
1927.
90:e årgången.

Häfte N:r 11
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Berättelse 
över Kungl. örlogsmannasällska(Jets arbete under det 

förflutna arbetsåret. 

Siillskapet har varit samlat till sju ordinarie sammantrii
den, vanid :n-~ivils sju :"trsheriittelser, nämligen: 

Artilleri och Handvapc·n av Ledamoten vVahlman; 
1 Minviisende av Ledamoten Arnberger; 

Plygväsende av Ledamoten Simonsson; 
i I\avigation och Sjöfart av Ledamoten S. Ullf; 
i Hiils·o- och Sjukvard av Ledamoten Carstens-Jolwnnsen; 

Skeppsbygg:cri- och Mas,kinviisencle av Ledamolen Löfven 
smnt 

Sjiikrigslwns.t och Sjökrigshisloria av Ledamoten Land
qllist. 

Ledam olen Claus har jämlikt § 31 av Sällskapets stadgar 
<1\ ;.( in~t anf"iirancld: »r'\cu lralilctsförsvnr>>. 

Till Siillskapel har avgivils följande liivlingsskrifter: »Vår 
sji".gaende lloltns övningsprohlem)) av Löj1nnnlerna vid Kungl. 
Fl c llan IL B. Bo:>/röm och 1\. Jl. Ostberg och belönad med 
Siil skapels »Hedrunde (lllllliimna ncle », 

Toqwdanfall med jagan· » :1v ](ap!encn vid Kungl. Flot
l:i! l T . Thorh1, åvc nledes bcliinad med Siillskapcls »IIeclnmcle 
Cillltl: imnande>> samt 

Vilken iir den liimpligaslc formen fiir Sw~rigcs kustför
\Y ~tr med hiinsyn lagen till landets speciella gcografis.ka fiir
h:tl hn clen oc h dc av Yiirldskriget gin1a ett"arenhelema; och i 
'"ad man motsYnrar ]\uslnrlilkrirt forclringnrne ]![t en mililiir 
c-rg: ,, tisalion··l » a,· Cato. 

T ic!s/;r ift i Sjöväsendet. 3-1 
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Inom Sällskapet hava följande förändringar ägt rum : 

JJ ed döden avgått: 

4 Hedersledamöter, 
l Arbetande Ledamo·L och 
l Utländsk Korresponderande Ledamot. 

Uppflyttats från Arbetande till H edcrsledamot: 

Konler'amiraJcn Harald Åkennw·k och 
Konteramiralen Charles de Champs. 

Tillkommit: 

I-Iedersledam'ot: 

Landshövding S. 1L E:son Ha:gströmer. 

Arbetande Ledamöter: 

Kaptenen vid Kungl. FloHan T. Hagman, 
Kaptenen vid Kungl. Flottan K. G. Rudberg, 
Kapteneill vid Kungl. Kustartilleriet J. A. Sjöquist, 
Torpeding.enjören S. D. Ljungberg, 
Kaptenen vid Kungl. Flottan C. J . . A. Skarin, 
Mariningenjören av l gr. E. G. L. Lindberg och 
Kaptenen vid Kungl. Flottan B. Lindgren. 

Korresponde1·ande Ledamot: 

Kaptenen i Kun1gl. Smålands Artilleriregementes Re

serv C. O. Lundberg. 

Fö·l' närvarande utgöres Si.illskape.t av: 

Förste HedersJ.cdamölet' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :~ 
Hedersledamöter, svenska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Hedersledamöter, utländska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Arbetande Ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 

Korresponderande Ledamöter, svenska . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Korresponderande Ledamöter, utEi.ndska . . . . . . . . . . . . . . 2 

Summa 184 
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Minnesteckningar. 

Herr Ordförande! 

. 1ina Herrar! 

. Me:~ några enkla runor vill KungL Örlogsmannasällskapet 
e!111gt havdvunnen sed på högtidselagen hedra hågkomsten av 
sma under året avlidna ledamöter och darin~enom resa en sten, 
fiir yngre sh~kten aU minnas. b 

»Bort dör Din hjord, bort dö Dina fäder, 
Men ett vet jag, som aldrig dör -
Domen över död man. » 
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t 
Carl Ludvig Arnold Munthe.'~) 

Arnold Munthe föddes den 10 jan . 1856 i Oskarshamn. 
Föriiidrama voro :upotc:karen M. A. Munthe och hans hust

r u, född U gm·pl1. 
Som 14-ftring g1jorde Arnold Munthe s:in första sjöresa å 

briggen »Karl Johan >> och inlrädde :h• 1871 i flottan som kadett. 
Löjtnant år 1881 u tnämndes M., ·efLcr fltt under 3 år hava 

tjän s tgjort i frans.ka flottan un der seglingtar bl. a. i Ostasiatislo1 
farvatten, å r 1888 till kapten. U111dcr 1890-talet deltog M. fli
tigt i ar:betet för h öjandel av försE~elsen i landet för sjöföt·sva
ret. Bland sjökommenderinga r må niimnas ch efsskap på ka
nonb:Har, sekond ft Freja 1895 och 1897 , anlclningschof å 
0Jajaclen 1901 cch fartyt(schcf a Saga H)02. 

Ar 1897 kommendörkaplen av 2 gr. oc-h 1901 av l gr. 
iivergick M. [u· 1914 i reserven. År 1890 blev M. ledamot av 
Kungl. Orlngsmannasiillskapc'l och ~[r 1907 ~n· Krigsvet rnsk aps
akademien. 

Det var inom elen hisloriska forskningen :M. kont att slza 
pa sig elt namn, som skall fortleva så länge iinnu nlderneslan
del iiger miiu, vilka viirclesiilta fiirfäclrcns brageler och som av 
det förflutna vilja draga länlomar för framliden . 

·*) 1finncs!ec·kningrn fiidattacl a\- LL'•llamotcn Strömbäck. 
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Eeclan under sin akliva oifficer&bana utgnv M. sina första 
bi i e k er i den storslagna serien >> Svenska Sjöhj.ältar». Det var 
,,Gus taf von Psilanden> (1898), som snart följdes av >> Jakoh 
Bagge>> (1899). Båda m'betena kännetecknas av elen för M:s 
l'iirl'attarskap siireget kl ara och fängsl ande framsliill lllingsikon 
''rn. Dessa a rbelrn bcgriinsa sig i stort till ski ldringrn av 
hjiill arnas dåd och insatser i sjökrigtföring1en. Hecla111 m ed 
niisla del av vet•ket »Nils EhrenskiHd» (1900) har M. böt'jat 
den fii.rdjupnillig i cle historiska for'slkningarna, som. satte ho
nom i slånd att giva åt S•ina skildringar av huvudfigurernas liv 
o<'h lwdriflPr en sådan bredd och bakgrund, att verket med 
varje ny del kom mi t att g·iva oss ett värdefullt tillskott i Sve
riges historia oclt friimst dess Sljöl~rigs•hisloria. 

Hur lyckas' icke M. i del IV, »!Oas Kristersson I-Iorn " 
(1902), giva ofte'r'världen en klar inblick uti dc ocrhö'l·cla svå
righete r våra för•eg'ång'al'e vid flottan hade att övet·vinna un
<kr dc ii.rorika sjötågen åren 1564- 1566. Och vilken förtl•äff
lig sa mmanshillning av Sveriges politiska läge och krig1föringen 
i stort El vi icke ur del V >> Klas Fleming, Karl Gustaf \Vrang,el , 
\larti n Thijs,en Anckm<hielm >> (1905, 190'8, 1910) , där arbetet 
wiillt ut till att bliva en m~isterligt s•kriiven historia över det 
ur <;jiimilitär synpunkt srå intressanta danska i}uiget 1643- 1645. 
\fcll w ienskaplig grundlighet cch logisk bevisföring har M . 
sii rsk ilt i clcnam del för dem, sonl' vilja förstå och liira något , 
pflvisal flottans stora betydelse för vtut land. 

I niista del av det stora ver'ket >> Henrik af TroUe, Fredrik 
af Chapman, Otto Henrik Norclenskjölcl, Gusta1f III, Politiken 
oc-IJ flo ttan 1772-1784 >> (1911) ut r:edrr M. p tt ett populiirt ocb 
HiLHat lligt sätt det m'bete, s'om under angiven tid med g:ortt re
sull :~l lwdrevs för flottans upplyftande ur' det förfall den råk a t 
nli un de·r 1700-talels mitt. I denna del av sitt verk berör M. 
den betydelsefulla roll , Nurdenskjöld spelade vid detta iirevör
diga sii.llskaps stiftande år 1771. 

Sista delen av Svenska Sjöihjältar, »Flottan och ryska kri
~et , Otto Henrik Nordcnskjöld >> (1914- 19>23) , ulkont i 6 skil 
da höcker , med vilka M. avslutat• ett forsknin:g,sarbete inom det 
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sjökrigshistoriska området, som tillförsäkrar honom en rang

plats bland sjökrigshistorici. Med mästerlig hand blandar M. 

i sista delen av verket resultaten av sina grundliga forskningar, 

Yilka klarli.igga mångcJll miss,uppfatlning rörande Gustaf Ili:s 

krig, med intressanta tidsbilder, varigenom läsningen av de t 

lä111kvärcla arbetet blir ett nöje. 
För l\[ :s verk >> Svenska Sjöhjii Ilar» L i Il delade Veteliskaps

akademien förfallaren det Letterstedlska pl'iset, en ulmii.rkelse, 

· vilken visar aH sjöofficeren genom sitt ~wbel c och sin förmåga 

tillkämpat sig en hederspials såsom författare och vetenskaps

m.an. 
Det verk, pft vilket M. rnligl egen uppgift 1wdhgt det 

mesta arbetet, och i vilket hans omfattande kunnighet också 

mest fftll komma lill sin rii.U, är >> Sjömaktens inflytande p:'t 

Sveriges historia >> (1921- 1922). Ingen i detta s~illskap för

ne·kar, att vfn· sjömakt har varit och kommer att vara av den 

allra slörsta betydelse för landets fria och oberoende utveckling. 

Men den historiska litteratur, som ·användes vid det unga 

svenska släktets undervisning, salmar nästan genomgå.cndc var

je antydan icke blotl om flottans insats i vår hist01·ia utan 

jämväl om begreppet sjömakt i dess vidare bemärkelse. M. 

har clii.rför med sitt arbelc, som klart och redigt och på en 

bred historisk basis framslii.ller utvecklingen och betydelsen 

av svensk sjömakt, gjort en kraftig insats i strävan att skapa 

ökad förs!årls.e för vårt vapen. Han har med dellaarbete givit 

oss i arv sin rika kuns•kap i svensk historia och sjökrigshis to· 

ria , sedd med såvi.il sjöofficerens som historieforskarens ögon. 

Det är \'år plikt att tillse, alt delta verk, seelan det fullho•rdats, 

kommer alt fylla den lucka det bör i elen svenska historieun

dervisningen. 
Höjdpunklen av sin .föl'fattan•crksamhet n~tdclc M. med 

utgivandet av sitt sista verk >> Karl XII och den ryska sjömak

tcn >> (1924, 1925, 1927). Det var för att fö rsvara flottans upp

trädande lUleler det stora noreliska kriget mot ogrundade be

skyllnin gar, som M. trädde fram med sin slora auktoritet och 

sina djupa kunskaper. Det gällde ~1Yen alt klarlägga el ittills 
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Ii·,ga ki.incla avsnitt av Yår sjökrigshisloria. Nyktert och sak

ll~l och med den ärliga viljan att orubbligt söka sanningen 

har M. i detta verk under.sörkt fel.en i Karl XII:s krigföring och 

påpekat de verkliga g'rlmdcrna till, all tsar Peter kunde, på 

ieke iinnu avträdd svensk mark, uppbygga en flotta och skaffa 

sig fast fot vid Östersjön. Karl XII:s-problemet är ömtåligt 

orh det fordrades M:s, logiska bevisföring, velenskapliga grund

!Jghcl och medryckande framställningskonst fö-r att i strid 

mol den moderna Karl XII:s-for.sknin.gcn få erkända dc s.yn

pun kter, på vil'ka han byggt sitt bedömande av vår' flottas in

sats i det stora noreliska kriget. 
Uneler arbetet med sista delen av det uppmärksammade 

nrkct bortrycktes elen trägne forskaren av döden, den 9 dec. 

l 9~6. Såsom ett talande vittneshörd om värdet av M :s histo

riska förfaltarskap står det fö-rhållandet, att M. av svensk ve

!Pilskap var i.imnad aU km•as till hedersdo'ktor vid Upsala uni

Yers ilcts 450-:"trs jubileum. 

l\len M:s begåvning kom. till synes icke blolt inom den hi

sloriska forskningens onuåde, utan även inom det dramatiska 

fiirfn L tarska pet. Skådespelcn >> Magnus Slenbock>> och >> Mag

dakna Ruclenschöld >> hava båda med framgång uppförts. 

Impulsiv, redbar cch sanningssökande var M. en kraft

natur av stora mått och en ärlig kämpe för vad han ansåg 

riiiL Klart, redigt och grundligt gick han till botten med alla 
spiirsmål. 

F ick man tillfälle att blicka· djupar-e in under ytan, fann 

lnnn hos M. ett levande intellekt, som intresserade sig för en 
111:'\ngfnllcl olika spörsmål, icke minst de 1<eligiösa, och elt bar

nngoLt hjärta. Med en enastående arbetslförmåga förenade sig 

Cll onmligt gott minne. 1\.nda till sisla ticlen arbetade elen 

gran ad e forskaren till långt in på ' niitlerna, men kunde vid 

Il agun paus i m-betel, när s l ~imning1en föll s.ig <så, med sin ut-
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trycksfulla och välklingande röst och med stor dramatisk för·
måga deklamera hela dikter, den ena eftet den andra, ur 
minnet. Att så en natt i ensamheten med den värderike mlan
nen höra >> Fänrikens MarknadsminnC' >> , >> Östersjön >> , >> Nils 
Ehrensköld >>, >> Psilanden och andra gnmla kärnfulla dikter 
var en säregen u:pp1evelse. Djupt och naturligt spt'udlade 
hans ]nunor, niir han berältade om upplevelser under srilt väx
lingsrika liv, men alltid återkommo \förr cliet4 senare under 
samtalen m ed M. lmns tankar och ord till de avsnitt av våJ' 
sjö.krig'shistoria el ler till de problem, som: för tillfället bchärslka
de hans lan:kevärld. 

Såsont 111iinnast sörjande efterlämnade M. maka, född An 
dersen. 

Mcd .M. förlorade örlogsmannasällskapet en trägen forskJ.
r-e och en rättrådig atbetare i den sjökrigshistoriska upplys
ningens tjLinst, vilken hållit sig till sällskapets, valspråk: >>F ör
stånd och styrka >> i sin gärning för >> Sjökrigsvetenskapens. od
lande >>. 

Jean Charles Tuxen. 

Direktören för S·kibbyg.ning (i-g Mas.kinvacsen, Kammar
herre Tuxen: tillhörde en sUdd, som i fyt'a generationer med 
äta tjiinat den danska marinen. Han föddes i Köpenhamn den 
21 oktober 1854, son av Kommendören Johan Cornelius Tuxen 
och hans maka, född Bernhoft. 

Efter genomgången sjökadettakademi utnämndes han till 
sekundlöjtnant 1872 och tjiinstgjordc under sina första offi
cersår som k ommenderad officer bl. a. på långresor till Väst
indien och Sydamerika. Som pr'emim-löjtnant genomgick han 
en treårig .skcppsrbyggnaclskurs vid The Royal N a val CoJleg'e 
i Gr.ccnwich och vid hemkomsten efter den med utmärkelse 

' 
g~enomgångna kursen utnamndes han till inspe'ldionsofficet' 
föt skeppsbyggeriet, vanned hans tj,iinst som sjöofficer kan 
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~1nscs avslutad. Inom skeppsbyggeriet avancerade han till un
dcrdircklör ål' 1880 och utnLimndcs år 1895 till direktör för 
Skibbygning og Maskinvacsen samt cherf för Maskinkorpsct, i 
vilken befattning han kvarstod till avs:kcdslagandet år 1920. 

Direk tör Tuxcn var en kunnig, begåvad och samvetsgrann 
m an och i besittning av s~tor handlingskrnft . D essa (•gen
skapcr i förening med ulpriiglade teknisrka anlag gljor'Clc ho
nom väl i.ignad alt leda skcprpsbyggeri-et inom den danska flot
lan under en tid, då utvecklingen gick fram. med stormancte 
r~u!. Det vackraste resultatet av hansr aribete torde vara kon
struktionen och byggandet av pansarskeppen av Herluf Trolle
khtss,c'n, cEir han inmn ett ringa deplacement lyckades skapa 
ett skepp Incd ett kraftigt artilleri , god tO'rpedbesrlyckning', be
bol'iighct och sjöduglighet. Härvid liksom vid alla andra kon
straktiouer av örlargs!fartyg skilldes h an inrfö,r det i.iven in·om 
Yår m~n·in bekanta prorblemet att inom ett av kostnads:hänsyn 
bcgriinsa t deplacement skapa skepp, som skulle kunna använ
das ti ll snart sagt al lt. Dessa prorhlem Jö,ste han på ett sätt, 
som li llYann honom be1•ättigad uppmiirksamhct iiven från ut
b ndl'!. 

Or!ogsvarvct, till vilket Direktör Tuxen var knuten i iivcr 
40 ar, genomgick undc-r och efter viirlclskrigrc t vissa organisa
loriska föriindringar . Det hade rförut varil avsett uteslutande 
lii r m~1rinens nybyggnads.- och undethållsarrbctcn samt hade 
en fiir dessa n oga avpassad arbetsstyrka, huvudsakligen hestå
cncl t• av rasta hantverkare. Driften hade under des-sa om'slän
digh l'lcr alltid varit ekonomisk. Man övergick cmellc r licl till 
U lesl utande privat arbetskraft Ge h började ä ven moltaga bc
~liillningar å nybyggnader f11~\n andra stats,insli~utionet• och 
lri1n privathålL Hiirigenmn kom örlogs,varvet alt uppträda 
son1 statsvarv i konkurrens med priva tvarven. De höga ar-
bels l" o • h · . 1 · , · cntcrna smnt svang eter med m:atcnal cvcranser unde,· 
elen sv~1ra tid, varunder detta in träffade, Livensom örlogsvar
v:ts a, högre kvalilet förm·sakade dyrare arbete voro omsti.in
digh etlT, som föranledde en hät'd men icke alltid beriiUignd 
kriti k ,.1,. i.i rlogsvarYets tekniska lednin g, vilken kritik [tte-r h a-
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de till följd, att örlogsvarvets militära och tekniska ledning 
skildes ål, s~t aU Yarvd däreftel' blev e1t civilt s tatsvarv. Vid 
gencmfiirandet av dessa förändringar hade Tuxen visse rligen 
avgftlt, men han hävdade med kraft sin uppfattning, att f(',r-
iindringen skulle bliva olycklig och oekonomisk. Det iir för 
tidigt att iinnu :wgiira, om han· hade rött ; framtiden 1·ll·de 

komma att Hilla avgörandet. 
Det var icke blott som innrhavare av en hög och ansvars

rfull stiillning T11xen tjiinade sitt lands marin. Han var även 
Eirare för det uppväxande släktet av s,jöofficerare och ingen
jörer och har gjort sig kiind som en trägen uch god skriftstäl
lare. Inom det danska S0llijtnantsselskah var Jmn en erkänd 
och ofta anlitad förmåga . Han invaldes 1ill korresponderande 
ledamot :w Kungl. Örlogsmannasiillskapet år 1912. 

Gustaf af Klint.'-') 

Den 22 maj 1927 avled efter en lii.J11gre tids sjuklighet kon
teramiralen Gustaf af Klint å sin eg'endom Hammora på Adels
ön i Mälaren. :Nkd honom har en hedersman av ren aste vat
ten gfttt ur tiden, en man med de vackraste anor från svenska 
floHan och själv ·en stolthet för densamma. Född i Stockholm 
den 6 november 1858, var han son av kommendören Victor 
af l\1int och dennes maka, f. Sontag. Farfadern Gustaf gjorde 
sig redan vid mycket unga ftr herömd för sitt s.ignalsysten1 

samt för sina spaningar till sjöss och för sina taktiska upps.I ag 
under kriget mot Ryssland 1788- 1790. Mest ryktbar ii.r hall 
emellertid för sin stora sjöatlas, som han med outtröttlig m öd9 

utarbetade till o{antlig nytta för svenska sjövapnet såväl so1
I1

1 

för sjöfarten j allmänhet å de Sverige omgivande farvattnen· 

*) Minnesteckningen författad av Hedersledamoten H. G. 'V{. 

Wrangel. 
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H:nt avan cer ade till viceamiral och va r bla nd annat fl aggkap
!t•n pf1 svensk a flottan under expeditionen mot Norge 181-L 
Dennes fa der E rik, jiinwii.l sjöo1ffi cer och sjömiitare, iir mest 
]Jek:m l såsom chef å linjeskeppet Gustaf III under sjöslagen 
,,id England, Öland och Reval samt vid utbrytningen från Vi
b t'rt">ka viken . Han blev seelermera landshiivding p{t Gottlan d 
oc h ~pelade s:\som sådan en hedrande roll, särskilt då ryssar
n a 1808 överrumplat ön. 

