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Årsberättelse i skeppsbyggeri och maskin
väsende för år 1927. 
AYgivcn av ledamoten Löfven. 

(Forts. från l1. 11, sid. G26.) 

H cmgnrfartyg och flyg planscmordningor. 

L'nder den stiindiga hi vlingen mellan medlen för angrepp 
<Jch mo langrepp resp. skydd te s~ig ullalandena ganslza oli ka 
om viirclct av flygpl::men såsom oiffensivvapen. Blev det under 
G~ll lipo likrigct möjligt för »Sultan Solim lh (forna »Goeb en ») , 
som grundstött och under en vecka utsattes för verkan av dc 
'iamfiillcla engelska och franska luftstridskrafterna , varvid Ln-
1\·get erhöll 25 bombtrii ffar , att dock kunna b~irgas och för 
eg\'n maskin begiva sig till J\ onstanbnopcl, så torde i nuvara n 
de ~lund något sådant m ed den utveckling luftslridskraftcn1a 
erhallit väl niippcligen anses Hinkbart . 

Fiir spaningskryssaren å ler fttr ulrusln"ing med flygplan 
anses under vissa oms t~indigheter kunna h ögs t avsevärt för
stora de t område, på vi lket fartyge l under ,~iss tid kan utföra 
~ i l L s p:ming'sarbete. 

Dc olika sätt på vilka flygplanen föras äro dels å de s. k . 
:~nu g:1rfarlygen, som sjiilva ej äro egentliga strid sfar tyg ulan 
<~ro hjiilp fartyg, enk om avsedda fö r flygplanens förande, dels 
LJ [I hl'!L litet antal ombo~'d t\ dc olika slagsk eppen och kryssarne. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 38 
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Det synes påfallande, att hangarfartygen - såväl de som 
nybyggas s'om de som cm'byg:gas till sådana - alla i_iro' jö.mlfö
relscvis stora objekt. Anledningen h ärtill torde - utom de 
för fl ygplanen er forderh g1a be tydande utrymmena - vara dels ,. 
att man vid fartyg'ets upptriidand:e u n der opem tionerna vill bli 
görligast obcr10ende av viiderleksfiirhållandcna, dels att man 
särskil t för det lan dande flygplanet vill ernå en möjligast lugn. 
plattform. \Vashingtonkonferenscn :föreskriver beträffande 
hangar far tygens storlek, att standarddeplacementet ej får över
stiga 27 ,000 Lon. 

Hangarfartygens uppgift angiver Journal of th e H.oyal Uni
ted Ser vice l111stitute vara dels att under ni_irmanclct m ot fien
den leverera flygplan för spaning oclh obser vation av projektil
nedslag samt rapportering' om fiendens rÖI'eher, dels alt utsän
da torped - och stridsflyglplan. 

För dessa uppgifter erfordra hangarfartygen på betydande 
h öjd ett fri tt flygrdäck med största möjliga y ta mr flygplan en s 
start och landning, och bliva ju dessa fartyg på grund av det 
stora mttl de sålun!da erbjuda för angrepp säviii f r'ån luften som. 
fdn siclan en liitt sårbar fartygslyp . 

Då flygplanen, såsom förut ntimndes,, till ett mindre antai 
fö,ras på dc enskilda stridsfartygen utbringas dc medels t bom 
eller utkastas medeist katapult, d riven med komprimer ad luft 
eller i sin nyaste fm'lll' m ed någ.ot explosivämne som drivkraft. 

Såvitt b ekant äro Amerika, Englm1icl och Ita lien de enda 
liinder, s·om med katapulter utfört ingående försök. 

Under omhyggnracl till hangarfa rtyg! b e1finna sig dc forn'a:. 
engelska kryssarna Co1urageous och Glorious, vilka som krys
sare vis.at sig vara fö r sitt iinclamål fö ,l' ohanterliga , och bli 
dessa nirdiga ni:ista år. D c ko mma att till det yttre likn a den 
med sin ombyggnad till han:gadartyg redan fi.irdiga »Furiom ": 

Kryssaren Vindielive är enligt Brassey det första fa rtyg 1 

den engelska ma rin en, S·om utrust ats med katapult. » Vindic
tive» har ej landning1sdäck och har sålunda behåll it bet ;cck 
nin.gen kryss,are. Katapulten iir anbragt på taket av han g'areo 
å fördäcket och berfinner sig' ungefär i höjd med hryg.gan. En-
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ligt u ttalande i vå ras av förste amiralitetslorden komma 13 ka
tDpulter under finansåre t att anhrinrgas å engelska krigsfartyg. 

Att i England förandet av flygplan iiven på mindre krigs
fartyg varit fi}r·emål för överEi@gningar, framgår av ett utkasl 
i Brass.cys Nava Annual d. å., som angiYer ett hangarar range
ment för 2 fl ygplan på en s. k. sup<~T·de:s.troy er. 

