [ör bestämning av skjutPlernen1. La prrcision JJJOcleme. sociE-tr anonynJ(', Paris.
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Datum

D iarie-1
l nmn
mer

Uppfi nn ingens art

24/10-31

4343/31

23/6-32
28/2-30

2482/3:2
828/3 1

30/9-32

3755/32

16/ 10 - 33

4264/33

24/12-31

53 12/31

P. H
Vi nke l b es t ii 111 n ingsi ns trum en t .
;..Jew '{ork.
K anonlaYott. öchneider &- Cie., P aris.
A nordni ng- vid gasd rivna mask i ngeYii1·. .\uionlai.ic Guns I ne., ·washingt.on.
Sä t. t fö r l ramställ n i n g a,. l ad d n inga r i p r•Jiek! i.
le r. (Tillä gg till p atent. n :r 81280 ). .\ .-G.
vo rm al s Skodawe r kc> in P i lsc n . .l'r al.!.
Slil! och anordni n g för histande a v tänd l1;ltia r ,1
si. ubi nt rå cl. N it. rog-l_V<.:e rin A.-B., ~1 o("J;IIo i 111 _
Siitt att f r ån e n 1".1-r utsii.nda si gnaler o<·h liidö r
a.Ysedd a nord ning. Sve nska .\ .-R. (l""n<·r-umu la t o l·, S to e kh olm-Licli ngö.
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Th. Wawrins kys Pate ntbyrå
I nnehavare: H . AL BI HN

16 Birger Jarlsgatan, Stockholm.
Telegrafadress: WAW, stockhol m .
Telefoner : Riks 74911, (Växel), 74912, Allm . ö. 2248, ln g. Alblhn privat 74913.

GRUND AD 1891.
Ombesörjer uttagning av patent oc h r egistr erin g a v var umärken
mönster och modeller i Sverige och u t lande t .
Ver kställer tekniska översät tningar och utr edningar r örallile in·
trång i patenträtt, patents r ättsliga omfattning, giltighet m. m.