De n nu bortg'ångne konteramiralel] ägnade sig tidigt åt 
sj iilJiin stcn. Elev vid sjökrigs skolan 1873 och s1jökadett 1877, 
hieY han uuderlöjtnant vid flottan två år därefter. I-Ian pla
t' l'r :l des d[t, såsom vanligt var vid den tiden, på Karlskrona 
station och genomgick under den förs ta vintern därstiides be
fiils lm rs Yicl exercisskol an. Glad och si.illskaplig samt mecl b ro
derlig t illgivenhet fäst vid sin bamdomsvän och kamrat Arthur 
Ekstriim - de voro så gotl som oskiljaktiga - njöt han i 
fu lht drag av friheten frän sjökrigsskoletvånget och av den 
stor:1 g ii ~tfrihet, som alltid utmärkt vår förniimsta örlogssta
tio n. Niir våeen kom, bar det ut på havet - exet'ciskorveLtens 
hii rliM·a seglingar. Dessa avlöstes nästan omedelbart av en nio 
mttn ;t el ers långresa å kor'Vetten Gefle till Medelhavet och denna 
:\tn av tj~instgii ring på varvet ooh på .stationen i Karlskrona . 
188~ kommenderades, af Klint till 2-årig kurs vid Gymnastiska 
Ccnt r:ll ins titulet och befordrades därun der till löjtnant (1882 ) . 
Efter nit uneler elt år hava tj~instgjort sås·om adjutant hos varvs
ch efen i Karlskrona deltog han i flera sjöexpeditioner å sven
ska fartyg·, bl::md andra en sjömiitningsexpecLition och en lång
resa till Vö . .;;tindien och Norra Amerika (ft korvetten Balder) , 
sam t hii r jade 1887 en treårig tjänstgöring vid franska flottan. 
Stiirrc delen av denna tid, under vilken han 1889 befordrades 
till k:1 p ten vid svens:ka flottan, tillbragte han ombord å pan
sarl'art~'gen Amiral Dupre och Turenne, dels i Medelhavet, 
del s i St illa havet. Frlfm denna tid bevarade af Klint städse 
~n vann tillgivenhet för fransmiinnen. - Efter hemkomsten 
1 il[ Sver· · · l t f'" h " · t"' t .. · " l 1ge VlC og or ·onon1 en treano- Jans o·onno- sason1 ~a-
dettoj'f". . ... . . . . t:> • ..~ .. h 

1U' r vJd Sjokngss,kolau, u11begnpande vunval deltagande 
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i kadcllfartygets sjöexpeditioner. De 11 1~irmast mljandc åren 

tilllJrHgte han undet· flitig tjiinslgöring vid flottans station i 

Stockholm , dels :\ varvet, del s såsom kompanichef, dels såso'm 

iildsl·C inslntklionsof.ficer vid exet·cisskolan. Han nir under 

denna tid om som rarna kommenderad såsom sekond å Dro tt, 

Sagn och Thor somt såsont ch ef å kanoa1hå tarna Alfhild , Ska

gul och Hota. 1899 vidtog fii ·t· af Klint en tjrinslgöring vid 

flotlnns stah, Yilk en kom atl striicka sig över en tidrymd av 

hela atta i'n·, frfm 1903 säsom chef för s tabens kommunika

lionsavdelning. Under denna tid samat'betade han vid upp

repade tillfiillen med norska marinens g'ener::dstab saml hade 

iiven andra siirskilda uppdrag i tförsvar'S.~ir·enclcn. I synnerhet 

ned lad e han stor möda p:\ u l v cc klingen a v :f lottans, milihirle

der i skiirgånlarna. 
Sommaren 1902 var han chef å p:tnsa r båten J oh n Erics

"o n <wh 1905 :\ p:msarbåten Dristigheten. 1900 had'c han he

fordt·a l s till kommendöPkapten av 2 :a graden och 1904 till 

komme11diirkaptcn av 1:a graden. I likhel m ed sin store far

fade r Yar af Klint mycket intresserad av .signalväsendel ti ll 

sjöss . HJ00- 1902 hade han Lillsanunans mc'Cl dåvarande kap

tenen H. von Krusen1stierna. utarbe lnt en svensk upplaga av 

elen internation ella ,s,ig;nalboken , oeh 1905- 1906 deltog han j 

utarbetandet nv {"11 ny taklik och signalh Olk fö,r svenska ödogs

f'l o llan. Vid dessa :uibeten g:jorde sig .siirskilt hans stora sam

vetsgrannhet och n og:grrannhet p:"t ett förlriiJfligt sätt g~illande. 

Enahanda Yar föJ'h ~tlandet , d':l han utgav en ny upplaga av 

sin fade r~ stora nnutis.ka labellve rk. 
1907 deltog af Klint såsom teknisk delegcrncl j freds.kon

J'erenscn i Haag, och på hii·s len samma ftr tilltriidde han be

fattningen såsom slt~bsoh ef hos inspektiir'en av flotlaJlls Ö·V

ningar till sjöss. Med denn a belfattning var för'enacl den mald

påliggande tjiin slen silsom flnggkaplen å kustflottan, vi lken 

tjiinst han utövade åren 1908 och 1909. Under d enna tid ul

niimndes hau till lwmm:enclii r Yid flottan. Efter tv~\ fu"s föl'

nyad lj~inst s:hom chof för lw mmunlikationsavdelningen i ma

rinslahen förflyltades af Klint till Karlskrona s tation , där ba11 

1911 och 1912 Yar chef far underofficers- och sjöm:.ms.kåren1a. 
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Sistniimnda år hl ev han åte1· kommenderad till Stocklwlm 

Jtll såsom elwf för sjöfiirsvarsdepa rtemeniets kommandoexpe: 

dili on. Med cleuna tjiinst sammanfa ll er hans fiirniimsta Jivs

giirni ng, ty han uppriillhöll den iind a till 1918, således uneler 

vä rldsk rige ls ej mi nst för svenska flolian så maktpåliggande 

och k riivnnclc dagar. B<·f:t ltninge'n s:'l som chef för komman 

doexped itionen Yar under clcnll'a tid av synnerlig vikt, då gene

ralord erna nu, utöver dc vanlig<·n fiirckommancl0, omfattacl t• 

"a go ll som alla bcstiimmels•er riirande floltnns neutralitets

\':tl-1. Dng oC'h natt inkommo' rapporter, dag och natt m ås te 

nya orde r, rcglernncle det hela, ulfiirdas. Och som sjöminist

rama tutd er större dc,len av denna lid voro c ivila e'llc1• m ed 

llolt:ms verksamhet ej fullt förtrogna person er, iir det hell 

naturlig t, alt s:l. myckrl s t.iirre krav måste s1:.1.llns på deras ll'~it ·

m a~le militiira J'{tdgivare och expeclilionsclwf. Ingen utom 

slal'ncle torde kunna giöra sig en förcsl~illning: om elen stora ar

h!'l slJ iircla, som då p{tvilnde k o1mmiendö·t af Klint. Den plikl

lroltl'l. den omutliga redhar•het or'h den outtröttli ga arbetsam

hd. som kiimwtecknade h onom, voro icke ägnnde :ttl minska 

dess tvngcl. Sannolikt iir iiven, ntt denna ofantlig:a böt'da i 

ick <' ringa m:'m bidrog att undergräva k ommendörens h älsa . 

Un d<·r hr 1915 var han ocksft Ljii111s ll edig' sex måruteler för' sjuk
dom. 

Y aren 1918 utniimncles n f Klin L t i Il k onterami ra! i mar i-
11

<' 11 . L: n el er dc tre :l r , lwn ii mm k \ ' :t rs.tod i tjiinst, var h:tn 

ll.t k:tllad s{tsom sakkunnig fiir utt·ecl'ning Jwttii.Hancl c'• r'ekrytc

I'Jtt gvn cc h ulhild11ingen av fl o ttans officerskät och stod fi)r 

ii\Tig, lil l chefens för förS\'arsdeparlem enlct förfon-ande s~llltl 
t'> -

Yar 1\ll9 t. f. ledamot av h ög-sta domstolen . 

Till ledamot av K. Ol'l ogsmnnnas.iillskapcl hade han kal 

lat s HlO:J of'h till ledam ol av K. Krigsvetensknps:tkHlemien 

~Il?+. lia n n r giYehi s inn c·h :l\·are :t \ ' <:il f'lf'rtal ord na r, KSO , 

::\u. HFrllL m. il sn ml ha r minnesm edalj öwr 2. frcdskon-
l pr , . 

< 11 '·t'11 i II:tag. 

lT· .\r H)l ~ h ade af Klint r;örYiin·:rt cle g:unla fiicl emegftrclarna 

<~n1 tnora oc h Toifln pft r\delsi.in i Miilarl"n. A J lammora Hit 
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hnn med stor pietelsfullh et aterställa den gamla manbyggna. 
den i dess forna skick, men med modern inredning. Hiir lill. 
bragte han större delen av de :-,enas lc ären av si1 11 le\·nad -
i tilLbakadragenhet, men med slor och hjärtlig gtistfr·ihet mot 
besökande släktingar och viinner. Gäst!frih el och frikostig~het 

voro utm,iir:kande drag, i haus nobla karaktiir. Ett annat drag, 
som möjligen någon gfmg slötte hans medmiinniskor tillba.ka, 

var h ans i flera fall mycket bestämda äsiktcr, som måhända 
kunde tyckas såsom envishet och halsstarrighet. God famil
jefader och yttcTst välvillig husbonde, Yar han enkel och an. 
sprakslös i sitt uppt1·ädandc. Och med trogen vtinskap omfat
tade h an sina gamla kamrater. Ofantligt intressen~d av sitt 
yrke, s::~tte han svenska fl olla!l oeh dess uppgifter utomordent
ligt högt. Han hade ri v·en gbdjl'll se alla sina söner iigna sig 
åt Hidcrneyrkct. Närmast sörjes han av dem, lö,jlnanrten Erik, 
fi inriken Börje och fänriken Victor, samt av deras moder, fö dd 
Hellin g. I sotgen och saknaden dJeltag'er varm t ett stort antal 
övriga shikting·ar, vänner och kamratet. Frid och välsignelsE 

liver den ädle mann ens. minne! 

Erik Waldemar Hermansson Wrangel.':') 

Över portalen till Sundbyholms gamla eldhiirjad e slotts· 
bygg'nad vid Miilar:ens strand st:\ att Hisa de tänkviirda orden' : 
»E j iir htir vamldig .s lDd, red dig h ~idan och var glad >>. Dessa 
av slottels byggherre, r ik samiral en friherre Carl Carlsson Gyl· 
Jenhielm inristade ord voro fön·isso av den åldrande sjökriga 

r en n~irn~a st avseelda a ll utgöra en påminnelse för honom själV 
om livets obest~inclighet , men de stå di:ir i sin enkl a svensl{a 
formulering: såsom en tyst maning till envar, gamm al som ung, 
alt m ed lugn och frimod ig'h ct se mot elen stund , dft d c· sistn 

*) :Minncsteclmingcn författad av Ledamoten Beck-Friis. 
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~;tnclkornen måste rinna genom Jive ls timglas. Nä r budskapet 
om Erik \V rangels bortgång nådde den, som nu söker teckn a 
konturerna av hans levnad och livsgärning, k ommo dc nyss 
cit<'racle orden fram ttr minnenas gömslen och blevo i sin 
man iignade a tt diimpa sorgen ,över förlu slen av en viin , 

so lll genom sin såväl å hjärtats som huvudels vägnar· osedvan
lig! rik l utrustade pcrsonliglhet h[tft ctl vida slörre inflytande 
a -,in omg ivning, iin vad deuna ,mah~inda Jm.nnit alt fulll inse 
rccl :t ll under hans miinskligt all diima ::~llt fiir korta lintid. 

Erik Wrangel föddes i Växjö den 14 oJdober 1884 och 

hade vid sin död - den 27 sistlidne juli ä Orups sanatorium 
i Sk:1nc- sålundanå lt en levnadsålder av enelast 42 å r. För
ii l d ra rn a Y oro dåvarande l ö j tn::~n ten vid K ung l. Flottan, numera 
gl' ncr: lllöjlnanlen Herman Georg \Va ldemar vVrangel och h ans. 
makn Gcrtrud, född Hallherg. 

En necliirvcl och genom inflytelsel'Ua i det goda föriildra
ht>mmet ytt.erligare utvecklad håg för sjömansyrket kallade 
clt·ll llllg·c hiir'aren av det frejdade \Vrangelsk a namn et a lt utse 
iirlc.gstjiins len till sin leYnaclsbana . Den 1örsta prö,vningen av 
ck spirande anlagen fö r denna tj tinst underkaslad es elen bli
va nde .sjöo fficeren ,under en sjöexp-edilion , varom anteckningen 
a ha ns uppslag i genentlruli::Jn. över flottans officerar·e lyder: 
' 1\:tt u:nb:\ten Skiiggalcl , upp-::~ssa re, en månad >> . 

Seclan följa, med början år 1898, den för den tide'!11s SJ l ' 

k:t dl'llutbildning oblig~atori s.ka serien av somnwrseglatser i ut
liindskn farvatten, omväxlande å lwrvctlerna Freja och Saga, 
en snie som dock avbrytes av de om elt nylt ufuildningss:v
stcnl Yarslan de k ommenderingarna å punsatbåt å ren 1902 uch 
1903. De m yck et goda s:jömannaegen skaper, som Erik Wrangel 

unclt·r dessa sjöexpeditioner ådagalade, i förening m ed hans 
l11 ang'>idiga IJegåvning i övrigt, bragte honom med h öga betyg 
fiirst pa listan av de elen 26 ok tober år 1904 till und cdöjtnanter 
,.id flottan utnämnda kadellun de mfficerarna . Han blev i sam 
band hiirmcd tilldela d del von Platenska stipendi et. Övriga ut
~l iin1n ingsdata ä ro:: lödtnant elen 26 oktober 1906, kapten den · 
31 ol,toher 1913 samt- vid enelast 37 års ålder - kommen-
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dii rkaptcn av 2 gr. den 24 december 192 1. I samband m ed 
ha ns h r ford ran ti ll k aptrn b lev vVrarugcl utniimnd t ill adjutant 

hos H . K. H . H er tigen av Söderm anland , h os vi lken h an s·edan 
;n· 1912 t ji1nstgjorl såsom onlonna nsofficer. T ill ledam ot av 
Ku ngl. Öd ogsmannas.tillskape t k all ades vVra ng'e l år 1923. 

Av de sljökommcncler ing•ar, s'om förcgcingo uLniimningen 

lill löjtnant, må nämnas en IångErd med korve tl en Freja !il! 
Medelhant vintern 1905- 06. Redan påföljande sonunar be
reddes den ·unge off:iccrcn gliicljen alt h issa sitt hefiils lecken 
såso m far lygsch r f å to rpedhålen n :r l (förut »1-Iugin >>) och 

många YOro dc erfarenhete r, som h an och två jiinmåriga far
tygschel'cr inmn divisionen under denna sommar samlade if t-å

ga om k onsten att föra sina torpedbåtar undc t' skiftande och 
cfta vanskliga för'ln'\llnndcn. Denn a tjiins lg'öring hlev fö•I 

\Vrangcl inledningen ti ll (•n scr i·e av kommenderingar inom 
lorpedvapnet, niimligeu s[lsom kommenderad officer <"t jagar,en 
Vlnle (1908), såsom fartygschef å torpedbåtarna n:r 4 (19 10), 
Arclu rus (1911), I ris (1912- 13), Spica (1914) , Arg·o (1915) 

och Sirius (1916) - dc håcla sistnämnda k omm enderingarna 
jiinwiil i egenskap av cliYisionschef - såsom fartygschef å ja
garm vVachtmcisler (1918- 19) och slutligen såsom flottiljchef 

!ör l. torpedhåls fl ott ilj en (1924). Vid filskilliga Lillftillen lUl

eler dessa sjöl.; ommetHk ringnr sattes \Vrangds sjömannaegcn

skl per på .hftrda pnw, men han hcstocl dem nwcl glans. 
holumnen fiir »ljiinstgi)ring <emlmrch å Erik \Vrangcls u pp

!-, l ~lg av generalrullan 11pp!ngrr ·C'mellcrticl iivrn Mskilliga andra 

kommenderingar iin dc nyss uppriikn adc. Sålunda finnas där 
antecknade ett flertal kommenderingar i't kacletlfnrlyg, nämli
gen ft k orn• lten Saga (1909), ft pansnrhåten Dristigheten (1910), 
a pansarhftlen .\fanliglwlcn (1912) samt å pansarkryssaren Fyl
gia (191-±-15), undet' Yilka kommenderingar \Vrangcl funge
rade dt>lS' s[1som kaddloffiecr, dels såsom Hirarc i navigation 

fiir sjö,kadcttcrna . Förteckningen iiYcr h ans sjiikommendei'ing
~ ~ r 11pptager jiimviil c>n cirka 22 m~\naders tjiinslgöring å latsl
Il ollans flaggskepp i den kriivandc befalt1"iingcn s:'\som förs te 

l'laggadjutnnt i 'lliigsk Bc,fiilhann·ns iiYCr 1\usllloll :lll s tnh un

der aren 1916- 18. 
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Beträ ffande Wrang.els tj än stgö•ring i Jand m å (m ed förbi

gacnde av en del kommenderingar av m era kortva rig besk af
fenhet) följande vara av beskaHenhet att upptagas i denna 
minnesteckning. Sålunlda finna vi ho,rwm under vintern 1907 

-08 i tjänstgö•rilllg, såsom informati·on soUicer i underoffi cers
skola n i Karlskmna. På följ ande vinter var han kom!mlenderad 
alt genom g1å allmänna k1ursen i Kungl. Sjöikdgshögskolan och 
kvalificerade sig där genont h öga och jämna b etyg för denrna 
skolas a llmänna fm·tsättn.ing'skurs, som av honon11 genom gic.k s 

Hi s<iret 1910- 11 . Undffi' vinttern 1909- 10 tjänstgjorde Wrangel 
i Marinstaben och Merbördades dit efter avsh1tad högs,koleut
hildni ng för att .sedan under ett f lertal å r tillhö·ra denna stans 
cfficerspersonal. Eftel' förfl yttnin 131 till Karlskm na station år 
1915 tjänst gjorde \Vrangel bl. a . såsom adjutant h os b evä
ringsbefälhavaren i Karlskr'ona, m en beordra{l!es redan påfö l

janclc är lill tjänstgöring, såsom adjutant i Inspektörens, av 
noLLans övn irigar till sjöss. s tab . Den: tid han tiUhörde denna 
stab kom, så!i.om förut n ä:mnts, a tt av honom huvudsa:kligen 
ti ll bringas ombord å kustflottan s flaggskepp i befattnin gen så
som fö rs te flaggadjutant 

Det stränga. slkri vb o'l'dsarhe tet å f laggsk eppet, k ompliceu:tt 
genom alla de av neutraJite lsvaktcn b etingade gör om åle n , tor
de -- i fö rening med songen över ~ödu.sten av en liten son -
i sin nu\ n hava bidragit till a lt uneleegräva Erik W rangels h bilsa 
och han nödgades,, efter a tt m ed stiga nde feber h ava g·enom 

l~iim pal sin i det :föJ1egående nämnda lw m1nendering såsom 

Lirtygschef :l jagaren W achtmeist er , sö·ka en län g't'e tid s tj ä ns t
ledighet fö r våt'd av sina angripna lun gor. Vid å terkom sten 

från en nä ra tvåårig vist else å sana torium i DaV'os synles 
Wrangl'l em ellertid hava å te rvmm it f ull häl sa, och h an in

lriiddp den l ja nuari 1921 i tj ä nstgöring i Marinstaben samt ,er-
hol! i S' II b d h " l f" d ] o l l · t' " b ' ·, n an annec or or na nce s-ason1 sa' (' (lUllli"' or . t -

lriic](> Y id o marbetan de t av reglemen tet fö r utbildnin;--, a v fl ot-
t·. u " 

'111 S lll<lnsk ap . 

Samma å t utsågs vVrangd a lt nua marinattach e vid 
l\. n n" l l\J . b l . l . p 

t--· l aJ:ts es (JC .;nmgnr i ari s och H aag, en befallnin g 
1'ids7, rift i Sjövi:isendet. 35 
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som han emellertid efter endast ett ~ rs Lid nödgades liimna 

till följd av :wvodets il1dragning. 

" Trangels emi nenta sprakkunskap, rörviirva cl reda n i yngre 

dagar - h l. a. undet• en sex m~tnaders tji:inslleclighel för språk

studier vintern 1906- 07 -- oc h yttt-rligare u tveck lad under 

sjukdomsticlen s::.mt uneler tjiin s lgörin gen såsom marina llacht; 

kom enlCllertid senar,c all tagas i ansprå k på annat sätt, niim

ligen genom hans förordnande den 15 december 1923 såsom 

bildide å t Sveriges' s'jömilitiira ombud i N. F:s ständiga rådgi 

v:mde mililärkommission. För denna befath1ing var \Vrangel 

i siillsporcl grad skickad, ic.ke allenast av ling'llistiska skäl u tan 

j~imv iil och i första hand pft gJ'Lmd av n1iångsidiga sjömjlitär·a 

kunskaper samt medfödd fallenhet för diplomalis'k ved~sam1he t. 

Vid sidan av nyssni.imnda 11ppdrag samt ordinarie tjäns t

göring i Marinstahen tog·os vVrangels ktafter i anspråk för ut

bildn ingsn dJelet i I\ ung l. Sjökrig'sihö~skol an, d ii r han år 1922 er

höll förordnande såsom lärare i strategi i denna skolas al lmän

na kurs samt år 1924 jämviil såsom lärare i samma iinm e i 

sko1ans allmänna högre kurs. Samma :'lr förflyttades. \Vra_n gel 

från Marinstaben till b efattningen sås1om souschef i Sjöför

svarels Kommand oexped1tion , vilken befattning han em eller

tid efler ,endast ett å t's tid Ji.in111ade i sa_mhand med överfö

ring-- till följd av lilltngande sjuklighet - till floHans ö~ver

gångsstat. 
Det visade sig niimlige11 ganska snart, all Erik \V rangels 

hälsa ick e emotstod p:'tfreslningen av en s:'l stor arbetsbörda 

som den nyss sl~ildradc. Hedan å r 1923 bö'l'jade ha.n a lt b c

s.vti.ras av en heshet , som ticHals blev h onom myrkel hinderlig 

för föreläsningsverksamheten i KSI-IS. En fortskridande kra ft

n edsiittning gjorde sig även kiinnbar och den tvingade \Vrangel 

att år 1925 böja sig för det oundvikliga alt åtc1' uppsöka sann

torium för värd av sina allvarligt angripna lungor. Han visht· 

des nu först en tid p tt Orups sanato,rium i Skåne, men län gtan 

ti ll so l och mildare klimat d re\' honom all i början av fö rr<~ 

årrt företaga den för sjuklinglen besvärliga r esan till Mc ran 

senare till Davos . 

och 
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Under besök i h emlande l sistlidna somma r - e ll besiik 

till ,·ilkel han drivits a v Jiingtan atl se s ina barn _ förviirra

des sj·ukdomcn ha s tigt och från Orups s~tn a lorium, dit h:m 

ater mast fiiras, ingick in om kort de l b ck liimmancle budskapet 

:tll E rik \Vrangeb cl:lgar voro riiknadc. 

~Icd Erik \\'rangel förlorade flo tt al t en o rfiecr om vars 

fi' ·u tsiillningar för lwkliidancl e a y de högsta befiilspcstermt 

inom v:tpnet mct~ i n ga rnn icl;:p to rde hnvn vnrit delade. Tungt 

P''ls le del cWrfiir hava kii n ls l'ör dem, som iigde atl ~wgiYa för

,,. ~:d om i},·crfii ring till flo'Llans övergångsstat, a lt upp.för~1 
Eri k vVrangcls nam n å delta för~lag. För honom siiilv 1;: 0111 

t·nw llerticl den t ta a vslutning på en eljes t l:'lngt ifrån .. avslut<; d 

brriiir ingalu nd a s·i'tsom någon övenaskning. Han kände, 

:
111 ha n ald rig mera skulle ],unna ulhii rcb sjölivels a nstriing-

nlllg:t r och h~11 1 resignr·radc- fullsliincligt infiir sitt iidc. -

!eke a llenas t rör dem, som genom intimare samvaro med 

Erik "'r:mgd haJt lyc.kan alt profitera av tank entbvten med 

h:11lS sni llrika per•sonlighct, utan även föl' dem, so~11 endas t 

l'i',nmnais en flyktigm·e heröring med honom, framstär han 

inftir minne t icke hlolt som en hiigL begåvad sjöofficer utan 

ii\ Pil sasom en miinniska, vars kunskapsm ått och intressen 

slriic ktc sig långt u lanför yrkets n'\.miid~~en. Han hade en 

h iljan l penna och dc av hans viinkr,ets, som i likhet med fö rf. 

til l denna dödsruna ~ir·o i besi ttning av bre\· fl'ån honom , kom · 

111 ~1 sii kerligcn att bevara dessa stil is Ii sk t f'nllii n da dc nch till 

tanke inneh å llet a lllid gliinsnnde klara alsler av hans huvnd 

r~ch han d såsom k~ira minnen av den hiidangångne viinncn, 

lll l \i lken dr• a lltid k o'lll ma ~t ll s ta i an d lig L~tcksamlwtssku l cl. 