Dc stora för 72 flygplan avsed'da hangarfartygen L exinglon 
och Sara toga för För'enta Staterna, som detta år skola. levereras , 
h :1 beskrivits i för,eg.åcndc årsberättelse. Enligt vVashington
kcn fc rensens hcstänn111el ser utgör, såsom nämnt, standardde
placementet å ·Irangarfa r'lyg1en maxim 'lim 27,000 ton. Dock 
kunna --- och de lta u ndantag är ti!Eimpli.gt just rför ifrågava
r~mde f:lr tyg. - konf:crcnsmaklerna omi"indra 2 fartyg, smn i 
an na l fall s!kulle necls.lo·otats,, med ett deplacement ej Ö·versti
ga nde vardera 33,000 ton till hanganfartyg, u n der fötutsiitlning 
att fiiTeskrivet totaltonnage av hangarfartyg ej övers:kricles. Om 
farlygens armering iit nu bokant, alt denna :'\. va rd era fartyg et 
utgöres av : 8 st. 8" kanoner, 12 st. 5" luftkan10ner, 4 st. 6 pdr 
nc il 4 sl. 21" torpedtuber. 

Genom konfe•·ensbestämmelsern a intri.iffa r hiirvicl det egen 
domliga, att niimnda hangarfartyg med öv,er 27,000 tons depla
Ct•ment e j har rätt att fö.ra mer iin 8 kn J11oner av huvudbestyck
ningcn, under det m an vid t. ex . det japans.ka hanga r fartyget 
Akagi med 26,900 tons dep lacement i.igcr rätt fö.r se detta m ed 
1 O st. 8" kanon er. I fråga om hangad·artygen synes konferen
<:en sålunda velat inrikta sig mot stora deplacement. D en mål
yln, s<om de stör're fartygen Cl'bjuda, synes dock snarare bc
~· ii l liga till kraftiga re artilleri fö,r att skydda mot kryssare- och 
.J HgarcangPcrpp. 

För amerikanska marinelll utifö1~des cl'en första katapulten 
l't>chm år 1911, d:\ man likvi sst ej började m ed elen vridbara 
1YP(' n, och måste fartyget då s'tyra sådan kurs, alt flygplan et 
kunde utsiindas m ot vinden. Sedan m an redan fö t 'e kriget {t 

>>Nnrth Carolina '' hade anbragt kalapult å ett av de vridbara 
1' nn nntornen , gjorrdes efter kriget med vridbar k alapult 1922 
försi.ik å ett av s.l:Jgsrkepp en , varvid gyn n!samma resultat er-
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11åddes, och voro redan i slutet av 1924 24 st. katapulter an ~ 

hragla å olika slagskepp och kryssare. Dessa katapulter h a 
en Hingel av 15,3 m. och kunna giva flyglplanet från vila en 
hastighet av 25,7 m ) sck. 

Till 1925 voro alla katapulter inrättade för tryckluft, un
der det förstn<'imnda år en l"m1struktion framkmn med explo. 
sivämne ·- S'Ynbarligen krut - SOITI' drivkraft, och har erfa
renheten visat att denna äger flera fi_i,rdelar framför den m ed 
komprimerad luft drivna typen. Att knitg1asen som kraftkälla 
[ttskilligt förenklar a,nliig1gningcn iir tydligt. 

Beträffan'de amerikanska marinens flygvii s,enl förtjänar 
framhällas , att detta kunnat organiSicras efter flottans eget be
hov. 

För ett [u· sedan voro enligt the Eng:ineer inalles ungefär 
100 sjöplan fördelade på amerikanska marinens fartyg, l sp a 
nings- och 2 slridsplan ä varj,e slagislkepp, 2 spaningsplan ii 
varje kryssare, l sjöplan av mindr'e typ å vardera av 20 jagare, 
och göras nu iivenl fö,rsö,k med små sjöplan ä u-hMar. 

Franska floHans första haug'ar>fartyg >>Bearn>>, som 19lt! 
påbörjades sont slag,skepp, uppgives 111tumer a niirma sig sitt fär · 
digblivandc. I jiimfötelse med de stÖn'e hangarfartygens' fart 
om 23--24 knop ii r denna hos >> Bearn >> jiimförelsevis låg, 21,5 
kn op. Enlig't Shiplbuilding and Shipping Rccord har fartyg·et 
4 propellrar med en total maskineffekt av 36,000 ahk. De 
yttre prO'pellrarna drivas av trippelexpansionsmaskincr, under 
det dc inre ~iro turbindrivna. Ångpannanläggningen utgöres' av 
12 st. Normanclpannm. Fnrtyg:et, som i valtenlinjen från för 
till akter skyddas av en gördelbepansring av 83 mm., har fö l
jande huvuddimens,ioner: 

Längd mellan pp . . ............... . . 
Bredd ..... .... . . . ............. . J •• 

Djupgående ....................... . 
Flygdiickets höjd över V. L. . . ... .. . 