S:'\ som dc niirmast sörjande vid Erik \Vnmg,e.Js. båt• stodo 

Lventte .i hans iiklen:skap med vV iveka Trolic födda ham so

Ilen E ri k och dottern Ebba, samt fadern oc h tvenne sys,trar. 

S tofLet iir gravsatt i Bredflkra kyrkoaårcl i Blekinrre 
~ " . 
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Carl .Magnus lngelman. 

Den 27 juli i år avled Hedersledamoten i Kungl. Örlogs

mannasällskapet, f. d. Kornteramiralen Carl Magnus Ingclman 

i en ålder av 85 år. 

Ingclman blev efter gtenom~ången kadeltutbildnin'g· sekund

löjtnant vid Flottan ål' 186>4. De föl'sta två åren av sin offi

ocrslid ägnade Ingolman åt handelsfartygstjänst och skaffade 

sig under resor till Australien och Ostindien den gTundliga ut

bildning å segelfartyg, som siktllle komma honom väl till pass 

under den fortsatta tjänsten å flottans. seg,lande fartyg och 

som hos honom gtund!lade den sto~ra kärlek till seg'elkonsten 

med dess poesi och stcu~ka krav på sjömanskap, som känne

tecknade hans intress•cn ända in i sena å lderdomen. 

Under s:in löjtnantstid grenomg;ick Ingelm·an den fullständi

ga kursen vid Gymnastiska Ce:ntralinstilutet. Kommendörkarp

Len av 2 gr. år 1889, var han undler åren 90 till 92 ledamot av 

undervisningskommissionen och avancerade till k ommendör

kapten av l gr. 1893. Såsom sådan var han chef fö·r exercis

och under1orfficerss'kolo•rna år•en 93 till 9·5, då han tillträdde 

kommendantskapet i Stockholm. År 1897 utnämndes Ingel

liLan till Kommendör och utövade smn s'ådan kommendant

skapet vid Flottans station i Karlskrorna intill sekelskiftet, då 

han tillträdde posten som Varvschef därstädes. Han utnämn

des till Konteramiral 1901 och tilltr~ädde samtidigt posten som 

ehe1f för KungtJ. Marinförvallni111g,en, vilken post han b eklädde 

intill sitt avs.kcdstagande år 1905. 

Under hela sin o~ficerstid fram till lwntetam.iralsbeford

ran var Ingelman nästan varje ~t r någon del av året sjökommen

deract Dessa k ommenderingar UfPpvisa den från dessa tider 

vanliga omväxlingen av ångfartyg, briggar, korvetter, fregat

ter, monitorer, kanonbåtar och slutligen pansarbåtar. Några 

år upptagas även av chefsskapet å lotsångaren Ring. - Av 

alla hans s.jöres.or torde 1897 å rs 1'e'sa till Spilhead på pansar

båten Göta, där han var chef, vara den märkligaste och en färd, 

som nog aldrig gick ur deltagarnes minnen. - De sista sjö-
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kommendering;arne gjordes i stridsdomare-, eskaderchefs- och 
högste belfi:ilhavatebefa ttning:arn1e. 

Med Konteramiral Ingelman har återigen en sjöman av 

den gamla stammen från segelfartygens tid g,ått bort. Han 

va r en av dc relativt få officerare, som äverL i ledande ställ

ning inom vapnet fick vara m ed om det s.tora genombrottet, 

da l injeskepp, fregatter och brig'lgar nngo vika f6r pansarbåtar, 

krvssare och torpedbåtar och tekniken inom sjö:krigs.väsendet 

tc•g ett revolutionerande stormsleg framåt. Fastän ingen tek 

niker insåg Ingelman tilUull01 den tekniska utveckling'ens nöd

vän dighet och arbetade för densamma - en vacker presta 

tion av den, som nwd sina rötter vat• fastvuxen vid so<>linuens 
b b 

rPn a och ädla konst. 

Sedan Ingelman avgått från elen aktiva tj~inslcn, var han 

en län gre tid bosatt i Köpenhamn och återvände fötst på s·ena

rc åren till Stockholm. Han avled ·C'fter en kortvarig sjukelom 

i :\Jariefred, dä1' han vistades på ett tillfälligt besök. 

Genom si lt vinnande s~itt, s.in godhet och sitt stora sinne 

för hum.or förvärvade han Ö·verallt i livet många och trofasta 

viin ncr. Han sörjes närmnst av maka, född Andersson, och 
l\·iinne sys.tr'ar. 

Knut Gillis Bildt. 

:.I ed Hedersledamoten i K ung!. Örlogsmannasällskapet 

GPiwralen Knut Gilles Bildt, har en av förgrunclsfigtwerna inom 
de11 w enska armen g;åll ur tiden. 

F n'l n sin första officerstid år 1871 knuten till Livregemen

tets dragoner övergick Bilclt år 1882 till generalstaben, där han 

:n·anccm dc till major åt 1891. Två år senare blev han överste 

liij lna n t vid Smålanels husarregemente och år 1896 överste 

Och che f för samma regemente. Aren 190>2- 1904 utövade han 

se_knndclwfsslwpet fö1· Livregementets dragoner och blev sist-
namn l o t .. l "Il . ( a ar u namne tt generalmaJor samt generalintendent 
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cell chef för :trmcförvallningens illlendcntsdeparlemenL Re

dan hret cliirp[\ liimnaclc han clcJ1na post fiir att överlaga chetfs

skapet fii r gencralslabcn. 1910 utniimndcs han till gencral

löjln:mt oc h 1919 i samband med sill avskedstagande till ge

ncr:ll i genera lileiets reserv. 

U n der [t ren 1899- 1908 l i !!hörde General l3i ldt riksdagens 

första k ammare, vilken invalde hono.m i statsulsko llet och i 

försvarsutskoUPt vid 1901 års riksdag. Ar 1907 invaldes. han 

till Hedersiedamct av Kungi. ÖrlogsnKmn;1S'~ilblkapet. 

Vad som siirskill utmiirktc Gen-eral l3ildt ntr förståndets 

klara skiirpa, tankens klarhet, objektiv omdömesförmåga oth 

en akudig viljekraft att genomföra sin a lltid vtil grundade 

och noga ii·verviigda mening. I-Lms. framshlll mingskonst i sit

väl tal som sl, rift höjde sig över de t vanJig'a må ltct. Den va r 

log isk och enkel och just därför verkningsfull. Han förstod 

att med lätt faltbara och pålagliga siktil motivera sin uppfatt

nin g, klargöra en frågns innehörd och framhigg.a dess kärna. 

Dessa egenskaper gjorde honom till en högt skattad länl 

re vid krigshögsli.Olan samt en värdefull ledamol av riksdagen 

och av elen mängfald kommitteer, där hans m'betsförmåga kom 

att utnyttjas. 
Hall deltog i utm1bctandel av armens första tidsenli ga fält

tj ~instreglemenlc, och inom 1897 ftrs parlamenl:triska befiisrt

ningskommitte gjorde haJl en kraftig insals i tillkomslen av 

Bodennlslningen. Såsom generalstabschd fick :han tillfälle 

att göra sin stora organisati onsförm~tga gi.i ll ande. Uneler hans 

Li d ularbelades planerna fö-r härens försvarsberedskap, mobi

liseringsverket utvidgades, det militära järnvägsväsendet och 

uppmarschtransporterna omlades till större anpassning efter 

växlande eventualiteter, definitiva reg'lementen för etappväsen

det, krigsfiirpliignadens, krigssjukvårdens, krigstelegrafeJlls' och 

ersiittningstjiinstens oml'åden utarbetades,, och de nuilitärtek 

ni ska f ramslegen föJjcles med uppmärksamhet. Under s,in ge

neralstabschefs tid var Bildt ledamot av utrustnings- , krigsUJl

denisnings- och generalskommissionerna, diir h::tns' inliig:g i re

gel voro utslagsgivande. 
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I försvarsfrågans stridig hele•· e fler 190 l års riksdag fast

h i>! l l3ildt vid det förslag, som han å iimibetels vägnar såsom 

m •u tniimnd gcncralstabscihef avgivit. Förslaget avsåg att fylla 

J u c kort ta i 1901 års härordning och s.kullc genomföras inom 

en yiss , väl avviigd period. En slutgiltig lösning av hiironl

ll illgs [r[tgan ansåg han a1lcnas.t som en fras. Frågan vore pft 

f! run d a,· utvecklingen alllid aktuell, men för alt man med 

;iikcrhet skulle kumla gå fram ptt armeorganisationens svrml 

,·itg, måste stegen tag:as etapp- och periodvis. 

General Bildts insatser i försvarets tjänst och främst inom 

den militiira förs,varsbercdskapcns område hör'a till de arbeten, 

~om fiirhliva. 
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Några synpunkter beträffande Karlskrona 
betydelse för riksförsvaret 

Anförande å Kungl. örlogsmannasällskapets högtidsdag av Sällskapets 
vice ordförande Ledamoten W esteT. 

Då Karl XI på sin tid anlade Karlskr'ona såsom huvudsta· 
tion för örlogsflottan, var det med hänsyn till att komma nä"·
mare den dans,ka sjömakten, som då val' den förhärs:kanlde 
rivalen i Östersjön. 

I och med att rys:ka flottans inflytande till sjöss växte, 
växte också behovet av en förskjutningi mot Stockholmsstatio
nen. 

Vid olika tillfällen hava kraft er Yarit verksamma för att 
förflytta tyngdpunkten från Karlskrona och norröver; men de 
ekonomiska konsekvenserna hava ständigt lagt hinder i vägen 
härför, och ännu har ej något viktigare sleg blivit taget i den 
riktningen. 

Genom världskriget och omgrupperingen av maklfö,rhål
landena omkring Östen~jön blev frågan ånyo bragt på tal, och 
i Kungl. Maj :ts propo.sition 50 till 1925 års Riksdag, ang. För
svarsväsendets ordnande, lämnas en t'edogörelse för de riktlin
jer, som komma att följas beträffande detta omstridda spörsmåL 

Då det kan yara av intresse att återkalla dem i minnet, an
föras de här nedan. 
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)) Av flottans båda stationer i Karlsikrona oc:h Stockholm 
iigrr den förstnämnda de ojäm.förligt stöt•sta resurserna. An
läggningarna i Karlskrona äro såväl vad beträffar stationen 
som varv och dockor , slipar, verkstäder, förrådsbyggnader m _ 
m. av den omfattning och ypperliga b eskaffenhet, att det ay 
praktisl;;a och ,ekonomiska skäl syneSI vara uteslutet att icke 
utny ttja desamma. Å andra sidan medfö,ra de rent strategiskrt 
förh{tllandena, alt större betydelse m1åste tillmätas Stockholms 
station, emedan det kallJ antagrts, att Stockholms skärgård i de 
flesta fall kommer att bliva flottrtns viktigaste baseringsområde. 

För att tillgodose båda de berörda synpunkterna torde så
väl Karlskrona som Stockholms station alltjämt böra anlitas)). 

De tta uttalande är emeller tid väl allmänt hållet, varfät 
jrtg skall något ytterl igare beröra dess närmare samband med 
ribförsvaret. 

Av propositionen fmmgår go nska tydligt., att för den srjö
gående flottans huvudsakliga utrustning och reparation er m. 
m. höt man falla tillbaka på de stora resurs,er, som finnas i 
Karlskrona, vilken station alltså allt framgent konuner att in
laga sam ma dominerande ställnil11g sonr hittills. 

"\Ia n har härjgenorm på eU ganska enkelt sätt kanunit ifrån 
denna besvärliga fråga om stationern as inbördes betydelse. 
För at t få en riktigare och fylligare bild av förhållandena skall 
jag fii ra resonnemangel vidare. 

Jnnan jag emellertid fotisätter i mina betraktelser, torde 
det vara på sin plats att någ'ot beröra de nya militärgeogmfiskrt 
förh nll:mden, som uppkommit i och omkring Östersjön. 

Vad de yttre kontUI'erna beträffar, ni1nna de sig i viss mån 
förhåll an dena såsom de tedde sig för åtskilliga hundra år SP· 

dan tillbaka, då vår stora östra granne nära nog var utestängd 
från Ostersjön. Vad förhållandena västerut angår, så karak
li1risPras dessa av, att Östersj(in nunwra är öppen för väst 
lllnkLPrnas sL01·maktsflottor. 
.. G('n om förs:kjutningarna i militärpolitis•kt hänseende vicl 
Ostersjiin torde för vårt vidkomm::mrde det militärpoEtiska lä
get kunna karaktäriseras sålunda: 
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i sjii- och luftslrategis,kt hiin s·ceude har Sn·rige ett cen tralt 

Jilge bland de n ordeurop eiska staterna, och dess intressen lw. 

röras i hiig grad av varje inom Östersjöområdet uppkomman

de konflikt; 

Sverige torde kunna hetr:1 ktas s.åsom den geografiska me

delpunkten i Ostersjöomrf1del; 

j u flera ma k ter, som J, unna insiitta sina m :nitima makt

medel på Oste1·sjöns v n llcn , des to flera. nnJeclningn r till in l rcs

S·ekonflikter för<'fimws cliirutinnan, hotande vår trygghet. 

Tillvaron av en duglig svensk ftortla och et t s tarkt marit imt 

fl ygvapen i Östersjön torde vara det ve1'ksammasle medlet a tt 

h:\lln värt land utanför dylika ko~1flikter . 

Den Kun gl. Pro1posi Lion en riiknar emellertid huvudsakligen 

med en fara från öster, n1;en un!dvi.ker att ni.irmare beröra de11 

fara , som genom omgestnltningama efter vi:idds.kriget även 

lwn hota från viist.er. 

Det i.ir ju alldeles påtagligt, aLL .för de östra pr01blemen är 

Stockholms stations betydelse sj.iilvklar, men man får på sam

ma gång ej blunda föt• det inflytande, som: västmakternas öka

de intresse för öst-ersjöproblemen kan komma n.tt meMöra 

f6r oss. 

Genom väsrimakternas ökade intress·C rför f'ÖI'h å lla.ndena vid 

Östersjön och siirskilt en av dessa ntaktcr5 speciella orientering 

mot en av >> randstaterna >>, genom! elen tyska flottans minslkadc 

inflytande och icke minst kanske genom dc i.indrade och vack

lande förhållandena i dansk försvarSipolitik torde man med 

stor visshet kunna räkna med -en fara fi;ån västet i händelse 

av krigiska förvecklingar inom Europa och siit•skilt norra 

Europa. 
Alt Karlskrona i detta fall , med sitt centrala li.~gc vid södra 

Östersjön och sina i na utiskt .h ~inseendc förträffliga hamnför

hållancl<.>n, kommer att bliva en uppmärksammad plats torde 

ligga i öppen dag. 
Man hade kunnat vi.inta sig', att dessa omständigheter mo· 

tivcrat ett större intrcss·e för Karls:lu<ona försvars:msta lter, då 
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fiir sl .1rs fråga n löstes, m en alla förslag i den vägen hava prak

ti sld t:1gct himnals utan avseende. 

i\ll iutress.ct för Kar lskrona under viirlds.krig'Ct från dc 

J;.rigl'iirancles sida ej blev större får tillskrivas det föihållanclet, 

att Hyss lands och västmakternas fl ottor g•cn om Tysklands star

ka m:tlds liillning lill sjöss i förening med det lilla men kvalila 

tid goda danska sjöfö.rsvarct hindrade dessa att fritt använda 

r n J'\ ,tlt l:en emellan dc danska öa nia. 
J)(' ssa gynnsamma fö·rhållanden äro emcll erlid ej Jiingre 

:1 tt 1iikna med , varföre vi äro nö-dsakade att taga J..:onsekv en 

senw diiwv i vår lärsvars politiJ,·. 

Ka rlskrona liar genom sin cen trala bcliigenhct på vår vid · 

strii('k ta s:jögriins och fl a nkerande liige såvii l, dft del giiJl.er ope

rationer i Östersjön och fanaltnen om:kring: de danska öarna , 

t'.i e11 ha r t betydelse fö·r vå t· .eg·cn del, utan givetvis blir denna 

plats i hiindelse av politis.lw förvecklingar iniOn'l östersjöbäcke 

net <'Il mycket uppmiit•ksanun:lcl plats för riYaliscran de mak· 

ler inom dess vattenområden. 

Dt•l iir diirfiir av den allra största .betydelse, att man f] 

gen om utt lärsumma dess fö'rsv ar så att sii{:f::t inJ)jucle r intresse

rack a ll kasta sina blickar på denna ypperliga hamn , som inom 

Öst ers jön knwppt hm· Slin like, såväl vad beträffar läge som 

ock I:Hl betriiffar djupa och r yml iga anka1•p.latser. 

E j nog, m ed a ll man vid försvarsfrågans lösning försum

mat al t tillg!Odose des·5 försvar, man har till och med i vissa 

a1·se(•n den r:cducerat redan befintliga fö:rsvars'anstaller (infan

terifiirsYaret). 

Bl:mcl Karlskrona stalians fö.rs.varsanstalter intager s.jälv

falkt sj öfrontartilleriet en mycket viktig' plats. 

t]i,·ctvis vore det av behovet påkallat, alt erhålla en för

stärk ni wr av delta men i J·ämförclse m ed det otillräcklig-a för-
b ' • u 

svar platsen har g~ent emot anfall från luften, torde detta ön-

skc111 al av koslnadss.kii l tillsvidare få s.tå tillbruka f6r ett ra

tionell t ordnande av .Julftförware t. 

M:1 n torde dessutom med visst fog kunna siig'a , att taek 

~":tr e dt•n fartygsbyggiladspolitik , som numera tilliimpas hland 
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västmakterna, bör man från det hållet k111appast behöva räkna 
med grövPe kalibrar i Östersjön, ~i.n som föres av Washington. 
kryssaren (eller 20,3 cm. kanoa11er); allmänt tagret bö.r man 
kunna utgå ifrån, att dessa ej vågla släppa fram till östersjö. 
farvattnen de stora och dyr!bara arti llerifartygen. 

Delta i och för sig innebar en lättnad, när det är fråga om 
bombardering fr~m sjös.idan. 

Det ~ir därför en fråga av utomordentlig vikt, att i förs ta 
hand Karlskrona luftfarsvar fOrsWrkes, .så att det motsvarar 
denna viktiga plats' krav. Annars riskent•r man säkel'ligen, 
att de förutsätlningnr, son1J gjorts! i de orNiciella uttalandena i 
samhand med Iförsvarsfrågans lösning, nämJigen., att den sjö
gående flottan skall under krig hmna utnyttja de många och 
viktiga resurser · Karlskrona station äger, tilJ stor del k omma 
att hänga i luften. 

Det är emellertid ej nog med aU m:an sörjer för en utveck
ling av det rena luftförsvaret artilleristis:kt s•ett, lika viktigt, 
ja än viktigare, är att till Karlskronra finnes förlagt erforder
ligt antal flygplan, vilka skola kunna hindra fientliga flyg
stridskrafter att komma in över samhället, där de genom bom
bardering kunna ödelägga e j blott detla utan tiven de organ, 
vilka utgöra en mycket viktig betingelse för den sjögående ör
logslflotlans vidmakthållande. 

Ett ofrånkomligt krav är därför, alt Karlskrona erhåller 
ett flyg'förband med fast !förkig.gning till stationen, varigenolm 
vid ett krigsutbrott, eller eljest vid fall av politiska förveck
lingar, erforderl iga flygstridskrafter stå till föi'fogande för ögon
bliddig användning, varjämte man i ooh med detta även er
håller möjligbeter att på platsen verkställa roparationer och 
iiversyn av flygmaterielen, vilket fö·l' nii.rvar::mde ät srå gott 
som uteslutet. 

A v det anförda framgår, att Karlskrona i försvarshä nseen
de ej iir tillriicldigt t illgodos·ett för aU k1t1;1na fylla sina viktiga 
uppgifter i riksi[örs.varet, orch särskilt påj'a/lancle är detta be
träffande dess luftförsvar. 
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E n möjlighet fö.relfinnes att genom 2. flygkårens förlägig
ning t ill Karlskrona få ett avse1vä:rt tillslkoU i ett av statiomens 
viktigaste och mest försummade fö·r·svm•sansrtalter (luftförS1va · 
re t), och få1' man livligt hoppas, att vid denn!a frågas avgröran
de avseen de i första hand fästes vid riksrförsvaret, ooh att de 
ekonomiska synpunkterna, mn sådana S1kulle stå hindrande i 
digen, få komma i andra planet. 
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Årsberättelse i skeppsbyggeri och maskin
väsende för år 1927. 

Följande arsht•riiltelse ~l\·scr att giv:1 en iin•rsikt :w de 

krigsfartygshyggen - und:mlagnndes u-hfll ar - s-om pägä i 

friimmande marine r. 

slagsk epp. 

E n f:Hlygs lyp, som trots dl'n i olika ·liindet· inom sk epps

bvn·nc•riet J1å k riasfarlyusomri'tclet nu ~tnnska livliga verksam-
J b b u v u 

helen ,minst av alla repr:c~enterns bland ,nybyggnaderna, i:ir 

slagskeppet. Seclnn de engelska fa rtygen Nelson och Rod ney 

under allra niirmastC' m[maclerna bliYit l<'H'rerade, finnas. ej 

inom någon marin llyhyggn:Jclcr :w if'rflgayaranclc slag. Anled

llin gen hiirtill far niirmasl anses Yara vVasllingtonkonferensens 

besliimmeber, me n - som framgäe ax lednndC'' marinmiins ut

taland en - r~l. pla nprna p:"t all efte r )) lihe n nvn l holyclay » å ter 

11pptaga cleJll1a synnerl ig,en hl'l yclcl sefull a fartygstyps hyggande 

siiknl in ga! un d a n n ses uppgi \'l W . 

Dt• ny a s i ;~gsl,cppens Nelson oeh Rodm"y hyggnacl iir fo.r t

far::mclc r iilt lmapph iincligt kiincl. Det lordc kanske iiga ]11· 

lrcsse att omniim1ta ett par nY a miralit et("! 11umera :mgl\.cndc 

dessa f a rlyg heka nigjorda 11ppgifler O{' h i önigl när m fl re .~e-
f. 1 . o l ' ·t 'ess a llro trakta några :w :1rlygens ~umn m111gar, sa a ng n · • .

11 
kiincla. Q,·anuiinmda uppgifl c r a ngiya konslt1uklionsfarten t~. 

. d . . 1 . . t ut.,.,o-
~3 ku op, och ulv t•ckl~tr l ram rtYm111gsm as '1ncne , s.o1n " .. . 
res av utYiixlndc turbiner, 45,000 hkr. Br~innoljefönådet ar 
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4,000 lons. H uvudartilleriel beslflr sa som löru l u ppgivits a,. 

\) ~t . J O,G cm.-kanoncr, altordn ade i tre lrippeltor'n. Vidnr'C 

iiro uppsliill da 12 st. 15,2 cm.-k~1noner och som s:kyclcl m ol 

fly g:lllgrepp (i st. 12 cnt.-k::nuner samt dessu tom 20 mindre 

~-~1110 Jll'l' . 

Nelso n-k lassen reptTsenterar e'll fd n dc förcgaende engel

k. -l agskcppl"!l ra dikdl :1\'Yikandc typ. DiicksanurclniHg, ar 

r <~ ' gemcn l :l\· k ancner , mnskin:mliiggning o<'h kommandotoril 

g i' ;l fartygel redan i del y tt re n:lgol fra n det t mclilione lla ~w

' ik<w de. 
Del gro ,;a artilleriels trippeltorn iim eniigl samstiimmiga 

uppgifter alla anordnade pil fönhicket. 

IJ iinsy fl a n de på denna kanon uppsli i l in i n,g oclt möjligheten 

at t em[l ell gott sky eld för densamma [l :-.'elson-lda ssen anför 

m r ll pYn lcr i Scienti fi c Am~·r ic an, all dt'l lyckes som h a de man 

Yi tl .l u1land gjort elen erh1rcnheln, alt den såt•barasll• delen av 

sl :1gs keppel ej iir Yatlel tl injen uta n kanontornen och lillhö

ra iHk a ·mmuuitionsdurkar. TriiffYerkan, som astadkomm cr 

in trii uganclc :tY Yatten fin ge lokalisems genom ,·a llenliita av

dcluingar, men om en gnmat intriingcr t ill en ammunitions

du rk e ller dil fortplantar en1 explosi onsfl amm, s[l iir h e la far

l~· g L'l i slörs ta fara. l-fan ser i am iral Y. Tirpitz uttalande, 

fi irs la furdrnn på ett s l rid~fartyg iir, all det skall förbli fly

l:llldc, d a del iir utsatl 'fii r kauoncl cl» , e n riktigare uppfattnin g 

:t\ 'c rklig'hclen iin i lord Fishers tillit till huYudsakligen stur 

k<~ non ka lib e t' och s tor farlyg-shaslighcl. 

Betrii ff:Jnclc Ne lson-ly pen tror man sig Yela , all el en i1r 

fiir mi nska d sbtla elen ar 1921 bcs liillc1a men pa grund av 

\\ '<~ slti llglonli:rh anidlingar na ann ull ernck s lagkryssaren av su 

jl l'J -Ilo ()( l-kl asscn nied dl cleplact'llll"lll a , · 48,000 lon , och vo re 

fiir ck llll fiirdigstiillda fartygen m ed 13,000 lon mindre dc

I~ I :J n•m cn t e n red u kli on i mask in kt"a l'l a tt förd r~1ga fmmJör 

ll:lg(Jl o ffer i frf1ga m n bestyckni ng eller sk ydeL 

Ri\ra ncl e nulet ay kanonkaliber Yid de l svfmt ~1rli ll erict 

lord t· denna h e triiffancl c Nelson-klassen i viss m ~'l n varit fa s t

>Liiild fiir ul genom 'Vas!hington-konfercnsen s, b es liimm else om 
111 ~1 Xi m um 16" ( 40,6 cm.) . Detta om·scll Lala de goda s k ii l för 
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:lllbringandet av hög:sta tillåtna kaliber. En mins!kning hät•ut
innan var vid N elson-klassen ej påkallad, då nämnda kaliber 
rrdan kommit till utfömnde å amerikanska o~h japanska slag~ 
skepp, och all erfarenhet fr'ån kriget pekar mot den stora ka
li berns . överlägsna cf1fektivilet w1der moderna taktisl<.a förhål
Janden. Den största under krig1et använda kanonkaJibern. var 
H/', och har det numera fastställts, att en stor del av den svå .. 
r:tste skadegörelsen , de tyska fartygen tmder Jullandslaget hade 
att utstå, härledde sig, just frfur projektiler av denna kaliber. 
Under kriget fram1ställdes av engelsmännen t. o. m. 18"-ka
noner -- en sådan n1onter'ades å kryssaren Furious men bort
togs å ter snart, d'å den befanns för kraftig för fartygsskrovet 
- och, s'åsom Sohififbau uppgiver, hade man också i Frankri
ke p:\ gmnd av krigls·erlfm·enheterna på sin tid bestämt sig f0r 
en kaliber av 45 cm. Tydliga lågo såhmda utvecklingstenden
serna fö r den i beg1ränsnings.syfte inskridande \Vashingtonkon
fcrcnscn. 

Anledningen till, alt de i italienska, amerikanska m. fl. 
mariner aJ.wända trippeltornen först med ifrågavarande fartyg 
n mnit insteg i eng1els!ka marinen , uppg1iver Engineering vara 
den i engelska nmrinen gålla.nde standardprincipen, att minst 
4 kanoner samtidigt skola kunna bära mot varje punkt av 
horisonten. Då de e111g·elska fartygen i regel ·förde grövre ka
noner än andra länders vid samma tid!punkt, .ansåg'ls ej nöid
Yiincli gt föra mer än 8 .kanoner, och var ju då trippels,ystemet 
ej liim pligt. För att emellertid fylla de på grund av erfaren
he terna fl'ån kriget ställda rfordring1arnn på kanonelden samt 
skydd fö r kanonuppstilllningen infördie man vid Nelson-klassen 
de :3 t rippeJt.ornens anordnande på kort längd av förskeppet. 

Yt te rligare anled11ing:ar till ifrågavarandie uppst,ällning -
i lll Ltsats till fördelnin,gen av kanontornen till f6r- och aktet'
skeppet -- kunna möjligen ses i en strävan att så mycket som 
lllöjligt avliigsna ammunitionsdurlkarna fr'ån pannrnmmens 
Yii n nek ii llor. Man .gjorde dessutom .under kriget den erfaren
h.eten, nU akterskeppet visat sig vara mlera utsatt för minexplo
S J~JJl ,•r iin förs1keppet. Ofta har iiven framhållits anordningens 
~'a rd p för eldledningen. 

1'idskrift i Sjöväsendet. 36 
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Trippeltornen medgiva l"iinlelen D \ ' mer kouccntrcrad eld·. 
givning, men å andra s iclan en nuinclre sn:abb ammunitionstill
försel ii11 vid dubbellornsanor'dningen, oah in111ebär sjiilvfallet 
förlusten av ett kanontorn ctl störr'e riskmoment iin vid duh
hclton1sanor·dningen. 

Då det anförls, all man genom alt vid Nelson-klassen på 
ringa hingel av rörs.keppet anordna huvuclarlilleriels kanontorn 
blev i tillfälle all inom en viss viklsm::uginal anbringa en dess 
kraftigare bepansring, får likvisst ej liimnas obcaktal, att ~n 
cncln triiff kan hringu % av det svara artilleriet ur aktion. 

Upps liillning'L"n .av hela huvudartilleri et på fördiicket med 
för olägenheten , atl någon eldgivning akter Ö·Yei· ej blir möjlig. 
Som s].- ii l för denna u ppstii Ilning anfiir'es bland annal, a tt er
farenheten fr':om kriget yjsad.e, alt en fö,rfiiljarc s·iillan1 befan n 
sig rätt akt·eTÖver, dels -emedan r·öken var av ett viss l inflytan
de, dels emedan m:~1 n ville undglå minor, som under gång kasta
des av en del kryssm'e. 

En a vvikc lse ,f~r'[m giing'sc s.lagis:lwp'P'sanordning.cn ligge1: 
ävenledes i medelsvåra artillerie ts anordning i dubbeltorn l 

ståil et för . i kasematter, Yilkcn förs lniimn'Cia uppställning vid 
krevader ju erbjuder s.liirre såkerhct iin den se nare . D~nna 
de l av bestyckningen heslår aY 12 s l. .()"-kanoner, a nbragt I hu: 
vuclartill eriet lilmancLe pymmidanordning med 3 clubbellom a 
va rden\ sidan aY a.ktet'd~ickel. Såsom Marine Journal franuhål
ler, äro granater av jiimförC"lsevis ring·a grovlek tillriickliga för 
att skada ett föt·följande fartygs bog oeh d~irigcnom genast 
sänli:a dess farl åtskilligt. r\ y »Nelsons » 6"-krmoner ha 8 i ~·:~
tcrlig riktning e'll stor hestrykningsvinkel , men kunna natUJ·~
gen på de stora s lri dsaYstånden ej nnderslödja det gt'O"~. ai : 
lilloriet. Såsom mcde ls,våra a;rlilleriets huvuduppgift galle'. 
emellertid avviirjandd av lorpeclangrepp , och vid angre pp pa 

l l ifr·å ''a ]·ort dislans förifrån synes arrangementet mec \anonerna 0 

~ . r ·a•enk oncentreracle p[t aklcrd~icket mindre gynnsam!. Den_ 0 a, ._ 
.. ['(' 1 .. ")" ·t t f" ' r t nppeltOI het so1n ovan an/förts bctra · anc c nlOJ 1g. w •Cll . o 

' . .l . l t .. " torn"'rnp-JJens samtidiga skadande, iig'er sin g1 li fPC . aven pa ' "' 
perna fiir 6"-kanoncrna. 
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Om dessa rartyg äga lorpe dbes lyckning tir ej bakant, m en 
to rde e j , - ~u·a antaglig t. 

Belriif"fande b epa nsringen har man följt dl på de ameri 
ka11s k:1 ,, \flaryland » och »California » liknande system . Gör
dl'lll upp.giYcs till 14" (356 mm .), men ovan densamma ingen 
Jwpans ring , ulom möjligen vid medelsvåra arliJleriels f~asta 
i<'l'tl. och ha r m a n sö lu nda an·ikil f' ran det i England o!fta lil!
ii impack systemet alt hep:msra visseriig'l'll slo·ra ytor, men med. 
p.111sa r :t\' cll'lvis ganska mftttlig grovlek. 

Skydclsanorduingarna mot und e rvallensangrepp torde som 
i f'i.i regacnde ftrsber'iille ls.e om11iimndc's, •ej ha form av bulgcs, 
;a :1 lt siiga utanför den egentliga fartygskroppen , ulan vara 
Iii r la gd i n M l' r an hordsida n, o e l! ii r del - såsom Marin·c Jour
na! omniimllier - hekani , alt nwl undervattenskador en sorg
l' ii ll!g indelning i vatlcntiib1 rum - se bild - hli,·it gcnomfiird 
Il (' h a lt d t' t sy nn erligen vik liga 1wrisonla Is kydclct tillgodosel t:; 
g\'tltlm Yi il ar r:1n g1erad di.ic1.-shepansring. 

Da l'nligt \Vashingtonkonlferensen ej nybyggnader på ifr:J 
;.::1\ :t r:IIHic' ommde utom fiirenämncla »Nr-lson » och >> RodncY '' 
l':t ul fiiras och för all giya ck fiir'ef intl iga rartygen största möj
lig:l !'(!f~·kli\·itl'l , har man såvii l i England smn i. Amerika i stor 
uhtriickning gjort användning ay rii llen lill modernisel"ing. 

I\.o nl'ercnsmaklerna kunna i m•o,derniseringssyfte förse far
lygen med bulges eller cliick s.skvdcll111der förulsiitt ning, a lt där
igl'nom dephlccmenlsöknin gt·n ej övcrstig;er 3,000 lon. Inga 
l'iir iind ringar fft vidtagas i s iclo.bepansringcn eller i huvudka
il OtHTnas kalibeT, anl ~l l elkr allmiinna uppsliillning utom i Yissa 
'PL'(' il'! l:t f: dl i f'ran1ska O<' h i laliens.ka flotian ii vensom bel r ii[
l':tn dl' pansarskyddet å engelska s lag'kryssarcn H.enown, för
iin dring: tr som vo1ro. päbörjade fiir·c konferensen. 

E nl ig! \Vashingloniiven"ns,kommclsen skola i engelska flol
lan )/e ls.on >> oc h >> Rodncy >> ers.iitta slagskeppen Ajax, King 
(;\'Orgl' Y oe'h Tlnmclei·er, f' ii rdigbyggcla. Hll2- t:'l, vi !k a fartyg 
1 ~ l'dskrol as och slagsk eppet Centurion , som nm·iincles' l ill m t\.1-
1.:tl'l yg !'ö r heskjutn1ing. Uneler dc s.isla {tren ha dc 5 Royal 
~.0 '.l'rpig n-klasse ns fnrlyg försetts med hulges och ha avseviinla 
f oriJ ii ll ri nga r å pansar- och u ndervaltcnsskydcl bli vi l utförda 
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å slagkryssarna Repuls.c och Renown . Åv•en med Quecn Eli

sabeth-klassen ha moderniseringsatbete11a vidtagits, och är å 

,, ' Varsrp1le >> iögonfallande den .dragning1 akte:röver, man fö

retagit med föd iga skorstenen för att hålla platsen för navi

gering och eldledning fri från skorstensrök 

På de amerikaJ1ska slagskeppen Arkansas, Florida och 

Texas äro modernisming:sarlbetena redan slutförda, och föl 

ja liknande arbeten å >> New York >> , >> Utah >> och >> VVyoming ». 

Den å »Texas >> utförda rekonstruktionen lär ha omfattat: 

l. de koleldade pannornas ersättande med oljeeldning och 

s korste111sänclring, 

2. förändring av hela överbyggnaden, 

fiirstä11kning av det 3" tj ocka pansardticket, 

3. uppflyttning till övre däck av 6 st. kanoner av medelsvåra 

arti ll eriet, som befunnits vara uppställt för lågt, 

4. t ripo'Clmaste~· anbragta i stä llet för gittcrmas.ter. 

F ördelen hos giltennasterna låg ju i, att dc kunde träffas 

utan att störta. De engelska fartygen genomgingo emellertid 

J ullandslaget utan att förlora någon tripodmast. 

De nya amerikanska fartygens kanoner uppgivas erhålb 

en PIE'Yation av 30°, och har beslutats att å 13 äldre slagskepp 

kanonerna skola givas samma elevation som å de elligelska 

farlygen fiir att sålunda et·hålla samma räckvidd . 

I Frankrike oc11 Italien ha såvitt bc:kant å befintliga fartyg 

ej fiirdagils någon höjning av fatiygens .striclsvärde, vartillman 

enligt avtalet med avseende på bulges, pansarskydel eller för

storing av huvudkanonernas kaliber till högst 16" ägt rätt . 

KryssW"e. 

\\'as hingtonkryssau. Den nu utan fr[lga mes. t aktuella 

krys-.are lypen är 'Vashington-kryssaren. D ess sianclarcldep!a

t'empnt utgör som bekant 10,000 ton, och är den största vid 

lk~sa far tyg tiiJåtna kan onkalibern 8" (20,3 cm.). 

De t har framkastats, att den ru stningsliivlan, som på slag 

~keppsområclet genom vVashingtonkonfcrcnsen förhindrades, 

llu hl'!t enkelt övei;flyttats till kryssarna. Denna åsikt tordl~ 
e~nellPrti d ej anses befogad, utan har hitintills enelast en ersi.itl -
11111 c,· 't d r·· ' Il ' f' t f"· ~ . t a , v c orn c ra a c ar ygen orc,ag• s. 
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De nya kryssarna i1ro ju givetvis till deplacementet större 
ii n dc f a r tyg de ers.i1tta, och ligger detla i utv ecklingens all
männa tendenser , men få r viii till en del skr'ivas på vVasihing
tonkon.ferenls.ens konlo. Sedan en gång nC1g10n av de tongivan
de marinerna gått in fiir denna - scm det fiir övrigt tyckes 
obehiivligt slorl tilltagna <>Ch kost~amma - krysson~ lyp, är 
naturligt nog, om Ö1vr ig,a större mariner följa exemplet. 

I följ ande tabell liimnas ur olika källor uppgifter å några 
av konferensmakternas \Vashingtonkryssare. Oifullstiindig och 
möjligen i b ehov av något lw·riktigande, kan denna uppställ
ning dock giva en överblick av de11 riktning, i vilken tendensen 
beträffande ifrågavaranda fartyg i de olika marinerna fram
tr~itt. 

Tabell över Washingtonkryssare. 
l 

England Frankrike 
l 

Italien Japan U. S. A. 

Kent Suffren 
l 

Tre n to Myoko Pensacola 

Längd ...... - 185,o m. 195,58 m. 183,o m. 178,3 m. 

Bredd ··· ·· · - 20,o m. 20,6 m. 18,3 m. 20,1 m. 

Djupgående - - 6,o m. - 5,8 m. 

Fart ......... 31,5 kn. min. 33,o min. 34,o max. 33,5 33,o 
ev. 36,o 

Ahk .. ........ 80,000 120,000 150,000 - -
3 st. prop. 

Skydd .. .... 4" buktigt tunnt pansar - gördel om tunn t pansar 
däck över rna- 127 mm . på endast över 

skin- och 2/B av L. vitala del. 
eldrum samt p an-

sardäck 

Bestyckning 8 20,3 kan. 8 20,3 kan. j 8 20,3 kan. 8 20,3 kan. i 10 20,3 kan. 
4 dubbel- 4 dubb el- i 2 trippel-
torn torn och 2 dub· 

beltorn 

4 10,2 kan. 8 7,5 kan. 12 ev. 16 4 12,o kan. 4 12,7 kall· 
10,2 kan. 

8 3,7 kan . 

trippeltoJ 
l l 12 kulspr. 

l 
8 torped- l - J du b beltor- 4 6 torped-

l pedtuber l pedtuber l tu~ 
~--------~--------~--------~~--------~~------~----

tut er 
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Pillfallande ät vid den an1eri~kanska typen den kraftiga bc
slyckriingen, men även dess felande b epansring, och vid den 
ii :Jiienska kryssaren den ,stora hastig1heten. I allmänhet kan 
~iigas, alt man - möjligen med undantag' för elen japanska 
k ryssaren - så gott som helt liimnat skyddet att övet•tag'as av 
hast igheten --- erli tanka som vid dessa stora och kostsamma 
objekt visserligen kan anses djiirv. Typen har dock allmiint 
:mtag ils, och tor'de man få hiirvid se avsikten att med konse
kn·n t undvikande av pas"Sagestriden ernå dess kraftigare eld 
i l'ii rl ig och akterlig •riktning. Där lmnonuppställningen å 

dessa fartyg blivit bekant, angiva samtliga skisser en koncen
trerinlg av bestyckningen vid fartygsiindarna med överskjutan
rl e kauontorn. 

Detriiiffande undervattensskyddet har den engelska Kent
t ypc n bu lges, vilket iiven liir vara fallet med den japanska 
k ryssaren Myoko. 

Av vVashington-typ uppgives engelska byggnadsplanen in
ll el!Mla 16 och elen amerikanska 8 fartyg. Japan har 4 :w 
dl'nna typ under bygtgnacl och planerar att ersätta 4 st. 3-5,00{) 
tons kryssm··e med 10,000 torns fartyg. Under byggnad har 
fr anska marinen 3 och italienska mari.ruen 2 st. \Vashington
kr~·ss a re, varförutom i Frankrike ytterligm<e beviljats en sådan 
oeh pla nerar italienska marinen tre. Även i Spanien äro be
Yiijade tre 10,000 tons kryssare. I vad mån des'sa komma att 
nii rma sig Washington-typen Li11 likvisst obekant. 

Det anses antagligt, enligt Shiphuilding and Shipping Re
-cord , a tt, då fullständigm·e data beträffande dc engelska krys· 
sarna Sussex och SihropshiPe bliva tillgiängliga, det komlmer 
att visa sig, att för att ernå lättare maskinin:lä.ggning högt ång
tryck :mväncles. lt10't1ficiellt uppg'ives•, att man även vid de 
am erikanska kryssarna Pensacola och Salt Lake City vidtagit 
sam ma tltgbird. Hiirigenom hm' man även möjlighet att för 
en viss :1ktionsradie medföt'a något mindt•e brännol}emäng<1 
Och ~{'t imida -ernå viktslbesparing. 

E tt synnerlig'en beaktansviirt tillskott erhåller argentinska 
fiollan i de i förrhållande till sin storlek kraftigt bestyckade 
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kryssarna Almriranle Brmvn o·ch Vinte-Cinco de Maio., som be
ställts i Italie11. Des.sa fartyg •erhålla, som The Engineer an 
giver, 6,500 tons deplacement, 165m. längd och 17,7 m. bredd 
med en hastiglhet av 32 knorp och 85,000 AHK samt en lwännsle
kapacitet av 2,000 t on olja. Bestyckning'en utgöres av 6 ~ t. 
19 cm. kanoner i dubbellorn , 2 förut varav del aktra överskju
tande och 1 torn akter ; vichu·e föres 12 s.t. 12 cm. kanoner, 
uppställda - som det uppgives - i dubbeltorn m ed stor ele
vation samt 6 st. 40 mm. automati ska lwnon•er och 6 st. 55 
cm . torpedtuber. 

Övriga l.:ryssare. F1·ån den nyligen färdigbyggda franska 
kryssaren Duguay-Ttouin cm 8,000 ton angiva prorv lursres.ul
taten : 

Fart under 6 timmar . . . . . . . . . . . . 33,6 knop. 
Medeleffekt under samma t id . . . . . . 11 6,235 Ahk. 
O ljcfö1'brukning per timme i m edeltal 46,367 kg. 
OljcJfö,rbrnkning per timme och Ahk 0,4 k g. 
Denna kryssare har 4 propellrar m ed 4 av Yaranclra oibe

roende turbinm askine1·, anordnade i 3 tvärSik eprpsgåeude rum 
och visar sålunda, vad turbinrtummens anordnin g~ angår, eU 
lyckligare arrangement ön som offentligg,jorts betr~iffande elen 
troligen senar e konstruerade »Duques ne » av vVashingtontyp. 

Den synnerlig.en ,snabba luyssaren Principe Alfonso1 av 
ungefär samma storlek, deplacement 7,850 lon, har även slut
fört sina prov tu rer . Under ett 4-timmars. prov uppnåddes med 
en medeleffekt av 83,000 Ahk. en medelfart av 34 knop, max. 
34,7 knop. · 

. 6" »Principe Alfonso » har en huvuclbestycknwg av 8 st. -
kanoner, varav 6 i dubbcllorn. 

Till samma kht ss höra de sp anska kryssarna Almirante 
Cervera och Miguel Gen·antes, vilka befinna sig under byggnad. 

Synnerl igen olika äro de typer, som vid m inumiggning 
komma till användning. Dc fordringar, som härför böra stäl
las på fartyget, få givetvis vara i viisen Llig grad beroende av 
minHiggningens kal'aktär såsom en defensiv eller offensiv ål-
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giird. ·Sistnämnda sla.g av minutläggning kan endast utföras 
av f:uiyg, som äro för detta ändamål särskilt konstnwrade. 

E n i en del avseenden ganska märklig kryssare, >> Adventu
rc », har inne varande å r levererats till engelska marinen. Far
tyget , om vars byg:gnadlssätt man iakttagit den stö•rsta tystlå
tenhet, bes.tälldes redan 1922, m en "har - mö•jligen i smnband 
med dess, experimentella anordningar - kommit att få denna 
sena leverans. Detta är den förs.la k r yssare, som av England 
byggts srirs.kilt för minutläggningsänclam:åJ . Jane uppgiver det 
anlal minor, som kunna föras, till 1,000 sl. Det är även den 
för sta kryssare, som för m arschfart försetts med dieselmotorer. 
Utom motoranli.iggning h ar »A dv·enrture» en P arson-tm·binan 
lii ggn ing om 40,000 Ahk., vilken ger en fart av 27 ,75 knop . 
\'id m arschfart blir aktionsradien med ett brännolj oföl't'åd av 
l ,[Ji"JO tor: m ed all säkerhet hö·gst avsevärd. Avgaserna från 
di esl'lan läg:gningen avledas genom aktra slwrstenen. 