174,85 m. 
27,13 

7,98 )) 

15,67 
Deplacement ........... .. ...... ... . 27 ,000 ton. 
I dess mittersta del befinner sig under flygdäcket en cen

tral flygplanshall om 124 m. Eingd för upptagande av 5 wr-
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pc<l-, 5 rekognosccr'ings- och 7 stridsflygplan. Diirunder ~ir 

;u wrdnat cH rmn för demonterade flygplan och en stor repa
rationsverkstad. Till flygdäcket föra 3 hissar. Å flygdäck el 
Jiir iiv,en vara anordnad katapult - en :H.giird som fr'ån säker· 
hetssynpunkt synes vara välbetänkt. Fartyget :-mgives kunna 
liira över 40 flygplan. Huvudbestyckning{~n består av 8 sl. 

15,5 cm.-kan10ner. 

,\ elen nya 8,000 tons. krys;s,arJcn Primauguct utsiindes mc· 
delst katapult under sist]. apr:il i franska floHan det första 
fl ygplanet. >>Commanclant Tcste >> , det under· byggnad varande 
trans portfartygel för aviatiska i.inclann1l, kommer att förses med 
2 sl. ka tapulter. 

U. S. Nav. Jnst. Proeecdings framhåller de franska luft 
kan onerna, som skola uppställas på dc nya krys,sarna. Dessa 
10,2 cm . automatis1ka kanoner, som ih'o r'cs.ullatet av 10-åriga 
lörsiik , fönm1 att pe r minut utSJlunga en vikt av över 1,3GO kg. 
F iir \Vashingtonkryss.aren Suffren uppgives likvisst 7,5 cm.
kanonet so1m luftvärnsartilleri . Å hangar:fm·tyg1en Bearn och 
Akagi utgöres luftvärnsnrtilleriet av 6 st. 10 cm.-kanoncr resp . 
12 st. 12 cm.-kanoncr. 

De japanska under byggnad varande hangarfartygen Akagi 
och Ka gi, vilka päbö,rjacles' som slag:skepp, komma under in
nevarande år resp. början av nästa år att övertagas av flottan , 
och p laneras byggnad av 'Ytlcrligm·e ett. hallgar1fartyg. 

lk franslut och italie111ska \Vas>hingtonkrys.sarna fö.ra var-· 
dera 2, de japanska 4 flygplan. 

Kanonbåtm·. 

1\::monhålarna tiHhöra ju numera - med unelanlag av dc 
utp riiglaclc flodbåtarna nl!ed helt ringa djupgående, som byggts 
av England och Föi'Cn1a statema - de fartygstypcr, som 
I11era un dantagsvis komma till utförande. Ett par nya nJprc
sent:lnlcT på onwådct iixo emellertid de holhindska kanonbåtar
;la Fl ores och Socmba, byggda i Rotterdam. Ur the En,g1in ecr 
:ttrr"i\· l o ·r .. d f t c as ncc an nagra uppg1 ter om namn a ·ar ·yg. 
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Fartygens ändamål blir palr'Ulltjiinst i ostindiska farvat
ten och, om så k11ävcs, skydd f6r rninfiilt utanför Surabaya. 
Man lägger vikt vid stiOr aktionsradie, enkelt och kraftigt maski
neri, med hiinsyn till .flodn:wigering högst 3,6 m . djupgåen:dt', 
lätt manövr'ering och rymliga manskaps rum, lämpade efter 
behovet vid långn kryssningar i tropis1ka fnrvaltcn. 

Fartygens huvuddata ä ro: 

Längd i valtenlinjen ..... ..... ....... . 
Bredd ... .... . .. ... ... .... . ....... . . 

Djupgående 
Deplacement 
Fart, minst 

74,0 111 . 

11,5 )) 
8 ,6 )) 

1,683 ton . 
14 knop. 

Propellcrma~,].;:ineriet , srom utg'ö'l·es av 2 t r ippele·xpansions
maskiner om vardera 1,000 ind . hkr. , erhål ler ånga från 4 st. 

oljeeldade Yarrrowpanno1r. 

BI'iinnoljetankarna äro anordnade som slingertankar. 

Bestyckningen! ,består av 3 st. 15 cm.-kanoner och l st. 
7,5 cm.-kanon. Av dc förstnänmida äro 2 anbragta förut och 

l a.kterut. 
Ett gans'ka hjälpligt skydd, visserligen utan slörre bety

d else vid direlda trälffa r , ha fartygen i elt kraftigt ståldäck, 
pansrnt komm andotorn, skyddsdäck ovan am munitionsdudwr
nra och i en vittgående' u:ppdelning i vatten liita rum. 

En å dessa kanonbåtar mäl"ldig nyh et iir , alt cle iiro de 
första li.rigsfartyg,, på vilkn man an1bragt Flcttnerroder. 

Nya propeller- och roderkonstmktioner. 