Bestyckningen i.ir jämförelsevis· a ns·prå k slös, bestående a v 
cnch~t 4 st . 4,7"-kanoner och 4 st. 3-pdr-ka noner. 

Det mycket breda akter sk eppet m ed sin a minportar giva 
»Ad\ (•n tur!e» ett säreget utseende. 

Dess längd överal lt är ....... .. . . . 
J)('SS b nedd Ö·ver buJges ... ..... ... . 
Dess deplacement normalt ....... . 

158,5 meter. 
18,0 meter. 

7,260 ton. 

\fan har en lig t dagspressen för avsikt att nLista år b eställa 
2 st. m inutliiggnre av stö-rre och sjödugligare typ än den förut
niimllda. 

l'ranska marinen erhåller i sin i våras påbörj ade »P lu
lon silt förs ta större för oiffen siv m inuthiggning avsedda far
tyg, cwh hir »Pluton » hm·a viss likhet med den engelska »Ad
Yen tu re . 

F:n· Lyget har enligt dagspressen ett deplacement av 5,300 
ton , liingcl 144 m. , h redcl 15,5 m. och cljupgt1en cle 5,2 m. 1\-ln 
skin ~tvrkan blir 57 ,000 Alhk. och farten berii.knas t ill 30 knop . 
~estyd.ningen utgöres av 4 st. 13,8 cm. kanoner och 10 st. 
'7 en1. lufll~anon er samt åtskilliga n1askingevär. 
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Italien åter förbereder en rad mindre minfartyg av 6--700 

tons deplacement och 10- 15 knops 'fart för att föra 200 m i

nor varelem smnt bestyckade 1ned 3" och 4"-kanoni:' r. Som 

Nava l and Military Record omnämner, har man med tanke på 

risken i a Il m ii n het virl m in u tliiggning och dess u tom flygvapnets 

int1ytanclc samt dc korta avstånd , som k omma ifråg1a, valt 

denna typ. 

En synnerligelll beaktansviird nybyggnad iir den tyska krys

saren Königsberg, smn i m a rs innevar'::tnde ftr löpte :w stapeln 

i \Vilhelmshafen. 

Enligt Versaill es-fördraget ii.r 6,000 ton det slörsta depla

cement, som vid byggandet av ly s,ka kryssare iir tillåtet, och 

var iiven den första f6r Tyskland efter krige t byggda kryssa

ren Emclen av detta maximitonnage. Gentemot , Em.clenP> h ava 

emellertid vid , Königsberg" genom viktSibesparingar å skrove t 

och genom införande av uteslutande oljeeldning avsevärda fö r

bättringar ernMts . 

Nylt Et , l{ön~gsberg " iir nrrangemenlet med g st. 15 cm. 

kanoner monterade i 3 trippeltorn, ett förut och lvå akter•ut 

i mcdeUinjen, av vilka det förliga aktra tornet skjuter övel' det 

aktersta. Dess utom bli uppslällda 4 sl. 8,8 cm. luftkantoner 

och 4 st. trippelto11pedtuber. 

I likhet 1ned , Aclventure " erhål ler "Königsbe rg " för 

marschfart en clieselmotoranliiggning. Huvudmaskineriet ut

göres av utviixlade h1tbiner, hå och två. Med 65,000 Ahk vän

tas en fart av minst 32 knop. Aktion:s:radien utgör vid 14,6 

knop och , -id fullt oljefiin'åd den betydande sträckan av 5,500 

dist.-min. Fartygels huvudimcnsionter äro: 

Uingd i vattenlinjen ..... . ....... . 

Bredel . . ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Djupgående . ·' · ........... . ... . . . . 

Deplacement ..... . . . ....... . ... . 

J agar e. 

169,0 meter. 
l 5,2 mete1·. 

5,3 meter. 

6,000 ton. 

Vid de 6 clzilenskcf nyligen hos firman Thornyeraft ]Je· 

s tällda jagama lägger man vikt särskilt vid sjöduglighet oc!J 
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styrka hos skrovet. Som The Shiphuilder p ~tp ekar, vill man 

: t ~l;td komm;l en fa rlygshållfasth et, som iir s ti:rre iin den eljest 

y jd j:tgare hrukliga. 

.f:tgarnas huYudclimen sioner iiro : 

Liingd över allt ........ . ...... . 

nredd ... . ... . ........ . .... . . . 

l fii jd, mal in d .... . ....... .. . .. . 

300' 
29 ' 
18'3" 

91 ,50 m. 

8,85 m . 

5,57 m. 

För kontraktet Lm,de ligga till grund en hastighet av 35 

kn op. Maskineriet hestår av ulviixlnde turbiner, d1·iyand e 2 

prope ll r :JL', siirskild'a turbiner för marschfart samt Thornyct•orft 

pan noT u hm överhPltning med ett tryck av 250 lbs (17 ,5 kg. ) . 

l luYudi!Jestyckningen utgiires av 3 st. 4,7"-kanoner, 2 förut , 

H\' 'ilka den a·kterliga ii r överskjutande, och en monterad på 

dii cblms akter. 2 st. trippeltuber anbringas. för 21" torpeder. 

I anseende till de olika temp,erattwfii,nhållanden, under 

vil ka f'artygen ha sina otperationcr, ~ir inredningen föremål för 

sliirsla uppmärksamhet. För att vinna största möjliga eld

Jnslltet använde!' man med ,, Qxylene , -process behandlat trii . 

De nya engel'ska jag,arna Ambuscade och Amazon ha av

slu tat sina provturer och uppgivas en ligt The Shipbuildcr in

neha Ila en hel del n yrhet er - resiUltat av ej endast i kriget vun

na erfa renh eter utan i.iven av försötk som de byg;gande firmor

na u tl"i ir t och som bli värdefulla för de fartyg , som regeringen 
bes iii l kr. 

En ligt samma kilila an1fi iras nedan några huvuduppgifter 

~tngitende niimncla fartyg : 

Lingel . .... . ..... . . . 

Bredd .. . . ... . ..... . 

Djupg. \id sld-clcpl. 
St;lncl ;t r< icleplacemPn t 

~ran sll'li"nTEtrl ....... . 
h ont r 1· · · a rt nd s.tcl-dopl. 

Bl',[Ycknin«cn torde 
. b 

An11buscade. Am•azon. 

307' 93 ,64 111. 311 '9" 95,08 m. 

31 ' 9,4(} m. 31 '6" 9,61 m. 
8'3" 2,52 111. 9' l" 2,77 111. 

1.210 lons. 1,330 ton1s. 
385 lons. 433 tons. 

37 knop. 

va ra vid b:'\cla fnrtyg t' n : 
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4 st. •1,7''-kancn:er, 2 st. 2 pdr (40 mm.) pompoms, 6 st. 
torpedtuber. 

A >> Amibuscade >> utg!öres framdrivningsmaskineriet av 
Bwwn-Curlis utväxlade turbiner med ånga frfu1 3 st. oljeeldade 
Yarrow-pannor för högt tryck, försedda m ed överhettning och 
luftförvännning. 

»Am a zon » erhåller samma slags turbiner och 3 st. m ed 
iiverhettuing försedda Thornycroft-pannor. 

Vid det officiella 6 timmars fullkraftsprovet hölls! med 
»Ambuscadc>• med lätthet över 37 knop, å »Amnzon » var me. 
delfarlen 37,4 7 kn op. För sistnämnda fartyg var snabbaste 
dubbellöpning å dist<ms 37,96 knop. 

Det tmgtrycl;, som å de nya jnga rna kommer till använd
ning, uppgiver Brassey vara 350 lbs (24,61 kg.) . . 

Oavsett vissa givna grundbetingelser hade de byg'g'ande 
firmorna vid konstruktionen fri a händer, och h~irrö~ra clänw 
olikheterna i fartygens dimensionering. 

I engelska nybyg1gnadsprogrammet iiro för innevarande 
~\r -- enligt The Naval and Military Recorcl - uppförda 8 st. 
jagare. 

Byggnnds\·er'l;:samheten ~ir i Frankrike synnerligen omfat
l.mlcle såväl på flottiljleclare- som jagareområdet Den mindre 
jagaretypen om 800- 1,000 ton bygg,es dock för tillfället ej. 

utan endast kraftigare båtar av Simonn-klassen om c:a 1,500 
ton och med s~tor maskinkraft 

Flottiljleclnrn e visa ifråga om deplacement aygjorcl steg
ring. Uneler det Tigre-kla5.scn har ett rlepalccment av 2,400 
ton och den under byg,gnncl Yara.ndc Lion-klassen 2,700 ton, 
tager man ett näs.ta steg till 3,100 ton, och skulle Frankrike 
enligt The Engineer erhfllla ennt. 21 st. av dessa kraftiga far
tyg och 36 st. jagare ~1 1,500 lon. Eniigt andra medeldanden 
lär man åtminstone ej för anslngs,årct Hl27- 28 vara betäntld 

på att lägga några 1,500 tm]S båtar på stapeln. 
P~1 såviil jagare av Simonn-typ som å Tigre-klassens flot

tiljledare utgöres bestyckninegn av 13 cm.-kanoner , och upp· 
givas de nya franska 13 cm.-kanoncrna med avseende på S'l'ci tl-
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vidd och även eldlhastighet vara överHigsna 14 och 15 cm.-ka
nonerna före kriget. Lion-klassen har ~in uppgivits erhålla 
13 cm. än 13,8 cm.-kanoncr. En viss försiktighet framttäder 
em ellertid i frågn om förstoring av kanonkalibern vid tilltagan
de storlek å fartygen, och i denna riktning gå även erfarenhe
te rila från den av Tystidand efle1' kriget överliimnacle 2,000 
1o11s-typen med 15 cm.-kanoner. 

Av Tigre-klassens flottiljledare ha »Tigr'e », »Shacal» och 
»Jaguar» Rateau-tm:biner under det >>Pantherc», >>Leopard» och 
»Lynx, förses med Breguet-turbiner. Man har vid dessa sist
nämnda fartyg det siiregtna arranglcmentet m:ed kondensor'erna 
över tutbinerna. Vid >>Leopard>> och >> Lynx» ha, redan innan 
dessa båtar hunmit levereras, föreköm11nit upprepode konden
sorhaveriel'. 

De nya flottiljledarna >> Lion>>, »Guepar'L» och »Bison: >> er
hålla en i fäthållande till föregående fartyg stor fartygslängcl, 
130 m. mot 120 m., vid den jämfÖ·I'elsevis ringa ändringen i de
placementet: 2,700 mot 2,400 ton. Betr.äffande Lion-klassen 
uppgivas följande data: 2,690 ton, fullt rustad! 3,100, maskin
kraft 70,000 ahk., fart 35 knop, bränsleförrdel 600 ton olja, 
aktionsradie vid 18 knop c:a 3,000 cl:istnnsminuter, bestvck
ning: 5 st. 13,8 cm.-kanonler och 4 s't. 3,7 cm.-kanoner ;amt 
2 st. 55 cm. -trippeltorpecltlllher. 

f Förenta Staternas flotta med stitt synnerligen stora an 
tal jagare är som bekant flottiljleda1'etypen ej representerad, 
Ulan använder man lättare kryssare som ledare<fartyg' för ja
gare. Olika amerikanska förslag å flottiljledare - troligen me
ra 1·isanclc intres~set för fl'ågan än avseelda för dii'ekt utiförande 
-- ha emellertid fr'amlkommit varvid synes å förslaa·et av mr P- , t> 

1 en dergast ett detaljari'ang~emelllt vara värt särskilt beaktande. 
l· Det i U. S. N. I. Proeecdings införda förslaget hm' 2 st. 
'~tapulter . Varelera av dessa ill' anbragt ovan och i förbind-

~1111 n· Il d d · . f · d J . · · 
1 

o w e 1 arlygsme e hnJen anordnade tnppeltorpedtu-
)ern·) s p · tb h ·· · o el H .. · b ' · rvo anor oc rora srg' pa ressa. angenmn esparas 
den Pljest s'ärskilt för kalapulten e rforrderliga vrtidningsan -
Otdni nge11. , 
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Av de i förra årsredogörelsen omnämnda 16 itulienska .in
garna torde första gruppen, omfattande 4 st., ha övertagits av 
flottan. Dessa jagare ha c:a 1,100 lons, deplacement med hn
vuclbestyckning nY 3 st. 12 cm.-kanoner. 

Andra gruppen, omfMtandc ävctt 4 s.t., har c:a 1 , 200.ton~ 

deplacement och en huvudbestyckni ng av ± st. 12 cm.-kr1no:ner 
anordnade som clubbelkanoner. 

Tredje gruppen omfattar 8 sl. bttlar med c :a 1,350 tons 
deplacement. 

För samtliga båtar torde 35 knop gälla som kontrakterad 
far L. 

Av första gruppen meddelas beaktansv}irt fartresu ltat be

träfbndc >>F rmJs,esco Crispi ». Data för clcnsammn iiro: 

Längd ................ . ............ . 
Breeld p~\ spant .............. . ... . ,, . . 
Djup, mallat .... . .................. . 
Deplacement .. ............ . ........ . 
Maskineffckt, 2 propellrar·, tm•biner av sy-

s lem Bclluzo, 3 Thornyrroftpannor . . 
Högsta hastighet på ptovtur ........... . 
Aktionsr'adie vid 15 knop ......... .. .. . 
Bestyckning: ~3 st. 12 cm.-kanoner, 2 st. 

84,9 
8,6 
5,36 

1,040 

36,000 
40 

2,800 

111. 

111. 

m. 

lon. 

a hk. 
knop·. 
dis l. -min. 

40 mm.-luflkanoner, 
2 st. 6 mm.-maskingevär, 2 st. 53,3 cm:.-dluhb.-tpd.- tuhel'. 

D.en omstiindigheten att man vid den andra gruppen av 
ifrågavarande jagare, som dock iiro j~imförelscvis små farty g, 
anordnat kanonerna i dubbellavcltage synes visa, att man med 
de på sin tid ä den italienska >> Leone >>-klas·sen om 2,000 ton 
anbragta dubbehwetterna gjort tillfredsställande erfa renlheter. 
Viklbes1paringen tyckes ,gentemot samma antal enkla kano
ner påtaglig. Fdgau är vid clctla slags anm'dning, huruvida 
man i praktiken kan lyckas undgå en viss på eldgivningens 
snabbhet inverkanide ömsesidig hindt'ing vid ammun itionslang
Jlingen till de båda kanonerna. Det uppgives emellertid, att 
denna stöming vid niimnda 2,000-tons fortyg med vä l övad 
kmwnbctjiinillg varil ringa eller ingen. 
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I Ilalien har nmn enl. Shipbuilding and Shipping Recor<l 
f"iir avsikt att byg.ga ett an tal flottiljledare med det ansenliga 
deplacemenlet av '5,000 ton. Denna :farlyg'sbeteelming; har 
1·icl dc it~tlienska fartygen ej förut kommit till anviindninlg, utan 
Jwniimnde man t. ex. den för utniimnda Leonc-klas'S·ens fartyg 
om 2,000 ton som' scouts. 

En ligt Mo:nileur de la Flo tte planerar Japan byggandet av 
J (i <; [. jagm·e elle1· flottiljledare. 

"Möwe": Pro!liill. 

Fö r Tyskland är jagarnas. maximaldeplacement genom 
Ye rsa illes-fördraget begränsat till 800 ton . 

Som den första av 6 beviljade håtar' och .som den första 
tyska jagaren ·efter k rig;ct löpte förra året i mars »Mö we>> av 
sta pdn , och iiro ävenledes de sis.ta av nämnda jagaregrupp 
sjösatta. 

ll uv uddata för » Möwe> >> ii. ro: 

Liingll över allt .... .... ....... ... ....... . 
S!iirsta hredd ................ .. ...... . _ . . 
Sidultiij d .. .. .. . ..... .... ................ . 
Djttpgttende ..... ... ...... . .. . ....... · l·. 
Dl'pl acl'men l d'iirYid ............... . . . ... . 
Maskineffekt .... .. ..................... . 
P·trt 1 ' , ~onlraktcracl ... .. ..... . ..... ... _ .... . 

87,75 
8,35 
5,10 
2,48 

800 
23,000 

33 
300 

111. 

m. 

111. 

)11. 

ton . 
ah k . 
knop. 
ton . ~~·ii n s[dön•åd ..... ...... ......... .. .. .... . 

estyl'k ning: 3 s.t. 10,5 cm.-kanonei', tuber för 50 cm.-tpder. 
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Med den påfallande stora elevation, som g.ivits. kanonerna, 
tyckes ej osannolikt, att des,sa äro tänkta att användas även 
som luftkanoner, och äro sät•s,kilda kanoner f6r detta ändamål 
ej angivna. 

Framdrivningsmaskineriet utgötes. av utväxlade ångturbi
ner, som et'hålla ång!a ftån 3 st. oljeeldade pannor, uppställda 
i skilda pannrum. 

Fartyget är byggt efter långspantsystem. 
(Forts.) 
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Meddelande från främmande mariner. 
iMedtlel>aide från .MarintSr~a'b•ens Utrik,es:avdc.Jning. 

(Oktobc,r HJ27.) 

England. 

Kr}s-&arn'a "Berrw-iek", ··cumb,ern.am:l" orcll. "CD'rm.vaH", tiiJJilönmclc 

1n1 'års nybyggnaJCl"spro.gr.aim, •be·räknas IJ:>llirva rfä!rdiiga 'i s lutett aJV noveJmber. 
Kr ys;;ar1CTI "Suffo,Jk's" f.ärclJigtS:bälllande ha:r fraJIIls[,jutit'S tin mi1tten av ja

llLHU''i 19.28 ooh ".!Vent" l0wn ej ·insärttas i tjä:nsl\. fö['e jam:uaTi 1928. IVrys,sa
r•en "Lonrdon", som 1Sjösalt1Jes J PoJ·>tsmouth i ls<Op)temiJ:>cr, beräilmas bLiva 

i"ä nl.i•g i -cl•ec-mni!}er 1928. 
('fho Hrump'olhinc T·CilJcgraph 'antl Po:s~, 30 :sept. 1927. ) 

DClD ,a1ndm 'illV 1d!e rfJ 'na 10,000 lton's kt\yss·arna av 1925 lår-s program 
a1~l'l' sj ÖS'a,tts i Dev.on,po•rt. !Vr)''S'Saren c,rhölll 111atmn'e1t "Derv-onsh,jre". 

(La Tr'ibmne d e Geneve, 24 o~d. 1927. ) . 

SlagslQeppe~t "Nel,sron" i•ngår 'Som ,flaggs•kepp i At~an.tflottan den 21 
(iklohr'r. ('l'llc Hlamp!shir.e Te>lcg.r[IJ]ldl an.cl Post, 1'1 -okt. 1927. ) 

De t a,r1ti!lleiri, ,som å "Nclls,on" .o,c.h "Ro<dne;y" :oam1t d'c n;ya kryssar

J] (\ ev "Counrt}"-klarss'eh är avse.L:t att anv,ända·s llllo:t Juftlfait"t~·g , är en 
111 Yr·rkct intrc•S's'ant cte,ta'lj 'llo·s clCS•S·a fal"L)'g och, rc:hunr .pil. ·-r-itnlingarn•a dt:1tta 
<\t'ILilrlrri är gans11m 'J',ing·a i j:imr!'ör.e.!se m crd l(];e,t motsv'arande å utomlands 
b)·g:sd:c ,fn:nty Q· är ;cue.t 'i Y-erlöld·gh,et,cn ~l,e.l:L .annorrll!und'a. Det mes~t .f'ram

trächmtl'c rlr~;;,t l10s d ie rnya ~Yt17Ltisl'a ·fadyg e:n är (]en ovoan·l'i,ga utsträck

n in t! i ·ll(ijcl'lie(] h•0 'S kanonp·olrla!rn!il, v.il1wn m Kxlger en 'hög cllcYal;ion f'ir 
•·l']n '] ("" ., '~' ''·']Jpcns 15 cm. roch krys1s-a,rnas 20 cm. J'an. Des-sa lmnron!er ·oa::;-er 
J lte l\ayy; ,srl,ul'.1e kunna .lii:\g,ga en sp•~tr.r .i näsban Y.atje :t<i!kbni,ng i en u~-

Tidslcrif t i Sjöväsendet. 37 
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Btrliclming, eo m man föm· ()j •t.änl<t s i·g skulle kunna ·sk e tiJol •sjöss . L:n._ 

der de t senaste 'lwig<ert l[l:nYäncJ.e.s •kanon1cr wv samma l;a.\ibc•r fö r delta än

Ll-~nä.l. ~Jå v ä ttf.r onten m ed u tmärl; t 'I1esu.l\Lwt. De kunna göra bomlJka-st.
nm g Jr,ån flygplan t\~ilvrclakt ig, meJl •n&burJi,gtYfJ.s åbCt'S.Lå för ~.J,cr.;,sa deras 

u.ppgr': telr for· r·elwgnJo<SC!'<inlglS- rocrll cLLl<l!ecLnlir!lgrs·turuclam<i\:1, vi lika av dc f·lesita 
\S'J ooffrc·m'are b e• traJdas som cJ.crra.s vi~ctigastre . 

(Trhe Hrumpsih it'e T el1e/3'J'aiih. and Pos·t, 1ft okt. 1927.) 

iDen ·l'•eicl.u'l;:ti•on a.v ·otf,fi ·corskaJdlett'lfl , som ägt rum sedan augusti 19~2. 

har YWit ganrs.ka <om:faVtrund<C. Så<Jrc.dc.& lfi1nms ·de:t n1u •Cm:1wst 77 filn.ggmän 
mo·t 92 före denna. tid. Då ·Dunnros 3 i\:dmirJa'lls olf 1J1e Fl-e·e:t, 12 Aclmira\.s 
22 Vicoe-A.clmimls och 55 H<ea.r-Adm.i•t·al . lNu rälmar m an 3 .Aclmi•rats n; 
11hc Flle>et, 10 AdmirnUJls, 19 Vi ce-Aclmilrwls ,och 45 Hell!r-Admirrul·s. Ar 1922 

>Upp tog .b ud&eten an srJa.g <Lirl1 rruv-Jönin.g ·av 2'<2 :flag't,'Tilän ,j reserven. För 

1928 är an.s lageit för derttla ändamål beJ'i1knat för 293. 

(Le Yaclht, 22 okt. 1927. ) 

De ta.·•e ct: ör•slta s:ekti'Onern.a :av d1en flyrttllocka ,: som ä:r m'siedcl iför 

;t1ottbasen i Sitng,apor, ~mvra. n:y1igen .sjös'a.tts vid \Vans,ends va.l'V. De fyra 

åtet~sitJJenrde k omma ra:Lt ·Sj 'ö~ält las d j'runiUar 'i och do ckan sknJ]l i rsilll rl1eJJl1e t 
vara. fä:ndi·g ,j m aj 1928. i\lan irOl', a tt ·den kommer ·rutt sönldcaiLa2:a!s i Lvi 
delar och J sådant skick bo•gscms äm:la tiJ,J Silllgatp,o.r vi•a Sue;ka'!1alcn. 

Man <be!'<äkna.r, a.tt då dockan är rfärdJig, har rtill dlen1sa.mma M3'å,1Jt 20,00() 

bons ISitål ·o011 3,500,000 nitar. (La Revue Marri:ti:me, &ept. 1927. 

iDen 17 ok>tob·e·r k omrna ifym sljjo~·a lf,l•ygb'åuar , helt av m c.trull, () tt 

börj:a 'en t'lygn.ing ·från Gat Lcw.at er'.s d'Jy,gsrLaJtilo.n., Plym'Ou illl, tHl Incli,e n, 

.Si,n:glJIJlO'J', AlustinaiJd,en ·O·Ch )' \)Lm··sLa Ö'SLern,, 1en eli1s tans av 25,000 mi:Ics. 
An~amåle1t mad lfJygn.illlgcn ·äd' att v:isa. fliagg1an, cl'emonsltrera d B·t 

IJ:mitbirska 'fl")·&m!llte.rllelcit o•ch virn1na .e't'famnhet i aut sl;:öta tf•lygbåtwl' på 

•långt .aVI&tånd ,fr 1\:n lcleraJs b<aser. 
Utanför Medelih av•elt lfinna.s •i·ruga sjöfl)·gba•s>er på den v1altla vägen och 

flygbå:ta.rna ko.mll!la .allt 10pCl'0l'a ·obel'OICTII:J.e av rrundUxtse.r. Be ättn·inga.rna 

rs.IDo.Ja bo ombord ·oclh ,]Jaga .s~n rn.UJt å s p•ri.tkök. B·o·rldet i ilwrVhy tten •blilf 

ma:t.b1ord. Vrurje nJ•gbä t meclför va~tcn ·od1 1Jd'O Y.i.an•t Ifö r besät tningen. 

'11Lg-örande tvä o.friC'e.ra,re ool1 LYå man, undelr 't\'å -clagar. 
FlJ·gbåtarna äro .av .t';f'P·W Sup,crma rine-Nra,pi.e.r Southampton oc!l 

b)•g.g.da av samrrna kornrs t.r.u~;:bör er , om lever<erart de.t sj öJ'l~·gpilan, sonl. 

v-a.nn Schlne.i.der-p·o'k•aJ•e<n. (New Yor~' J-I<era![J., 15 oil;:.t. 1027.) 
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Frankrike. 

U-b·å ten •av 2. klass "!1Jana6" Jmr löp t ruv sta.preohr i Le Havr·c. Den 
:lr ::ts [Ullma t}p som "Ondli n.c,', "Al~ianre" och 11Eury~:lic~c 11 , o1n b·ygg;::s 
pft S{tmma •vun·. 

Li<ksmn "Eu rydice'', som n~·l' i .g·cn börjat sina prov.turer , utgör "Da
ua(•" en av den s·er.ie på sex u-b:\t&r •föl' ku.s,tlfö.r-sva.net, s0rm beviljabs en
Ji ~lt J023 {tes pr.ogram. Bdarna lä:r'O på 60.\!778 tom'i deplacement och far

Je.ll ;it ·i t'CS']Jek•Liv•e .!'iig;en il1 ·ocil1 !J,5 knlo·p. BesiLyck.ning.en utgöres av sju 
lnt ;•CLliLUhcH' och 1--75 mm. kamm. 

"amma va.r\' i Le •H·avrle•, Norrnxmd, •llrur nytigen erhål'li.t <b•estäUn-i ng 
Jl " 1\rrr·li .>;are hå u-'båtnr på 630 to·ms, Y<il~m få 1IHumnen "Diane" och "M<'-

fin ,r ·· . Le Yacht, 21 ·•e•pt. 1927. 

1Jc1n .gam1a krrssa11oo "Pothua.u" l;:.omme r nn a:tt .utran&era.s. Kn·s
ql'< n sj ös.a.Ltes 1895 o.cJil haJJ.' i rrt'ång;a. år anv~tn,ts so m arti·J.l<eri·sJcolfa:t' t;g. 
Kry"'"at•cu "Guydo n" slml!l et·sät Ln I(]CIJs•anlnXt. (Le YwcJht, 15 okt . 1927.) 

Förenta staterna. 
U. S. A. 

I ·en intervj u I'IlJ&! •en r ep['CS>enltnmt :frän. B·riltish United Press ha.r 
:;ta•i::s·ekr'8Jt e~'arren f.ö·r ma·rin<en M. Cul'ILis C. \VJ'l<bu'!' m eclde.lat, aLt han 
förutser en •ka,ppnus~n!ing tiill ,s j öS'S , j,li~ , j fö ljd av u.tgångoen ·arv k onf<Cil'CllSell 
l (j,CI!l('l \'1C, 

"SjliJö r•svra,esde•part cm en Let ·öm;;·ka.r", .sa.cJ.e l\11r vVii'Ibur, "få ti115tåncl 

aLt modc:'niiS e~'a ·y·L•terlig!l:r1e .fem •S liwgsllwp p, va,rigen.om anrtal1c:t m odern a 
Ja.rL ) c; a\' <Cl:emTa. lmt•e:goTii BJnJl/l<c up~).gå ti\:1 1\'l. Före Ge.ncveoko n.g't'CISSens 
S<J<Ill rnG n,Lräde hade U. S. A. uppgjo'l't en ilJ<es•tämd n)·byggnacls,pl'aln, som 

':".'l a!.!.tl ~ av rc.ge~·ingen. Vå.r •aYsi'kL :lr a;Lt ll'P'J!'L1l!ga <Cl'enna plifln i budgeten 
!or <1•1'] ko•mtm.a.n{le •f·inallliSåret ut.an mlinl'31la ~ln<h1i n g, föQ' såvljltt die a n.clra 
-".lörn;l]; t r rna -icke .före1ta.ga ·ändt' ill'grar d sina nyb~·gg nadspilime'l'. 

l len omnämnda pl:oo<en ·[lr rh-e.llt U·ämpa(l 0fteJ' Yå !'a bcb.o~r , m en ja.g 
nted !.!.r·J· aLt den ii\'00 ltl' uppgjord m ek:l .hti,nsyn tH'l de ultländslm m.arin·erna". 

XYhyggn~<t ciSiprogxammetts de•taljor kun:n:a rioke Yppas jnnan de gran-
si l· " ' ~ 
'L <w s <t\' ~uclgetkomm.i.t,tcn, memt inom Yli:l und•ea'·rä!ttadle J<r.etsaJJ.' i \Vas'llin g-

011 lrr ,l' man s.ig vetJa., ail;t mmr-indepa.rLemen·te't •k•ommC<t' a tt b•c,rdlra an-
~ktg tm nyb)•ggnad :av J' b\;crliga'l'C ·ti·o 10,000 to,n;s krys:s.a.r·e. ~ 

(L e 'l'emps, 14 okt. 1927. 
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De tv'å kr·ys•srurn:a "P•ensacol.a" och "SaJ1t Lake Gilty" äro lfih1diga t !H 
res·pck.J:iive 1l1 och 20 %. Kontrall"t .om byggandet av :sex nya krr'y5sa~··e äro 
uppgjorda. De ber' iilmas ibliva fänN,ga efter 36 måruad.e!l' . 

(Le YMht, 22 ondt. 1927.) 

En skoi'a hm· nyd.ig<en d1m·ättats för meddc~·ande av undoer:vi.sning i 
katwp:ul'te.rs sköts·el. Man ämn<~~r d i•t kormmendJe,ra 10 sjö'O'~ficerare oc'll <\ 8 
flygp~an:Dö!"a:rle från f1ottoo1s dU")'gYäs•cnde. 

(La Revue Ma.r.iltimc, sept. 1927.) 

U. S. A:s hang•arr.ar:ty1g "Sawabo.g•a", ·&om sk~lll nl&bas ,för provturer 
den 31 okt., äl', a:nmär\l~etr Obscrve.r·,s .sjömiJl'i[:är•a koll'.r'ei5'poncl en•t, Yäei<clJens 
märklilg&s.t c: :fa•rtyg·. Påb<örjJrut ofö•r ISjiU ur ISJe:dan s·§.som ·s.Jagklryss<a•re p:'t 
!,3,000 to•ns oc.h avsatt att bc•stJ·ck a:s med 8 !,0,2 cm. lmno•nElJ', bLev dess ]))'g
ganlcle .icl;c aYslJuta:t tiLl följ(] av \Y•aiSil1'i:OgtonJko'lltgr'C'ssen. 'T'.ilt:llsammams m'e<cl 
e~IJt systc.nfa·l'tyg, "L·exing-ton ", ,tiJllJclr•a{!e,s s lrugkry•ssa11e:n seJCtan ti·ll Jl•angar
fa;rtyg. Gcuo m att ibor1tJ!Jaga .det svä:ra a',ntii!Veri'ct mi:nskadcs cl·e.phtoemen
·toet ti'l'l 33,000 tioms, 'SOm wr ID~Xi!mum •f(j.r h alnga:r•f,at't:•g enlig,t \\~alslh in~
tonfördr'Q.gcrt. "Sa.ra,loga" ä~· 10,000 uo.n.s störr·c. ti:n "E•agle", dC'It · Mirsta 
·en•ge.Jslw, hCIJ1ga,r,fa,rtLygelt ·o•c•ll (less .Jiängu 270,6 m . är• 8,5 m. JS .. törre än 
"Hoodos' ", som th.i:t<t.i11s va·r i t Yärlld·e•n•s llil.ngsta ö'rJ,og~s:fartJ'g. 

"Sait'ato,ga.s" övre d i~c·k iil' 'anoediniH!L 1S<o<m l€if1 aclr1o.cll'om, 268,2 m. lång 
•och 27,/t m. br'ed; de.n' är be.l ~äg•en 18,3 m. över va<IJVellly.tan och !har ·cm y h 
av 2{).2,5 .a\r. AmiCl'i~'anSlia ·sk'äJmtrwe pä.st§., ·aLt med d!etta 'f·a,rtyg en ny 
stact i•nlförll!iYa<ts med unlion•en. FLygcläclwt är förs.c.bt m Cld la:ndnirn31snät ool1 
audm .in<r'iitlbnimga,r, SlOm man, pil.står sko·!a möjl1iggö1ra iö'l' IIJ'gploo:en att 
s1ta.r.ta fr~n .o ch 1-and.a å ifar t)'get med fu'llk~om1ig ~äke,nh!Qt i nästan ahl'a 
Yäde.r. Alla TöJr:u,pprtJag ·ärr·o -inLoclida i en joiilbte~Utk s ko\llSiten., 36,6 m. i dia
me.!Jer, genom y,ilken .ti'o j ärnvii:31ståg 'SlmLle ·kunna paJSis.em .i ·b,red'd. Denn a 
slwrste•n ti:l' evi•psfot'll1iig oc·h ä:r <till'illm nte:d lmcrwntorn, b.rygg'O·r och an:nan 
iiY•e r·bygJgnad placeTaLl y.toons't å s•tJ·t,bO't'cbsiid.aJn, 'S'i1. ·att lf!J'gdä.0kc t 'i..r 
pra:Hisld tage1t r"ent för· if,JJ g•ämdamål. Den:n:a •a;nonclning med ÖV!EJrJ:Jygg
I~aclen J•nforYllels fbrs•t :l!Y bri l1ti6hR kons,trulktö rer 1pä "Eoag-~e" och "Hc.rme·s" 

''.SGn'a.to~a" är 'e:n to1r •olck Lr.i•sk ·gle ncnaltor•silati.on. Aldrig förr b.ar 
c!.el;l,rjsk ];raft i så 1tor UJtst.räclilll.irJg kommlit ~i lll anyäncl.n.in,g oml)O<rxl 1\ 
fartyg. _t..n giturb'ineir cJr,i vla dJ'In~amomasJ;:i'll!eJ'n'a, o:m avg.iva 180,000 !11''1'· 
nenna krwft övcr·föres 1tm •Dliektriska moltOI!'ell', som •ti,r:o uwppJ,wrlc Wl d'e 
fyt'il pPopelilienaxLa.mil; lfwrtcn blir 10 kn'op. "Sara.tog,a" i~r clärföl' ctet 
fa,rtyg ,ay ,5Jtön'8 ,to·llltRl', s•om föT närvamnde ihar (!len .störs.til ma;s'l~infi;:raJ
·Lcn -ocil1 g,ö'l' den S'töriSJta i''cur,Len ])·Jeune! .a;J% •i Yä:r.l;cl•en . Prun1o·om•a ä[''O av 
ong<elisk t~·p, Yarrow •ocll \\' I1Hc T' o.r·s• ter. Vid osi•tla:n a;v · l l•UY'll lilmas:J;: i n ~-
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r i et fi nna·s bortät J ,000 ·elektriska moltoreQ· omib·Ot'd, från sådan a. på I100 
,J,];.r. Ull små motorer .iclw m~' cke:t 1tön'C än en äggkopp, .som dr'ivla de 
~'iJllL Cil(filJ€dTJ•ingsiln,s trumcn'Leill•. Vn.rjc m ckan i·Sik röreds·e i fartygC't, rt•tln 
rramLLr·ivarmlBt g.c.n,om vattnc't ti:lL p o tlfl, ~i s·skalnring.cn u<t!föres med •e.lektr!
rite:l. Stl'lu!Jms·tait'tl'G, som äe•o uppSiti:i.lkla p•ä ö\'•e.rbyggnadenl lh'a•\la •en 
J.iu"lsrka av 3' /., m il j•o:n•e•r no,N1la,Jljus. 

:-;j~ J'lti'Otv il. flygpl•run·, v~rr)i'e.rm1rclie ifeå!n ~smtl ·CinS·iltstiga jaktplan till tun2:a 
!JomJJ- och tor>peclplan med 'en lbesättnin,g på .tr'c mrun, .rymmas i d.c stora 
1haJJC:m'e1'Da u:n(J.e,r· cNick. iFlygplnn€n transpoebe'l1a1s up,p 'Lill flyg~:läcket 

mcucl,;•L •e.J ~e~<trij :sll;a h:i <>sa~r. D-e kunna även ett i sänd-m· sta1r~as JllieJCldst 
];a t.ap,Jil oberoende av vindens .riktn'ing. He.sätt;n.i,n:g,en UltgJöreos av 1,200 
1uonn . men härbi·H k·omma 250 oför fly.gv~.p nteiL, •sä att h·cua an li::tk't .uppg•§r 
till U:JO. Verk sLädelt':ll·a ·äro .så omlfiall\Lan(le och fiUll!Sitän(l·iga, att flet p!i
'"tiis ,alt cle 1!;mllc Yara ·i sttl.nd •::utt byggta '\lillkcn ,[J' P 1av rtyg1pl an som helst 
m!(·d fi,C'lr::ts mo.borcr. 

lC'kc nöjda .med 1a.tt gör'a ''Sarabog·a" tinl v,ä;J:'ldens s·töt,sta flybanide 
aEirullro m .hR\la amerikanarna lycl;31liS giva. hel!l•nc ·cH bctJ·d•an(llc s,tridsYärclc 
i r"r;"'' · Sl;ro">C t är sLarl;t pan1srat mo1t at'ti:ll cdi'Ell•cl, oc·h "b•uJ,g.e>s" av en g
e·lsl;: tvp s tt'äcka sig längs s:bör.re d elLe n av v·arttenl·i.njen. ALta 20,3 cm . lm
noner mod en sko-Ltv.i,cJd av ÖY•er 22,000 m . är.o up'])'S!titl'lda i cliUbheltorn. 
De.ssnlom f.hnll!as iioll'Y J2,7 cm . .luHY:I.ruJ,sklanonc:r· .och 1"J'l''R .to :r~)C(btubell'. 
· ·san~op a" är •dii:i.rför lma:ftiga,re bcsltyc.k•a:d än en modc•r·a 'kr'J'%'arc av 
''Ou lln.LY"-Jda•s,se~o . .SysterJ1al't;yget "L'cxi·n:g:ton" bl:i[' lf•ä/l'dig1t i jRmlil:ri. 

o'p ir..ioon·en \i:no~ mmrina kl'B1:sar i U. S. i\. är i <lll•lmänhc.t; emot 
des-.t far tyg på gwan:d aY r!-m1as oerllö•J'•rla torl ca;, sårha;rhet och ko.s<tl!lad. 
~l1 r ":'Gimto·g.a" •!Jl'i·r fäJ'Ichg J;omme.r· den a.tt h•aYa dr:agit en ko·s l;nad UY 
1: JO .OOO.OOO; •Cn summa .som vnr·irt tilil'rl1crr,lig för 11sggan clc't av fyra cilier 
rem rJ.e s törs,La k~·ys,sm-c . En f,acktW skJ'ift 1i \Va ·h!i ng ton s·i:i.g•C<l', RUt den 
Yiild''-'il s torl'oken 1l~os {!e".sa 11ar· t~'g hllnm>er a!Lt blivia dt •svårt ha'llldi.kRp 
]lit dr;r•as stn'idlsväJ:-clc. Så (l•JTbarn ocJ1 •s•tLrba;ra ·är'o de, ntt :blo·tta fr1lfrm 
'''ut ~1\ycl'da dem '\.i '!l det· kr.ig u1tgö'r e l:t s~· ärt probl€m,. 

(Ohserv·er, LondO'n, JG oM. 1927.) 

Italien. 
.Ja~·nrna ",\ qutlonlc" ·O'rh "Espe~·o" av ,typ'el!l "Turbin c" [l ,aYa sjö

'D:lt.s ~e~tri~P cncnte l'espoektiYe den 3 och 31 ruugu s!ti. Deras l'araktä· 
t'isliJ;.,, l\ro : ,Hingcl 9'3,2 m., b>r·cdd \1,2 m., die~)1 •ac cmen;t 1,300 ton . De :ir8 
J örscdl]n med tv ä Pa:r-sun1s .t.U'rbin1er 'På 35,000 b kr. o·ch göra en fart av 
:JG l;n11p. 
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Av clemxt jll!gGrsc ri·e åtorslt.å r 11u endil!s t en pä .g, t;ap cln , näml:i·gen 
' 'Os•tro", som l'ilcal etllcs l:lyggos av An,sal•diO i S.esw"i~Pon en,1Je . 

no 12 nya jagumu ·på 2,010 tiorn.s och 3G kno~).S fat·,t få ofö.Jjand.e. namn: 
"U gol in1o-Vi v""Lc!Ji' ', '" IAn tonilotto-Uisodium~;re'' , '."Otwa-TaJ:.•igc" , '''La·nze tto
iVla hJ CCII I•o' ', " Lcone-PGmcaldo", "An tonio-di-No.Ja" , "Emma.nue le-Pes.saglJlo", 
"l'\'icoO•o.s-o-<-l'c-Recoe u ", "Noc.od·o-Z ene ' ', "Giovanl11i-d•c-Vcn·assatw ", "Al vi>s•e
Ca'd!aano.s:t o'' 10d1 '' Am,t,on 'i•o-P.i:Fa1'e:tta.' ' . 

U-båt.etn ''Diomlel!llico-Mi'l'l 'ol'irc" ·J1ar· den 19 •s e,prtembcr sjöisatts i 
Spe?:zia. Fa~·ty ge:t till 1ll ölr cln 'Sertie på fem 'Sity ck en m ed ·e tt d epl'a·w ment 
av 1,300 tons ·i ÖY.-Jitg>e orh 1,650 loms i UY .-lägc. Far~en b·erälcrm>s bHva 
18 .J;nop i öv .-l>ä;ge och 10 .i U1V.-Jäg1e . 

Kryssah··e'n '"I'Ir•ento's" .s ekundära arbi,lller•i kommer att utgöras av 12 
10,2 em. 'kan. (6 .på v•ar .slid~) • .som även kunna anvä'll(Ja:s .som lu:ftvö.r·n3-
kanolliC.r . l}en urs•prun.gligca plan en up•ptog 16 såcta1na .pjäs•er. T·t•e sp1-
n:ing. ploo kul!lna t~mbordtag•&s •och fönar a•s i hangull' er . 

S lagsk cppe.t ' 'R-oma ", bJ·gg.t 1907, kommer !lliU '<Utt nooskro.oos. Inne
varande ilös t ämnrur mJan även av'f·ölr<a ur famtyg•sl'i·sltornta o.eh ne>dsk•rota 
följ.anrd.e ifa,rty::;: PanSiarn;:n•tsiSaJ'en " Fenwi;o", ibyg:gd 1902, .de •lälbba ~;:rys

sarna. "l\1a.rsala" och "Niilno-B:ixio" ('1911)., j.ag·,aJrn.a "Grruma'tiere" '· (1906), 
"C.'J.Sisiop c: · o>Cil1 "Cl:i>o" (1905), 'Siexton bo•r·poo!båtar av 1i;y,pen P. N. srumt ka-
dettfmt· tyge t "Americo-VciSpueci" (1882). (L-e Y·ach.t, 22 ·okt. 1927). 

Japan. 

I budge l>en fÖ[' 1928 u tp])'Lat,'l3s ib e tye]amde ansbag .ti>ll •J)estJ' elmin.g av 
rJc nya 'faJr~ygen, för en ny eskad'eillj lf.lygplan,, föir ibeSiä:Dtn'ing1a,r ä lm'!!Jgar
far·tygen , ·:.Jyg:gam:1e.t av nJ' a oljreeistem leT, försök mc>d kEJmi.s.Jm vap·en .sa;mt 
ti'Ll uts.1Jräckn•ing .a;v •undervi.sning.stilcl<en vid mm;i!llen•s .s>kol1or. Ansl·ageu 
'härför UtP'PS'å >till 80- 90 miljon•etr :fOn. 

J-cryssaren: "Kinrugrus·a", 7,100 to·n'S, har ibö~·j ,a,t sirna ])'roV:turer. De tta 
är d en t11ed}e k·n ·,slsarten 1i len .seri e rp •tr•e f1ah1tyg. De:n •fö·rs;ta av dlent, 
"Fur•ul:~d0a", insatte;~ •i ijiins.t :i maj 1a26 o ~h d en antdr·a, "Ka:ko", i okto'beof· 

'!\rot~ aJUa ans.trän:gnli:n.gJah' aY YaQ''1ett i Y'Ok•oQJam•a S}nEJs 1'mngarfar
tyg.e.t "I<ioga" på 27,000 .tons icke bli VIa Hilrdi,gt •i slutet •av no•vemher, s-ont 
man ~1 0j)'pats, .utan rf•Ö'l'St 1liäs.tkomm{\ln(tc å r. 

Dre·t jap1a·nislm 'amit1ahtCibet 1har å d•e.t n>on:Ll.iga Ki.n>as kust bHdat en 
•sä['Skild ·C•skalclcr, s om b estä r aY .elen l'iitLa ,krJ·r.:;.SiaJI'Cill "Tsurs·l~imx", fl:12'g-

~ 533' - · 

,kf';Jp, kr;ys:ar en "Hi:rado" 10 ch f~'ra ja.gra~· e. iD·e~t if:örr.sitnämm:la. fartyget lir 
]J y~ d 1902, deip'l. 8,24.0 ~DDS1 f;a~·it f,20 :knoop och >]).e;styelmt mBd 6 15,2 . cm: 
];;~n . " HiTa'do" är byggd 1911, 5,000 tons., <fart 27 lrnop och b esty ckad med 

i:i om . l'J.n. Divisionem. förif:ogQIJ.' äve:n ·över lasm,e1JI:sfa.rtygert "Ka-sa.sho-
::'l laru" . (L e YtaJciM, 22 ·okt. 1~27 .) 

Jugoslavien. 