De på flygplanso mrådet gjorda strömlinjeförsL.lken ha med
fört , att man ~iven1 ino m s1k eppsbyggeriet företagit liknande un
dersökningar, avsedda att söka höja effekten pä propeller och 
roder. A.ndam'ål et har ~ålcdes varit att ernå besparing i den 
för viss hnstighel erforderliga mas.kinkraften samJ ntt giva far

tygot en bättre styrförm:åga. 
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Bär plans propellrcl!r. 

Vid de s. k. bärplanspropellrm·ne är bladsektionen liknan
(]c sektionen av härplanen vi:d eH flygplan d. v. s. propelle~·

hladets skiirande kant är tjock~we än den sMippande. Försök 
Yi d dubbelpropell erfartyg om c :a 15,000 lo111s deplacen1ent och 
14,5 knops fart visa enligt professor Horn en besparing av 8. 
c;, cch jtimförande modlcllförsök för ett enkelpropell er-last
fa rly g, med c:a 5,000 tons deplacement vid 10,5 knop 4,5 ~~~ 

lmed vanlig akterstäv ooh roder) g~entemot den vid andra pro
pell rar erfo11derliga mas1dnikraJten. 

Oertzroder. 

Betriiffnnde Oertzrodrct följer nedan nägra synpunkter med 
ledning av Marinc:baurat Sc'hwarz's i .Schiffbautechnisch e Ge
sell schaft vid dess senaste s:amm1antr'äde i Betlin h ållna före
drag om »Fartygets kursbestän dighet och dess inflytande p:''t 
far ten>>. 

Styrfi jrmågan innefnttar två varandra i allmänh et motsatta 
egenskaper : kursbestänclighetcn, innebLirande fa rtygets förmå
ga a tt hålla kurs, cch styi'barheten, dess förmlåga att vid ro
<lerliigg11ing snabbt och verksamt avvika fr'ån denna. 

Kursbeständigheten, m ed vilken sammanhi.inrg,er förkort
n ing- i vägsträcka och gångticl, smiå rodervinklar mot girning 
oc h di.irmed mindre motstånd samt ringa kraftbehov för styr
mask ineriet, fann först i samband med d c nya striivandena att 
fi\ rhiittra verkningsgraden i fnrtyg:sdi'iften egentligt beaktande. 
A,, viirde ~ir kursibeständig~heten även för krigsfartyg vid skjut
ning samt för höjande av fmt och aktionsradie. 

Fötbättring av kur sibestä11dig'heten ernås på enke~ vägr m ed 
Oertz rodret, och blir även fartygsmotståndet ganska avsevärt 
ll1 indre än vid det vanliga rodret. OeTtzrodret bestå!' av den 
förliga fas ta i tvärsnitt p araboliskt utbildade delen, till vilken 
-- a lldenstund den eljest vanlign öprpning'en mellan stäv och 
Toder visat sig ha .s.kndlig inved(an - vid rul la r,odervinklar 
h el t nä ra sluter sig den s tör'r e aktra vridbara delen. Det h ela 
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utgiir en på strömlinjelelmisk basis grundad konstmktion, son'" 
·erhåller sin största tjocklek på c:a lj3 av hela liingden förifrån 

l 
/ 

/ 
l 

l 
l 

l 

···.~ 
~.., 

l 
/ 

/ 

(se bi ld). Vid roclerli:iggning: uppstår på den konkava sidart 
tryck och på den' konvexa sugning på sådant sätt, att i för
hållande till det vanliga rodret den sidoriktade kraften första-
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n1 s, och den totala roderytan ävensmn rodervinkeln kan hål
las m indre. Tryckcenll'mn kommer hiirvid att ligga på unge
fiir % av totala liingclen föri:fr[m och vetkar hiiJvten av roclcr
tr~'cket ptt rodrets vridJbara del, varigenom kräYes c:a hiilft en 
så kraftigt styrmaskineri som vid vanlig-t r:oder. Annu mindre 
sty rmaskineri har enligt t:m:kförsök visat sig erfor'dedigt vid 
dublwlpropellcr, och reagerar fartyget snabbt, s~t alt eventuella 
gi rar kviivas med liten rodervinkel redan vid sin uppkomst. 

Yicl dubbelpropeller erfordrar Oertzroclret en urta{,"'lling 
j :1k lra skatpet, som bilelen v.ism·, för att möjliggöra vatten till 
strömningen vid I'oclerHiggning, varförutan elen verksamma si · 
dor iklacle kraften ej kan: ernås. Det tt bilelen visade Oertzrod
ret iir anbragt å passagerareångaren Golbra tillhörande Ham
bu rg-Amerikalinjen , cch förses ett liknande fartyg tilihörantlc 
Non lcleutscher Lloyd iiven med delta r:odcr. 

P :Ha glig ör minslmingen i sviingningsdiameter, såsom 
framg-år av jiimförandc ,fö,rsök med de danska systerfartygen 
>> Dan,, ceh »Cyril», var'Vicl s.yängningsdiametern vid den förra 
med OcrlztiO·clcr var mindre i:in hä.Ivten: av den S·cnares mr-d 
Yanligt roder. 

F öreclrag1e t omnämner ej rodrets ,e,[fektivitet vid backgång. 
Tr~'ckcentrum förflyttas härvid i riktning mot wdt·ets akter · 
kant oc h förefaller ej osannolikt att bctr.äffande dimension e
ring :t Y l. ex. hjärtstocken vid en anordning enligt bilden r c
dernw menlct vid nämnda fartriktning får, kiggas till grund för 
att cTh i'tlla materialdimensioner och styrmaskineri S'Om i.i ro 
tillfylles t. 

Enligt den erfarenhet, Hamburg-AmerikalinjC'n g_jm·t, har 
be,., pari ng,en i maskin kraft vid rodret ift•åga uppgått till 7,3 % 
Och ha dessutom n:Hts 6,9 % genom ledyto1r vid förkant av 
Pro'l1ell<'rhrunnen; ta len torde avse ttngaren Stei@erwa.lcl om 
c:a 10 knop. 

B<' triiffande isnavigering ha n{tgm erfarenheter vid clemta 
rodt'rlyp ej gjorts. Stiillas fordringar i detta kinseende, torde 
~lli'(irande t givetvis böra hållas kraftigare resp. vii.ljas en hell" 
"nnan kon struktion än bilden antyder. De förutnämnda led · 
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ytorna vid pr-opellm'brunnen vidlåder nackdelen nU ej länupa 

sig vid isJllavigering·, i vilket avseende konstruktionens använd

ning sålunda får vidki.innas ins]u•änkning. 

Avsev~it•da fördelar ha emrellertid de gjorda strömlinjeför

söken redan åstadkommit och tyckes -ej oberättigat att i delta 

hänseende av framtiden v~inla ännu en del. 
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Utdrag ur årsberättelse i sjökrigshistoria 
och sjökrigskonst 1927. 

Avgiven av ledamoten Landquist. 

Miiktiga krUiftcr VOl' O omedelbart efter vi.i:rldslo·iget otvi

,·d:t ktigt i rurelsc för at t, såsom Förenta S laternas pr·csident 

a r t92 1 uttryckte det, »lätta folkens bördor och framkalla en 

IJ iittre tingens O'rdning, som kan giva v~irlden frid ». Men det 

synL's n um era lika otvivelaktigt , att de ideolla motiv, som fii

rclJLL ms t. ex. vid stiftandet av Nationernas F'öl'lnmcl eller vid 

i;ppuandet av vVaslhinglonkonferensen 1921- 22, i stön·c eller 

mi ndre grad voro en förkliidnacl för initiativtagar'nas egna Hin

dl'J's intrcs.se n. I och med a lt en sådan tendens framtriider, 

min-,kns .givetvis det allmi.inna intPcsset fö.t' rustningsllnin:s'J.;,

ningskonfetens.::;r , och den inbörd c:S föi·ståelscns och beredvilli

ga medgivandets nn:da, som måste priigla dylika s·ammnn:korm

sler fii r att de s:kola leda till allmiinnylliga rcsullat, eftertriides 

.av l'll misshinksmnhetens och en den ohö lj da egDismens. anda, 

Yari fredstanken endast k::w h~rlvina och dö- ut. 

Det förefaller t. o. m., som om internationella konferenser 

i anustHingssyfte numera komma mera skada än nytta åstad. 

Dl' l'ramb1lla ofta öl.;acl i st. f. m~ns.knd friktion m.cllan natio

nerna, och dc liimna g~irna en bitter eftersmak, i det ntt alltid 

nagon ·- ofta flera - av dc deltagande makterna förr elkr 

'i P il~tre fi nner sig för sin del gcncm det nyss slutna fördrag~ t 
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hava förlorat mera i prestige cch makt än elen gemensamrna 
»avru stning'S>>-h1nlken vunnit i s.tadga och utbredning. 

Herlan \Vashingtonkonfercnsen 1921- 22, vilken dock läm
nade vissa påtagliga resultat, gav en s<ådan rfterskörd, och den 
därvid undertecknade traktaten kritiseras nu till dags icke 
minsl frtm amerikam:k l håll, ehuru iniliativd till konferens-en · 
utgick fr:'\.n Förenta St~1lcrnas pPcsiden~. 

Drt mest i c:.wmen fallanide exemplet pf1 en s~\clan avrust
ningskonfer'ens, so1111 i f1·cdstankens eget intresse icke borde ha 
avhållits, utgör dock dem i somras snmladr, men i oenighetens 
tecken upplästa s. k. tremaktskon:ferensen. 

Ä ven till denna sammankomst utgick kalleisen f dn Fö
renta staterna, i det att Mr. Coolidgc i februari hiinviindc sig 
till Storbriltannicns, Japans, Frankrikes och Ilaliens r1egeringar 
med hemstiillan, alt dessa måtte befullmäktiga sina delegerade 
till Geneve-kcnfcrern.scn i mars alt - jiimt·e Förenta Staternas 
representanter -- under'lwniclla om någon iivcrenskoni>melse i 
syfte att fullsHindiga vVashingtonlraktatens bes.tämmels·er om 
tonnngebegrä11sning till alt om!fatta s.amtliga fnrtygs.typer. 