De ·två u~båtrur, som fi:ir1ra 'året beställd.<$ å .ooge~ska varv för den 
juf!oslav is'ka r eg~r'ingens r •äknling ·är.o nu lfärdli,g:a . iDe <tv·ä fw~tyg-en, som 
r,, namnen "Hrab" ·OCih "Neiboij :ta", avgå ltill.l ju>goslravien l början av no-
wm:b er . (L•c Yaclht, 22 oa,t. 1927.) 

Ryssland. 

B'e t.rä:ffan•d e ilJ.ottlans övnimgm a.mför :Malr!ine Rumlschau lfö,1jrunoo: 
·;lr lle t aY u[:JprcpMlie medtcle'llanden å de n ryska 'P'I'cssem. framgår, .att ös

l rr~jölflo'tban ru•t.ve c.klat •en ·y!lmedi>gen l'ivlJ,g verksamhet ocl1 .rutt denna 
\ cr!;s.mmlhre•t rför manskB.lpEllts lVlid[mmmam::lie ägt •rum uru:le'!' stännigt ha
Lande ·omstäncllighette•r, yJ,J[c,a nä~· s•om ih,e•l.st kunn:at rtaga a1l'var.l'i•ga vänd
ni n~o r, l'an man hänfö'l'a denna ve.rksamlhetsli'vle:r i utbiLcLn.ingen på rik
n runde .särt)t äve n ,J!i,][ Svrurtta1Javsf1oliba:n, som .undC[' amiTal Orloffs bef.äi] 
hela S>ommaJ.'·en f·öt' e.tog synnrerlJi,gem prövanKJe övn:ingf<!Jr. I ibö.rjan av au
flll eli im ~öpte -f,J•o•Lt&l, som h cs.tod av 2 Jc.t')'slsme, 3 1lo1rpedbfutar .ooh 4 •små 
rn inSYep rure tJiU Od'essa pil. b ets>äk. V·id de uttallanden, som fLo1ttallis che f 
•Yicl ncore 1JiJ,1Jfäll'en ,gjo['dle, bet>onad•e han den !h.ögJa Sitåndpunkt ut'bi>ld
ll ins('n mått o:clh lframh,ö!U ·runttic!Jgt de:n för n.ärvrur>ande ö·lwJCLe ri'S'kten för 
1\t'i::;isn'a f.örvcckHngar samt .sadle slutl.hg•cn, altt .and'a.!lJ inom flo,ttan var 
l ii!L,rlitl·ig-, a lt h>äJ>J1Len av m\aiJl aw:pe.t >ttill],höriClle. ungdomsffu'bundct och 
l1Grliet, att utbBdnin.gien lålg .i b 'ändcrnla •på b•eiplröY-aclle fackmän o>cih att 
un cl el' hösten som avslutnnmg på övn.ingwr.n:a e n .s•tört'e lw.'ig.söV!llJimg skulle 
~ign I' nm tJiU1samman.s med Joods,tyr'k.oJ', l<ustlförs·v'arte,t roc'h 'fl.ygvräsrend'et. 

Officiell rysk rappot•L 

Be fä.hl1av m·lcn föJ' L emlilntg r>a,cl.s fö.r,sv'at'.&cllilS,tr ikt htat' ,t'i'lll lfrö r1s wnsJ'ådet 
o.nll1 ciH, a t.t ö·srt e>rsj öflott.run ib1e1finner .si.g· .i reilt ·så elläind>ig't >skick, att den 
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lcke vild >träng'aru:le b ehoiV sku,Jillc kunllJa ;gä LiUI SJOSS. Han fmmhäUer nöd
vänd.i'g'hetJen av 'att by.gg·a fyQ'a 3\i'J' sa.re OC!h åtta -j ag]a\!'e. 

('I111 e fi,aJIDj)sllli;r e 'De'leg,tia.pdl rund Post, 2.1 QJGt. 192.7 ). 

Tyskland. 

>Dc nyrnste kr}: sa:rna ' \Kön,igs:b•e,r;g" och "Kar"S['Uhe", eom delll; 25 
mat·~ re,sp. 20 augusUi ·,inme Yar'mndc å~· liöpte !av 1Sitf!'petln, tord·c i Meh1\11an
de LiU s'in storlll!k b 1CS•i-tta det :sll!ö1r5ta .s'lridsvämdc, .som •11littilts å!s ta,cl!k,om
tnit'S. Den kände •Ellligt:Jlt k.e nu~ri'll'CXJpCnben. H. B~y,vatcn· förl;lana.r, att rle 
förtjällla 1a:tt boenämruas "um:Jic•rsk•cpp" ,och lämnar i Dta,ily News en c1eil cl·e
talj cr, !SOm - c n'J'i.gt hans päs·tåe:n(~e - hi•btJiJ]s. ijl ermld,glh åJJl.i ,ts. 

De l•ätta l\r~·,sSJalNla "Königsberg" !QC>ll "K>ae1s.ruhe" äro ·sysber'lf.at'tyg 
mod e tt 'clle•pl.a;c·emru1't av 6,000 ·Lons, 169 m . Längd och 15 m. brcdlcl. Skr·ove't 
ii:r J.'yg.gt wv 1c!tt särsk:i'l't s]a13·s sLå:!, var:s 'Si&mmansJ!~tning itr l~itnd end'as t 
av 1albot~a~O'l'i:erna i ·Essen. D-C\t föNmar 'Mcbtlh:e.t mecl rllltomo:rden,tiHg styrk:.<, 
•OCh .ä nnu e.ru v'iktboc,spat1'i,n:g ~1ar -emå:tt•s genom '&tt cr.sät~a niltning.cn mrccl 
'eleklri'sk .sveLsniDg. Vi;cl högre Ja.r•ber framdiriv·es J'at!tyg.ct acv turbinerr 
på G:J,OOO :hkr., v1Uca a:rbeta m ed !t ög·Uryc!(]sång·a frän 1sex o.l '}ec~ldade äng
pannor. Hö,g t.a farebn :bc!'rulmas bli\n 32 l;rrwp. Vid m oc1el!lllålttig fat't 
ä:r cldvknar~m1 Dioe:>elmo,bot•err; aktionsPa:cHen ber.i:ilknrus bliY·a G,OOO m ile:,. 

Bcst~· e>kruhn.gcn är mycl<:c t 'kraftig. Den. be~ tik av !:1- 15 cm. kan. av 
mod e·rnas~e Kt,upplwnsrtruktiCJn, vilrr;a äro u1pp rtälkll:.< i Lt' ilpp>ol~orn oc-11 
d e LT·C· kan1oncrna Ii ·Slamma 'LOQ'll mrunön'eQ<fi'S lsorrn e>n •cnd'a el. v . .s. (le 
,Jadollo.·s rocll avfyras' •som ,e:n, kano-n m ed tre lopp . !\led. varj.e lbncrdtsid'a :lV

skjutas nio 15 cm. pPojoJd;Hcr ,ocill cl:ä på en mimu-t å•ttll till ni·o 1S&Lvoe 
kum~a .avgi\nals, ·mots,nar,m· ekllhrusti,gal 'eten aaU1tsä mer ·än c!LL r>l;ol;t i selw n
don. D' er t friiJmst.a kano'n !JolrtnCIL ,51 Lår .p ä UJ'luckcn, .cJ,c båcla mn1cl!ra ·o.krl;er ut 
oe>h dirrugumult; det m cl1Cil'ISLa · borne· ~ ·iLår högl'e än d o L ,aktra. Pä detta 
sMt kunna ex kanonroT :bät'a ·P' 'en lföt'följmo. D clbtJa eg.e nrclom~·iga upr
srbillnin,gssiiLL :h'a·r antagligen vaa Ls för 'att ~t.mcJ'e,r'hHMt ma,sl;ineei e ts ocll 
durkalrmts inrslalla:Lion. F Öit"u:Lom ll•c nrio större ka:non.ern.a fi nna 1, 8,3 cm. 
lufLv~lrnls1kan . ooh 12. •tOt'ped ~UJ) Cl' . I akuc•rn fi.ooe~ tält öYCt' y,a,t~e nlin_j-cn 
e n :stor 1uGJ;;a, genom Y.ilikcU1 minlo.r ];unna ulkaslas . Ett an :>e111~igt a.n,tal 
såcla'n•a kalll ombordtag.a's; {] C tran•sporte.nas p·å •skenor från lfö·naring3-

{-' latsen ö\>e'r hun1ddäc~''e> L I!Ji.ll ~Uc.l\r:w al;be1'Ut. Fart~·gen 111aYa 'Ctt mfttt
ri.git ,fri ,bo·rd oc>lt överlJyggnacl·e t'na ,]l'fiJ\'.a iiJ •s'kr~inktrs rså m~·ok ll!t s•om möj1i:;t 

Jör alL minska mrui~'1Jalll. 

B)·vvatc,r t'v'ivll:.t1' id'c 1pä a!Jt ' 'Kön,irgsb'C['g" -och "Kadsr"uh,c", eilnll'Ll 
1på ·cncluslt G,OOO .tons, til~ ·följd av sin ll;racftig.a b estyckning g'ott slw::e 
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];no na roda si:g mot viclia. rsrt.ört•e kriJ• ssan~. iDe ät~o ·CYmln·ing 2.,000 1x:uns mind
re ii.n (le bl'ilttitska. kryssarna av "Enborprise"-l~la)lsen, men illaeva en brcd
~itla på ni o 15 Cllll. l\Jan. mot blJo,tt s·ex å cle brfi, Ltil ka fat1~J· gc-n. Dclssutom 
sJ;llile die tyska :kry,sosarna, Uaok var·e si'n hörg>a fart, va•t•a Ii sl:råncl altt und
Yilut sbt'id mcld fartyg m ed kraf1Ui·gllWe :be,stycJm.ing. [)e ä.l'o ,t. o. m. något 
f<D ::tbhare iln de stora J:Jri.tti,sk.a "·Co1mty"-kr~• ssrurna ocih bava en k.!ialt' över
J~ig;;cmlh·e,t med 3 knop ö·v•e:r ~lla. mc1d 15 cm. kan. ilJos•tyr>kruclle, brittisJ;a. 
~;ryss.are mecl .två unc]an.tag. 11\'Llvn måste moclgh1R, '.Slubar Bywa:tcr sil-t 
nn!'öran.:lc, ·aJbt d1e ty·ska :fant}glsko'D'stnuktö.rc;rn,a med dessa far,tyg väi 
•J;i,ydat si.tt anseende från >ti,dlen i'ör·e kri,ge:t, vi111~ot anseende var mJ•cket. 
-. lnrt. 

J1a;ga;rna "Ilt is" ·oolt "\ VoH" ·llaYa l>öpt av 'sua.pe1n i \Vi'lh·elms'haYen . 
(I-La:nn,over,scher Kur.ier, 13 okt. 192.7. ) 
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Litteratur. 

Arnold i\•Junthe : Hari XH och lien ryslm sjömak lcn. Tl'cdjc delen. 

Jvnr Il<rggiSt(Jrö zTlJS ~Jol;<t.r-ycl;•eri -och bo.kd'Ö'l'J'ags A.-B. , Stockh~Jlm 1927. 

Prhs kr. 10:-. 
I det al·l!J.'a n lär;rrHu&be avs1lruta.t lför•elåg <detba vår <ft'aJmståcrrd<e sjörrti

nlät'la alävdl;:rte-c1mla'l'·e .1\<.t'n'O•lid l!.\1un~l1c:s sli:s<ba v erk, d:å htaJn ·så ~Jö,tsli.gt bort

ryctk't·e•s ·aJV <en ha:sbigt <päk<ommc.n sjukdom. Dem11a <h.anls .sk.i)lcllrin,g mn

spänneJ' t•iO.en från diet o'lycldliga slrug€:t vid Pol:tm!va .ti<ll oe.h mrxl lwnung 

Ka!'il. XII lS död. i[).e del.rur av jTirr<e·l1åU1at, rsoun -tord<e- 1fä anses <på!lw:l'lla de.t 

stöt'.sta imtr!e~sseJt, ä;r.o dieils d•e:n Y•ed<erhä:fltigu -oc!h på lhisto<~'.i:Slm f1alcta Sltöd'lla 

kri,tiik av Uco:mung K•a:r~s Sl~r(ll bcg i!Ska od1 p•o ljtiska 'CJiilspiOsi.tioneir vid o lika 

. LillfäHen, dels d'e .intlresrs<mJ<La deil.ald.sk·iilic\r.ing<rr .från ·v i.StSa 'i allm:än1h et 
mindr-e ful:\:ständigt känc~a <ep i ode.r från doe1nna !Jids h •i5't01'•ira, sälsom l\fa:g

nus stenb-ocks ·expHl'i•t:i1o:n d 'r}stkJl,ain<d 1712, ·cl:e sto'l'lt anlagcia ]Jlanet":!!Ja pil. 

~·y-sk-c\ansk linvas<i<on <i Slcåne 17J6, Gue.tz ·i.n.trig-s·p·el 17-H- 18 m. fl. 

F-ö!"frub!JaTen ,tämnar rföll's-t en ISkf,J-d<~ing av veriig•Cis förS\'ill'Spolii•tisJm 

sbii.ll'l1i;ng efbe1e •Skugclt vild P.ot!Jam ·och •ptålvisa1r :b'lanld u nn1at, ·a·bt .situ-altii,onert 

in;g•rui'UJJICla vccr siL hop.pJö.s, 1som män,g<e:n <tycke:s -lmv1a föne:srtälll<t sig. En 

-n.nm\ pä minst 50,000 man &"lmt Bn · öe~o:gs!fllo ,tlta pä 38 sk-cp•p o.ch 8 fre

g&tVC'r m<Cid 1'2.,000 mans b-esM~n,ing ·flllmJ•os rtJiJ'Lg-ii.n @riga föe k ,r"ige·ts ifol"'or 

sat•ta ·föt'anldle. I fö<!'bJ1g-äen(lC 1'ör•tjiina1' -påpeklaJS, .at.t av (]lessa 3S <örlogs

skepp H v·Oil'·O ·oodaslt n &gra åt' ::r-amilo.. A •tt lll:ntte.e 1Em .tw, dä .sto;ea hänstye

kor i Po-len ocl1 ösb8il.1Sdöpe<oY'ins·ema ndebe und•e.r,nå:Uas med foJik,, p•e.n

:nins.ar •och förnöd'Cnil•e,tc:r a v alla s!Qg dock kunna 'UtYec'kl,a •så Jiva!ll:t i-g 

lryg-g-nacl•sY8'J.'ksamhett av uedogJSf>a,t't~·~g Yi•ttna:r :i ·S<anning om såväl o'ff,e!r

rvmigftJCJt som ·00€1'gi; cg'e'nisU,ap~r, om n1-o:s v•åQ'.t S"'l"ein•ska f,ol1,, - M min

sl-on•e var b·etTä<f·f.ar ·1a.ndtelbs fönsi\··ar - .numwa :syni:JJS v•ara stti.l,lda pil. av

sln·i vn<ing. 
Enll'igt <föt'f•a.bta:ren.s men!in,g JJordte ikoniung Karl, ·i sbä:Het 1för .a<bt för

S<lö-sa ,dy•l'l}<acr tild meld rutt föe.n!ä <turkarn;a <att ilingr,i•pa Hys<si1a~d, Koncen

treTat ·sin mili<täna styrlw .mot sin <fwrLiigrus t•c fi,ende, t :s-ilir Pciter, ocih 6'1\M 
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1'"11 ~li ra eld f el., som fö-rut begätts, .n:är på gn'rui](l a Y otillräcldi-gt fiir

~~ ;Il' ö·sl l c•t'IS~ up-noYi:n1serna 0} l e\10 C\lt .nelabi\1t lJMköpt by•tc 1för ·r·~· s·sa•rna. 

'J' ilil'iUIL"t RH <r~er-e•rön· a cl·c sye.nsl;a ösllCr<SjöJJoes'ittn'in.g;a<m a •O{)h J;rossa 

t-a r·e n~ i.i ·r~og ·.lms '"'al' v.isserJ.i,ge<n illlll ])e,tydil'i.gt m :indn'e gy-nnsaJtn t, än ~·acl 

( ]l'·L .nttgra år L'(\riga'r 'e thax:l<e- Y1ari.L, tnle<n förf.aHa.r<en. ·runsc·r, att ·e·n ~;:rartig 

IDJ;Li ull, ulg•åolg·e,n frdn Vibo.rg <ocl\1 Sltöicld av flottan, <bo•rdc h <aJf.t -all sG!nno

Ji!;•IWL a<tt lyclm.s. 

Hilr.ctflcr !föl~C[' en · lkiL<.!.r~ing arv Magn us '5-tle,oo•ocl~s skick11iga oeh 

JJjii'IJ.emodliga f.örs.var av Slkånc, och huru c~cmn<c tappr.e karoll!in .i·cke JJlotlt 

s/;o~· <kt.n<sJ;aml8, lll•t,am äY•cn är sditlcn •octll (lien upp•ryctande .J~rruflcn ,i clct 
l ; ur c,t.l ö,;·a l·and{)•t ' b'igs'lledni<n-g. SL<e·nlJo.ck avlitg.geT å t.skWiiga bc.s1ök .i 

1\a.-J·, J; rona föt· wtt på'-kuwt t'Lo1ttan-s rustancl c, vi.Jkct :sQ;:ö~es· av d-en gaml<e 

<un iraiSCineraJJon Hans \\'aoh<lme,istcr, ,som ·ll ä:r"id J:nläg,ger -stoT 1·öl'l.j än:st., 

Jll L' ll ,s1ottn ha.r att k-iiJmpa m ed 1mängu •svå~ig;ll <e<teu.', e.n-älr tor b'tl is t riåd.er pä 

]JL•nln,ingttr, .sj öfot!k o'Cll1 föm öclc:nUldcr wv nar:t aigJt -aill<a <s lag. Brand an

·Jr t1t ,;aJ;nas även mat iH fliing.werna. " Jag Ular .j n,ve ,rätti-b'Jil·e•t att s:lläppa cl·em 

ul. L'.i lw1~:er a.t,t sväUa d·em :i ~Jjiil" kJaga[' d1e1n. å'ld.rli•g.e .aml,m!,~cner-al-cn. 

Den l'J.akal'tallD pcs.tisjuk(l!om, som u.ndle•r ä·r·en 1710-11 <11är j aldle i lttndct. 

CI'Ji ,;ont ·cnb·ar<t •i Ka<rlskro-n:a lJon:t~·yckte. 8,000 männ1:1sl;,or, v'aJl' m,ruturH:g-cn 

i\\'1 ' 11 Ctl •SIV:år·•t ll :indcr fö:r l'IUS1lil1:ill>g<tt'l1a!S JJ•ed•rivande. Stenb ock liT \>'/.ar.llt
mei,[C t' tit.l tor hjällip ctlramrl'ör .a·m ,gc:nom rs'illli ·outliröttliga förunäg.a, :ttt 
i LO>' J'a•ll<c\t J.\ne,nsiO.m il!V e'lllsk.i.llda .p•e•r;s'on.Cit' •up·pd't~iva pcnn.im•31acr •ocl1 'fö-en.:i

deniJ·t'li' t' . (}c~;så ä r molUtan <å.rrLi•ge•n ti11U sjö·s.s 10•<Jh un<clJsti: t te•t' blia-nJCI an·nat 

··h;J SlJ•alisund .stom \Vism<tl'. 

I fort 'ätt,n.i ngcn. &k•ildoos SLcrn!b·ocJ;;s .expoediiUion .till Hug.en 1'712, l1ur 

J• i't ~l'' l 'nd al' -env'i obu1r m eJd Yä!clt'•Ot ·Cd >hela 3'l'tnen kurride öY·crsk•ep•p.a-s, oc'it 

~lll l'tl. 1·a.ct äru:tä ' 'ärTe w t.r-, s<bö'rre (]~Jie.n .av -t lransporltflo·ttan m:c<c] ,för ar

lll(•n f< Yitt·cl•e,!ll:igt vi-kt:ilga .fö'!'Täd förs.tö~'lJ,es a v da:nsk.au.'na. S Len•bucll;s ex

f; Ct~il!r .n ,j ln<ordt;;·sl~land skilld'roas mera .i rn ,grucll1(~e Ii <en :säriSkHcl JJ:i11a.g1a, oel1 

•Jna:n l'il t' -följa Umnrs hjä!JL.emrod1iga ~mmrp nJJot ,svåri:Jghc•te,r 1av ollrika s~ 1a.g-, 

Yilk t•n ~Lnclacl <e<S mecl d·en •sorgllli<ga lmp<i•tul<ati'On""n j 'rönnlingc:n. 

l iiir·på följer •r·ed•ogö[·re.hs.e iför d<Cn •r-ysk·e tsmcn<s 11:;nerg:iska. och m:äl

lll'Clh•·Lmt •UIJ'be>lte för GJbt tr}•gg•a s<i1na Ct'ÖVrlirrrg!acr och för att slmHa 6i~ 

" n 'l11·k :s.i-önm•l(it. Hm ~· r ävelll j .ra-s.Ulö ye•nks<amhe<t för 1att <YrgHni !>e~'O. of

J'en ,.;iwn mot SYeni·Q•e -ocl1 JJJ p•ckte•r ar p:ms-o:n.l•i!:r-en .ltc1a <s•in 1! mm. J;r::ig'S

f r·ont. I SJam:räd n~~d {!<en cla.nsJw lwn:u n.g·e.n j)llianiBrllls ·en <Clansrr,~r~·stk in

Y::u~iri]J i Skälne. 

• 1\,mung Karls ätelrikonrt tliJ.l :Siit1t utlairmaid·e T' ikie elf [,e e m~r lin fem 

i.ii'S \'j, [,Cils·e .i 'l'U['ki 'e:t ISki<ltlt'a<s a1iill'lcfrt.'Clt'. I .Stt1a]s um:l •S!ilitllmantt•ärffrur -ko

l!UilWt•]] .med Gö[·.tz, 1S10m ,g;eTI'om ski·ck<l:i<goa tfa1slt h •årcllilän1ta mcd<o-l <Slzapa:· 

l1ll:<j l le l 1 c<L ,,,u t ämnu :nå<gra <år -fo'l'-tlf<art:··a m•etl k.11i<g.f,ör:i n.g-em. F r•eds•tr-c.v:lt'e 

Sakn;h <i n1g.al-ullld•a, 1ty •eg•e[]rttig<en äro alla p<M'ber Ll'lötba på cl et iJful;g,a. kei

' CL, nw.n a:lil't SltJ'andlar på lwmmgellls 'env-i<shet och br'i•s,La;n-cl'c s·innc fi.ir 
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.rea1Hcbce. Dc.n !1 ot,am[l1c f,ah'am a'' en ry\S,Z-iCIIa<n;,J;: h ·ät~s lc~n(l•sti•gnin,g i Skåne
uncl·€1[' S•kycld 'av e.n Lli:msnz-I·ysk-en,gc•Jsk flaUrus l;runorn•ce >avvärj•es• :tack 
vawe oen·i'?hd ooll m!tss tro mdl:an dc ail.li:ewtdc ; mc·cl vä•pn.a.t moVs;tnå:cl illa
dc (i•e,1Jt.a 'i"Liem:o<.lli.g·en ej lyclm!B. S:k.i'lcl ri.ng•cn avs.l<t.liba'S rnetl lwmmgJCns död. 