Frankrike och Italien avböjde emellertid att deltaga. 
Frnnkrikcs motiv härför vcN·o bl. a ., att. en km1ferens av b lott 
ett fåtal stcrmakter skul le försvaga Nationernas. Förhunds auk
toritet, att det problem som skulle elisimleras i lika mån he
l·örde även' Inindr:e stater, varför konferens.en i fråga syn tes 
s trida mot prineip·en can staters lilwbc"rättigande smnt att, en
ligt den franska regeringens åsikt, i avrustningsfräg'or något 
stocle att vinna c11dast under förtrtsiHtning, att minskning av 
såvi.il Jant- som sjii- och ]uftstridskra:fter diskuterades i ett 
sammanhang. - Italiens avböjande svar var grundat därpå , 
att ltalien icke kunde acceptera rustningsbegriinsningax, soJll 
icke giillde al la nationer eller alla stridsmedel samtidigt. 

Sedan Fr:mkril'e och Italien dragit sig ur spelet, återstoclo 
enelast tre makter: England, .Japan och Förenta Staterna. Re
presentanter för cles.sa makter jämte fö·r Italien en >>informatör'» 

t .. d l ~· G.a,neve, och för Frankrike -en . >> observatön> smnman ra · c c v 

vare"~ förhandlingarna påginga från den 20 juni till den 4 au 
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gu»ii, då konferensen upplöstes, sedan det befunnits omöjligt 
a tt uppnå enighet i s-ärskilt frågan om kryss,artonnaget. 

Del skulle fii·ra allt för långt att giva en utf'i.i·rlig redogbrelse 
fii r de tre makternlas olika förslag att pilhygga Wasihington
tn1ktatcn - i s.ynncrhet som förslagen herfunna-s oförenliga 
celt ingen ny iiver1ens.kommelse kom till sHmd. 

Men ett visst intresse tilldrager sig' likviil diskussionlen i 
J.;: rv-;sa rfrågnn , enär i samband diirmed den till synes oöver
ko-mliga klyftan mellan cng'clsk och amorikansl.;, uppfattning 
av de t maritima avrustni111g.sproblcmct skarpast framtriidde. 

De briltiska (reviderade') kraven vom i korthet följande: 
l) totaltonnaget för kryssare, ja,g:are och undervatlcnsb:"t

l:l r skulle bcgriinsas till 590,000 ton fö-r Brittiska Riket och 
F i.i n' nta Staterna samt till 385,000 ton fö·r Japan, 

2) 10,000-toniSkrys.snrnns (>>VVashinglonkryssarnas >> ) antal 
skulle begränsas till 12 vardeea för Brittiska riket olch Förenta 
staterna samt till 8 Iför Japan, 

~1 ) antalet kryssare å mellan 6,000 och 10,000 lon skulle 
så avpassas, att kryssarbcst{mdct av denna art bleve likvärdigt 
fö r Förenta Sta Le rna .och Brittiska ril"et samt 

-l ) antalet kryssare å 6,000 Lon och därunder samt be
styckade med hög'st 15 c1n. kanuner skulle vara obegränsat 
inom den av tobltonnag'Ct för kryssare, jagare och underval
len shatar medgivna tamen. 

De amerik ~mska kraven gin.go ut på: 
1) att för kryssare, varmed förstodes övervattenss Lridsfar 

lyg a 3,000 till 10,000 ton, skulle avses elt för Briltiska riket 
U(' h F örenta staterna lika totaltonnage av 250--300,000 ton , 

~) att fiir jagare, varmed fö·rslodcs övervallcnsslr'idsfar
tyg :'l 600 till 3,000 ton och med en fart ö~vcl'stigandc 17 knop , 
s.ku llc avses cH för Brittis,ka riket och Förcn1ta Slaterna lika 
totnlt onnage av 200- 250,000 lon, samt 

;l) a tt för undcr'Vatlensbåtar silmUe avses ett ävenledes li
ka totaltonn age av -60-90,000 ton. 

Den reella skillnaden mellan de brittis·ka och dc am en 
kan ska knwen synes ligga däri, att det Brittis.ka riket önskar 
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ldtlla, dels ett bestiimt och m ed Förenta staterna lika tmtal stö·r

rc kryssare, dels ett i viss m~tn obestämt men i varje fall bety

dande antal mindre kryssare, m edan F6renta Staterna önska 

full frihet (intill 10,000 ton och 8 tums l~moner) föt· antal 

fartyg och fartygstyper inom ett givet tortaltonnage för kryssare. 

Från engelskt håll framhålles det d~it•jiimle, att man visst 

icke vill förmena Förenta Staterna alt uppnå don av dem så 

cfterstr'iivadc »pariteten >> i sjöstr'icls.luafler ; ett uttt-yck hii rfijr 

iir det britti s.ka förs,laget cm lika. 1 •otallonno~ fii·r dc båda mak
tema i avseende å kryssarc, jagare och undervattcnsb~ttar. 1\fen 

det brittiska imperiets stircgna byggnad up.ps.L~UeT kmv pt\ ett 

betydande antal krysJSar'e fö·r de inr•e fö.rJbindels.ernas upprätt

hållande, och detta antal kan - under förutsättning alltjämt 

all totallonnagel icke över·skricles - icke en1ås på annan vtit; 

ii n dti rigeno'ln, att kryssarnas. fö·r handels-skydd sto,rtek minsokas 

11cd till 6,0'00 ton och diirund.er. - Fr·ån ::umcrikanskt håll in

viincles hiircnwt, att - om iin del Br'ittiska ri:ket med sina 

m:'mga örl ogsbaser ~ir bd:jiint av mindre kryssare (som hava 

mindre akti<msra dier) - så iiro Fiirenta Staterna det i yarje 

fnll icke, ·och för dem iiro endast slårre kry~.sare av något 

viirde. Det Brittiska riket ii1' dessutom i s.tånd att snabbt nl· 

rusla ett Letydande ::U1tal hj·iilpkrys.sar'c m ed 15 cm. kanoner; 

varav skulle fö·lj[l, att För,cnta Stalcrna i vaPje fall s·kulle bliva 

underliigsna i kryssarfartyg, iiYen om de troget f'ö·l.il nybygg

nadstakten i England, varlilil de emellertid på. grund av sina 

egna sjöstr'atr•giska förh ftll andcn sakna all anledning. Kon· 

grcss•cn skulle fi ir övrigt sann olikt ick'c hcvilja anslag tillmindre 

krys.sarc enda st på den grunden att England byggde dylika 

fartyg . 

Det förefaller mjg, som om man ur dessa nu frnmh:\Jlna 

synpunkter i kryssarfråga n k an utliisa ätskilligt om det nw

rilima anustningspmblcmcls Jiig'e för ög,onblid. et. Det fram

träder t. ex. , att varje nation ser pl4ohkmet ur synpunkten ::t ' ' 

silt eget sjöstt•ategiska liig,c ; hiirav fö,ljcr g•ivetvis, att det iir yt-

- 557-

tcrl igt s.vårt att finna en g·emcnsam fö1·handlingsp.Jattform . 1 

fiirevarnnd c fall voro EngJand och Fö,renta staterna visserligen 

i stort sett ense om c1t visst totaltonnag1e för kryssare, jagar(' 

och undei"vattensbåtar - men dä•J'utöver s.tod ingen enighet att 

na, enär England önskade mclng'CI kryssare och Fö,renta Sta

lcrlla slom kryssare. Man kLinner sig frestad alt fråga: Huru 

sl,all 11ågonsin full enighet kunnra n:'ts i maritima avrustnings

J' rag·or·, s:'t liinge dc olika maJktern:ts s~östrategi ska liigen iiro 
;kil jaktiga ? 

Men g·iimda i dc rent fackliga srynptmkterna i kryssarfrå

gan Jigga iiv:m andra. önskemål ; och det to~·de vara dessa dol

da t ing, som er:bjuda dc stöt•sta svårigheterna för en i tiden när

liggande löstnin:g: av rustllin.gsminskning~stpro:plemlet. 

Viirldskdget har ändrat något men icke mycket i det Brit

tiska rikels försvarsihekigcnhet ; i Ym"j.e fall giiller iin den sat

sen, att imperiet står cUcr faller med sin flotta. Varje m ed

liivla re 01111 herravälclc·t över haven iir också - ur cngrelsk syn

pu nkt - en aspirant på hermviiidet i)ve·r brittiska besittning

a r hmiom 'haven. Gc11t emot det i och fö·r sig naturliga hrit. 

ti ska l'i·avet på sä'kerhet, el. v. s. iivcrkigsenhet lill sjöss , upp

si iii ler nu Förenta Stater'n:t sitt önskemål om parild, d. v. s. 

ful l, !iindig ji.ia11likhet i sjöstridskrafter. Huruvida detta lin

shmål verkligen har någon fullt n aturlig: ~grund - utom i 

pn•stige- ltänsyn - synes mig v~il kunna disk•uteras; huntdsa

kell i detta .sammanha ng1 iir emell ertid, att önskemålet finnes 

C('h aU det på mtmgfal'diga vtigar tagit och nlltjiimt tager ~.ig 

nlt r,vck. 

I dessa båda, till s.yncs oförenliga krav på brittisi;:. »säkcr

Iw t till sjös-s >> och amerikansk »jämlikhet till sjöss » ligga för 

dl't n iit·va randc dc väsentligast~ hindt·cn fö,r elen maritima nlst-

1 1 i n g ~ minskn:ingens fram11ftlskridande. 