I :s !H~O't'd0t framil li ll er fö.rfartt•a,rlen •att kotnilln>g Karl., (]äre,s:t 1lln.n i 
l·iO,za ''' ö,g .g·nrucl, IS'OIITl Il cvn va:r ·silrugil•crdla r~: •, .[i.\" en ;11öro;.t>t lt att ·J!cd-a lz·t' i·g•e.t i 
stora rclnaiQ.·, :sk'UUe ·f•ö t·vliiFtso k•tmna.L J'~Lkmts lilll e111 a:v vcu·lrllems sLötrsta 
fällhe t·:rr~ .r·. Konungcms pil·ane.r e'rkiunn~ - o.fta 1l"La1va '"'at,i!t .5 l·o.rsnagna, men 
mMc• l. .föe .clc:s'Sia stocl .o t'l.,a iS t ej 1i pl'O.J)(ll'L iorn Vill: de medel, som 1fun:nos tlil!
~ängl:iga i' ör pwa:neuma!S ru tförr·an'Cie. 

!\ lun•l·ll e'S :S!1s1ta ' 'Olik 'll'lgörr CJn vät•dHig a\"SIJ!t.i 'Lnl'rrlg 1p~ c,lt gciCl!if!lCt och 
,;rtonsl,ag.cL sj ö.nl'i·l'itä!r·t o cUl :stra;tcg·i~l;:t föl',falt liail'•Stk•a•p. ?IT·e(l s1:n kla
m, 'exemp.l'ifilelt'Wn(J·c ~JCYir~;förling· .s•t.ocl,e·t · ·h:an frmnst~i, 111Lkt prt~: tåcn.dlcn. In
trcli,s.rrnd.k't 'epi1soclm·, cl'cm !J ,a.n ·11 p ps•pl\ra:t 1mde:r -·,i:Lt Sl)"ll•n•C.t'!l'ilgrl ,gnt ndl'iga. 
f·oPsl,nin ,go;arb•c,~e, I!'<](•Ltnkft Oll1\"äxhn~ -ocil1 öU;at tin.tl'Cs:sc· åt . ki l(ll'i'n,gen. 
Fram~tiilln .hnrg,o '•ä.l,l!c,t Lill' ~dl:ll'·t •o.oh •lzond.8rt, formen -cJ,cga•n.L och ,J,ät.Ll'i·SL, 
midlän,cla ·do,ck pil ·e1t.L -oC111 0:nnla1t o; Lä lll'c ·libet lun,g 11'å grund a\" för'Ckom
nxmd'e 'llj1>prcpni•ng,a,r Y'id :ti:llifiU1en, 'llå Jöll'fnMarcn v.cfl-a•t al'ldcles särskil t 
·hc,tcm::t •ciU pås:Läcrnldc etl! l:e1r •on •hänlcltcl1s·e. ~\ri!li!k·cn av Uwnillng Koa•rl: äe gan
:·Jm ,JJtwd, m te;n. lo.r( lle ·i s'l10t'l s•ett .fil run:s•c:s 1'-:iJLtviiS, m<. hilnda (Jömc·r föil'-
1"<rc\.t arcill (lock emcUaniH Y~tl Slträng't; de•t Lir n og ej ·~å Jä.tt, •aH c•fbc·r ö vet• 
200 ii.11s l.'örl'opp rme.cl Sl~ik e.nllelt bcdöm::t .ge'n'omfii.rlJarllelt•cn av tli<llLänk t•a 
'l'ör.etag. 

Uct Llllt'cl e ·stJ.u•bli g•r n ,Jl Lh· f'å a:n,sc-s )l'å - :n pl'.a.l:s. a.L!t till d1en f•r•i1;ost-i'g•e 
mec.e;n;a.t, y,j]lk e•n möjtig.gj ol!"t tlt,gh·,run;clGL av s(i;,·äL Llr'llia 1som a1n1clra 8J'•l1den 
av .samm::t fii.rf1rutJtar·e, ft'i:\.n en jntrets~ c rad htsck• t,ct~ fmmfö·ra cH YÖt"i-
~am t och uppr·iud .igt l ack. 

F. 

Llei"iil~uliimin!J, föt' örilo.g:>HotLan.s yngr<e >bcf~irl •Cn!.1gt uppt.lra:g ut8r
ltc.ta>Cl ::tY c. \\',a:!Jls,lt"öm, l l~ap"L,ell YiU J\un•gl. P.!·abtan . 

I c. l t a•n,för~wctc, 1som me.cl an:Ledning a1· :\l a.t"i 'nlli tlct•auu:dör·C<nlingon:~ 
25-[u,iga., .framrg:l.n,g 1~t1i'lm :tiJily•a ro n)·;J.i,gon •!Jö1Jlis å :SjöoHic,ers·s•Ml,skap>Ct 1 

Slockl1olm av en av ,s:aQ·,dia fl.ir,cnlinl~'s .,;.~ina.r·c · , 'i Yil'kct 8\:J·fl.i>mncle !Jl. a. p!\.
pcl;aruc·--, ·llllnr sent ,i F.<~äha Y•elr],,e;~ cl•cn re1n!l. sd•ösrtra,tc.gis'ka Httcrature.n1 i 
'åt'L l'a1m:l Fnamtri1Jt, J' e.l•a,l•CTG(J,c •trala•r,c·n, a tl 1(]: L .l. 10. m. fann•s -en b id ho·s 
us.s, (lå oföp:;~ftcliSJCn d"öt' ( i'i'lU1·öll'ram:lc ,spö,r,:;mill "'a.r rså ' rlor, :1.tt lJDgrcppe.n 
sl.mtcg och >Slir{tl·c.gi :h,::tl'it när anY·Lincl,eb ::iOim :skältso·.t•tl. 

. ' ] J f'' , . c· ]-a!liS]'e n et ;~ix jnLe lllam, alL U11ta.n l YcU1a l1<11SG.T '}.;.an - •C: 1 1C;l' Ct..l Jlal.:: '\,C 

~oä:;a : ~·11aor ku1nn•al "l - s.pi:\t'::t 'en 'lirkn,an:cle ofiit,s>tåD}s•e bD~l'Liffande JniiULLtcr-
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l ·' dagog•ik r ·n. dC"ll~J·a ·i d.>en f•o.rm den mll11l'cra frla.mt l'ädoer V'iss:c.rJ.~:gcn reth
! id .n';!·m orli!gl'l. men där för ·icke mi ndre viia(~ig·a lära om dc:t mänsildig::t 
t:leme.n,tct·s 1Jet.yc1chs•c och d"o:s.l;rt tlll i.norm J;r'ig;;ma,k!ten. Män§'cn f[·aJmståen
d>o •bjöo·fric er· 'lla,t· föniL'>so ·i ,gRmg1ma IUide~· vfisa t &ig I:Jehj'ä:t'ta, au "flottan-s 
a.ngc lö.gnrao;t.c d el är p.ersotnla.Len", m'C·n •if~råln clt.t ikons•trul..ermRlc Utä~·av och 
t i ll inrföranche1t ::tY ·särsk!i•lrcl ·uncle:rY.isni·nrg 'i k'Unsrrwrr1cn ·om rätta. s-ätt<e't att 

,JJ ;tndlllavoa oell 'foSJlt':-t denna 'Pell'S'Ointal är iSlcg,c:t ·;t.ort. T''llO'fd v•c.clrc rn almn oe11 
;tH,;i; öns mu •<>llcr ml'llldr•c il,a t.e•nlt rmo.tslbå:nlll •llait" dock denna :icke min:st .f'ör 
, (t r fl,o,tta med dess mat.c t,ilc Llia 'Svag:ll,e;tc.r så bc.tyd,etls•e.J'uUn uubiltlning·s
p·cn O'lllisider b•ruti•t ·,ig>Cno.m. o!\I>ilirtä:rpe(lago;g-ik unglir nlt.l s.om e'lt l1etl i 
·.ar s,iöoff'ic.e't'W ,tbi'l cLnl;lll,g., där 'ämn,et d"ö•t'ckommer i 3 k'il{lil ·omgångar , ocll 
;_[wn Ii 'lln cl'c:roHicc.t'srSikol!aill :sliws· un:cl.c.rYi·s,n!ill1,g ,i Ulessa st)·cuwn. li.t·a.n av 
dcl·ta saU;iför,h'ålilaiJ1I(:Ie 1il~l.hWomrn c:r ulJan t1'eOza.n f'ö.r'f. ti'tl ovnnsll•åe.ndc a.rJJetc, 
BeLllsutövning·. :\Ted teYallli:l•o untr•es•s,c .o.cUl od"ö:rl..rlll ben :en1crg.i •lim· h •a1n a.Jil1t
~ l'd,an sina yngre M•J'i·oersåt' pt'Crcl.ilmt pelt,so.nal'frågo.rnas ·S• t.oru be:tyde•ts•e 
Odl lwn hall' <Oi i..Y·iY·elaq(tigL \"at'i't sj ällen Ii dot krä;yam:lie l::tl'])<C.(.C, som rigg<)'t' 
k .J,om dc JliU Y>U.nJlla l!'e>:ruWaJlcn. 

I - ~·'rn :Jyo'k Hefä1s.uLöYml'tnlg· lhait' tför'f. sam l alt .en månG>fallJCI "er11alre:n
llet.t'l' ocll1 nön, b:ämt a:d'c 'LI,t" rpran,t.mzc n, etndn.·a:s 1oeh föTif :o; :egen". Han 
bygger , ;s'ås·o.rn han ,ock:så 'f1r,annih•ålllier i :S·iU 'föeo:ncl, riilt•t mycket p'ä citat 
ur li<l:i<grut'e ·a:ruJrt,crn •irn-om om.r<wclct. 8Lurcl•e;c';s 1Jel~an,tra. " Fivc [TI'inute•s to 
une JJ.oll" •ll·llil' :lri.i:rvi<l urtrgj o'rt en ofta od1 m ccl rMU.a ainllitarcl lz•älla. Alt 
J'öl'f'. sät,sl,i lt Yin:nl'a~t sig om a tt il:iilifQ".octogöra ,J'ii:sarne d·en •tii•ka -skörd aY 
l' r l":cr·c,n;hct, som .e fbe:rb' iig1Slii'tle,r.aturc:n slk:iillU,er, !ärr' giw1t. 

Förf. Ktmilletlt' till[ ;aJ!Jt JJÖT'.ia med. en övecr·slikt .av vaill :som 'i Yår rna
l in :rl1gjor·ts .föl' a1tt koimma Nlt IClcn s.tåndipunil<ct 1)å d e;t m!i•J,itärpe;dla,gog'i:ska 
Onll",ucl<Ct., där Y i nu ~ tå . Icke u !Jan srloJthet 'lwm>tatewas, rutit dle,tta arii:Je.te, 
;,ont Yä ·cnl'llig-C!n s::tmmatl'faHer me(! ci ert; !SI<)-nas-te c1cccnJlli-ct, för.t oss ,i 

J"r ~inh ta. J.ctJ.e,t b'l.and allila marliner på det.rtet. -omn'låcl'e. 
l det rin,J.e(lanclle ik rupiltlelt "Per1solnial 101Cih t c·kn:irr''' srt:älll;c•r förf. så aU 

>ii:,:·a. 1;y rkan mi:tt "i JJ~· ,n ·ocilt JåLcr p,e,rs•ono:::,h:~)·npun.J~t:e,r,nra. f i't s1in plat:5 m erl 
·i >lilr •n Yirl s,'d8,n .av d c ma,l,e:t•.i:cUa, ym;a ju i ICllc•bl!a ·teknikens fö:r~·ovaclc 
1iLkYan· o·~h .sär -](,i,lt ·inom :Sijövap.ne't aY nra,til.lrUi ga skäll c•ljcst a!lllit för J·ätt 
il!t a~-a en {]Omlin clrande 'Sil:illtn•'lllig. 

:\l:inu·a ta•nJ,cväc:ka1!1[l,c liii.['(llomlar .g~i'Ya1s Jäsolr•cn •i rlc,t fölJ•ande lGJ.•pil
],, l '' lll "B~clf~~J ,h::tYarell1 " . S~ur,sJ;illt må ~~·är i:rillTJihåJl!Jas, vad förf. !Li,g,gcr sin~ 
unF'il kt•m.rn;bm· på 01järta1L •i dcra;s crgcns~zap nv officm·:a.t·•c.. Yacl !Hm anf'ör 
filll kam,t' ,1tf.otStrart -o·c01 ·om nl.idYätRli•glJc l cn at t fi1ån1::t 'l.t.n.cl•c,:'ilJefäl<Ct om 
J·~ ;..::,~ 1'11 . 

Yid SL!Jt.JtHCit aY <:l,c hnda kapitliCn -om ' "13ed\ibuliÖYn:ing .i ai'lmii.n.!Jet·· 
f·t· lt "lll ' "nlJJIHrdni,ntg" JOCh ej !Jl:o!Jt. ckir, ul'::t'n. r. ö. l!i1Lct Yan;1lan.s i boken 
fnt· llJnn l'·ll · ])el(!;i)1t.mand•c jJCuminniCl<src 'Om (}C •s ,·i't:r•i:g·lt c. lc:r, vilkll. ·CI[] s·åcla,n 
ltr;tl 'in >'D ill Y år l! re~· at L J;:.~UT:p,a m e.cl p'å g.ru.nlli a,. Jösliiglll clte;n i pct·•solnaUöt'-
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~Ja•ncuen ., lmap1J·a l'aclr.Elr, d.e täta .omb}·bElna av .både befäl oel1 mc1nlig:c ·O'm
boul -oci!J i J:and, de ·vii~·inpUII,,tli•ga•s k.o:rta tjäns•~e•tid -o. IS. Y. Ty åuskillig:t 
av wt<l föef. ll:eur a.tt UliO/S• :siin u:äis•e1(r·el:is aJnbefalu\J. för t•ill'ämp!lJi.ng i pmkti

kcn, glir tyvärr u.nd.c·r •nuvarQinde ,förrilåilanden :svårldogcn aLL rc.al'is·cra, S'är
skiH Yale! laniCliLji1nsuen rlJc:tJr,äHiart'. Vi.!å;~ct :nruturl:igltviils . . pEt 'in.Lct s:HL hind
rar, att. man llör ·slöu,,a g1örra itl.c•L bäls·la möj1l1i.ga o:cl1 därjämt1c oavlå'til:igt 
s t r:l Ya a tL Jmm ma ~l 1i ll.l e1bt u:rä tLr:e s.ai;•etr:na1s tJi!Ustt'i'nxl. 

bXtc t· .e\tt "''apitcll o1m ".F'ys1''"k Jo•s,twan", ciii.r JJt.. a. ktlaJ·ll~igg·c .s .io:lr•o•t
ten:s ·cgc:n.skap av en även .för -sjövmpne,ts :p.m•s•o•na:l • :01ät~clc:vc ·s Yiktig rung'etä
F·cn:!Jd., öve•rgåc· fcirf. rbilll bollmms omlfånt_IS•riklalstc l;•a,p:i:tcl , d e1 t .am " K!i.
ralJlärsfo:st:m n ". i[).ett, blelllan(])],alr •e:n mån,glfa:ld kr'igardiJ·•g.c!Jer, som al1ta tim-
8<:u1HITKlmls ,sk1ola gö!ra en ,g.od Jrrigsnntn av 1cn g1od 1Inc~lbor;ga:rc. ~}C! t skulle 

l1är tf öra of ö,t' l•i"u!liSL ratt nlä:rma:re iul>gå på 1fö.r1f ::s S}lnp•unl\ite,r oc!ll •cl'e: o-Dta 
no,g ,s'il ,i:ntres>san:ta JJC!Iäig;g :höwf'Ö'r, 1sorrn kunn1at lhämta:s ur h·ig:scuoT.ta
ltarcs m. •J'l'::s iJJ.e~'.äHds•c.r 'Olm s:in1a erlf'mren:l!:c' l:clr. Ja•g kan .clork init'e 
unr.J>e1r[låJta alL här '•hl>Sitärnma :i vatl 1fö~·f. :ha.r :allt iS:L1ga .rötranclo den f,os,ter 

läncl:s·ka u p pJ~ · Isll'inogs·Yelrksaunl:t·c't·cn 'Siamtt om 1:1 t!bri:Jd:n.iln.gen .av Yi:lra värn·
pli'l;tilga. Likaså bö1r !Umdle:r.sLrx1;als vad •lH1r1 a.nf·öT lJet:rLlfJandle aLt sj ö
manskapens tiill ·in:ga,!:unda ,får ans<e:s vn,rla fö1rb~ med .socg·clsl;eppcns vä

scn.t.l 'ign j'örsv,innanclo f.rån uJa'V'Cn:. DoL :ii>r nog ing•em. l~i6•k, a~t vi få f.ö r 
mycket av sjö:manska.p oi vår flotta. 

:Fö·Jjcr sil >ett k.ruplitCil '.am "Pcmsomule.ns t:r ev,nlaicl" , wtr:i b'L a. g1es e:tl 

intr.csscmt in~Jliick :i .clc å:tg'ärcter, man i frläJmmanJClie ma1r>in1er vlidta,giit ·i cletLa 
a'vse.ffil:cl:e. Vi få 'Silu~l 1ig,cn i lowp:itl•o:t "Belfähslu.tövning :i k,t•,ig" d>eil av m:i'mg.:J. 

lärot•i·lm erfar.cn>hrcLcr på clleit [;r·ig.s- och :sl.T·ilcl.s•psJ'koit,oglilslva områJcl,e:t. 
• ~leicl ul•arb·c,landc:t av dicn.n.a sin .b-ok om B•e:f:älsutö·v,nimg 1h.ar /i'öd. 

oncikUig:cn g'ivli t ,s:;:g 'i,n på. :c1Lt ämmiC, ·s:om i 'S'~orrt se•tL mä,,tc i]),e.tra;l'.ba:s så

Rom ömtåligt. Därom är .llan förviiSso :nwclvdVe•n. 8ä,r:ski'lt d d.e,t stora 

.Jzapi'llet om Karak•tär•sf o:9t.e:an är •cl'c!L på1,ag1iig;L., ·rubt han må:n:ge1n gån1g . s.'i.t
te•r fingr<Ot på d·e:n ömma punl;L.e:n ,och :s,äkeJJ1l•ilgeln i1inn:a:s de·, s om llålil1 
för>c, ·att !J.an i ,en rdcrr fwl!l ,gi\:LL för 'läillg1t i Bin öpp.enllljä:rt'l'i:ghcot vlid be

·l: amlJiilng•en av fråg'or, s·om 'LLC a,nlsle bö1ra b:cltt·.ak1Ja6 :såsom vcvsen.t:!Jigen_ i n~ 

te:rna. I vm·j.e fa!Jl må m1a:n ·e:me:l'lie.r:Liill ~l ·O.]Jpars, att IClcn J:tus:o·lwcts as un1g'a 

oHiccrar'c, tm Yilken fö:r1'. r'ikt!aa' sU1g, äsnatr fll.e1t ·e•nl'i,g•t min UJl'p.fatiLn~ng 
flirtl"äf.fl'iga wrlJe:bet el.l in>trc1ssc,ra,t sLudium, tliärmed bidragande aut •llå.!~a 
andan i1l·om Y[tr flo :Ltas peT'Som.& ·pi'l ·ll ii g ' ,ta mö j lii.ga s tånd:punik•t. 

G. Hm. 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsve,ten
skapliga tidskrifter. 

Organisation. 

AllmäJnna· s.ynpunk,ter ib e,bräf.fand:e de sv.enska Ju.ftstr.ids!knafternas 

oruan.isation (Ny mi~· . rtic16lwi:ft, h. 1). - 'Dlm my,aJl naWLl res-e.rv•e ,and its 
future (J . Ro:y,af 'lill1i:ted s1m·v. ins1. >lWV. 1\J27). - 'llhe ruux@iary ·p'atr:al in 
pe>nee :tlime (J . R:o~·:a:l unjlted serv. :in1st. n1ov. 1927). 

Navigation. 

Dc ny•c:ste SLeicltinjetafJClller lf:or 1Sj0- och lu'ftnavii,gerling (N. T. f. 
h . :J). 

MasldJ1väsende. 

c.: ._,,,. 

Några moderrua crnar.inan1äg;g,n:in.grur med A.Ua,s Di•e.se1 mo<tore~r (Tekn . 
'l' . no v. 27). 

Hälso- och sjul{vård. 

J-Iygiicne Nav,afc et h 'afJilta:lli:tc (fiev. Mar. okt. 27). 

Flygväsende. 

•Ecli.torta:l Gomunc1nt. il<'ö:rord mr pyg!ll,åJta:r f~r.amför .J,amc!f!y@plan 
(F!i>ght 10 nov. 27) . - .Nir eXJe.rcis,es 1927 (J. Royall und!ted socrv. inst. nov. 

27 ). - La question id(ls ldi~~ig•EJab:Joe:s (·lie Y. n:r 2327). 

Diverse. 

L es 're'lemeures de marine (Re.v. Mar. :olk.1t. 27). - De s:ven.skia .och 
engeJ.sr1Qa förs1ag!efll tiU g.asskydtlsi-rJJstr!]J\:ouione.r (KTi,gsvet. a·k. T . .aM. 27) . 

~ Olja ur kol (Naut. T. n1ov. 27). 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
meddelade genom Th. \Vawrin sl,ys Patentbyrå, Stockholm. 

D atum l Diarie- 1 
nummer 

6/10-27 1620/26 

451/22 

869j26 

638/25 
1373/25 

3221/25 

619/26 

27/10-27 2022/25 

1246/26 

164/26 

U ppfinnin g ens art 

Sln,ömibr-ytarc fött' s<bo,ra momelliLa:nn. sbrömstyt'kor. 
(Till]äg,g till patell!teJt N :r 5\l329). A. G. B~·own, 

Bov,cri! & Cie, Bade1111 Sohweiz. 
An ordnling 'V'itd tförtb rämn!ingsmoto.r'e,r . J. H. Ho1m

's: trö,m, Sv.ar.tön, Lulieå. 
Stl'ömbr~·tarc för tänd~p~1m~atcr :för tförbränn ing s

mo,Loq·er . A. L:ilflldbe,r.g, Sto.ckllo1m. 
·FLygmaski n. H. Ju.n,ke.rs, !Des<s'aJU. 
iFL'ygmasloin. A. 'l'mnmeu, E. Camin,ada, P . Foppia

nD Dch C. Sco:tti, G€llua. 
F•:JJs!Jllällnun,gsamlo<t•clmiilllg för :för,Löj nlingska!bL'ar. F. 

Bcng~tsso:n, MöLlie. 
Sjömina med '8111 vid ankaret 1ag['OO u!Jlösnilll<gshäv

,tång. A.-B. Bubum, Malmö . 
Förf•ar.i:ngssät t för re,n.ing 1av maururva·Ltcn fö r äng

pa.mmr. J. Osr!ie:rba.g, S<trutt,!Jg'a'r't. 
l!1JS tlällntin.g'San<ordni:ng \1id madi'Da•ppara<betr. vVest i:l1!;;

rrlO'USB Elcctri.c and Mani\1f1ac,tur<ing C :o., E a:s:t 
Pi<l!tsilJurgll, A. F. S. 

DepoLfrur lyg för h-ydroplian. ('l'mägg ti'Ll patcntol 
n :t· 632:i6 ). John I. Thl01'l1J crof't & Oo . 
och J. E. 'l'hornyoroft, \Ves,tmilliStltC.r. 