Läget i Östersfön har under ärct icke unelergått några 

större miitkbara fiiriinclringar. Så g.ott S·OH"l alla de stranrl 

ii ganctc staterna ha emell ertid ökat sina s,jömilitiira nraktmeclcl , 

Och nfistan öve1~allt pågå arbeten i syfte att återuppbygga fl o1-
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torna eller - vad de nya statsbildningarna anglår - att ut

hyg1ga ett för'h ålhmdevis kraftigt sjöförsvm·. Nya undervattens

båtar hava tillförts. de letti ska ·och polska fl oUorrna, och far tyg 

av samma typ äro under byggnad för elen fins1ka flottans räk

ning. Po.Jcn har dessutom fdm Frankri.k·e jnköpt clt~n gamb 

l;:ryssaren »Desaix » fö·r anv~indande slåsom örvningsrfartyg. 

I Tyskland h ava under året flera kryssare och jagare sjö

satts, och inom n ftgra få ftr to,rde h ela det Tyskland mcdgivnr~ 

kryssar- och jaga rbes tåndet vara fullt omsaLt i m oderna en

heter. Redan n<u eliskuleras d:i.iJ'j~imle Yilken nybyggnad, som 

skall komma till stånd s:åsom ersältning fö.r dc för[tldrade slag

skeppen. Enär i Versailles-,f'reclen sråsonl! m aximienh elston>nage 

för nybyggnad av tys.ka artillerifartyg stipulerats siffran 10,000 

lon , Hirer någon nybygignad av slagskepp i eg1enllig mening 

icke lnmna ifrågakormann , m en det synes t . ex. möjligt att inom 

elt >>standard-deplacement>> av 10,000 tonJ inrymma 4 dubbel

torn m ed 40,6 cm. kanon er , cliirest medelsvår bestyckning och 

torpedbestyckning medgives bortfal la s.armt därest fartyget gi· 

ves di eselmot ol'drift utan allt fö·r !höga fordringar på fart. E tt 

~mna t förslag till nybyggnncl - ävenleeles framfört i elen tyska 

pressen - går ut på att bygga modifierade W ashingtonkrys

sare m ed 21 till 24 cm :s kanoner . - Att miirka ~i.r, att Tysk

land av Versailles,.freclens bestämmelser fö,r dess nybyggnader 

endnst ~i.r beg1~än sa t i m11scencl e till fartyg,ens antal och to11.mag,e 

och icke betr~iffanicle k::monerrws kalibrar. Vid nybyggnad av 

artillerifar tyg kan valet diirfö,r bliva mellan de bftcla antydda, 

vilt skilda typern a: antingen ett monitorliknande fartyg, soil11 

i artill eristiskt avseende blir lån gt överhg.s,et alla far tyg, som 

dc andra iiste'l'Sjöm aktcnm f. n. kunn a uppsL~i.lla, el ler ett far

tyg, liknande en 'VashingLO[lkrys,sar e, som blir 6verlägsct alla 

s tormaklers kryssar e av samma art. 

Bctriiffandc Ryssfemels sjös lrids:km fter föreligga a lltj ii.l11 t 

skiftande uppgifter. I augustih~iftet av >> J ournal of the Royal 

United Service In stitution >> återfinnes cmelle•rlid en artikel be

titlad >> DenJ röda fl ottml >> , varom' l'C'Claktionen a ngiver: ,,För

fattm·en till denna redogöt'else fö'l· elen nuvarande ryska f]ottU11 

m~~ 
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ii t ;,ynncrligen viii lmderr'iitlad om sitt iitnne; av sjiilvklara 

,,kiil m'iiste h an förbliva anonry~n >> . - Ur denna artikel iiro föl

jan de uppgifter hömtade. 

Oster.s.jöflo!Uan hes tå r av följande årl ig·en ms/ade fm·tyg: 

3 slagsk epp, niimligen >> J! oral» (flagg ), f. d. >> Pelropav

lonk », »P aris Commune >>, f . d . >> Seva s.top ob samt >> Oktober

rcuolt! Ii on en >> , f. d. ,, Gangub ; 

; ~ kryssnre, niimligen >> Proj'intern >> , f . d . »Thurik >> , >> S. S. 

S. R. >> , f. d. »Aurnr<.1>> sa mt >> Sounm"kOn1» , f. el. »Svjetlnna >> ; 

l;) jagm·e i ~1 -d ivi sioner pa vardt"t'a 5 fartyg, uppkallade 

d '!e r sovj etl edare s{isom Lenin, Trotsky, Stalin , Kalinin , SinoY

j etT m. fl. sam t ii ven ledes efter några fram lidna k omnnmisl(';r 

,aso m Karl Marx, Eng:els m . fl. ; 

9 tmd erYaUcll sbab1r, uppktllade efte r revolulioniira typer, 

.~a so m Kamraten, Borlsj eviken, Kommissarien, Röda Soldaten, 

HLd a Matrosen, Prolelii.ren m. fl. samt 

2 kanonbåtar, niimligen »l~ öda Fanan >> och >> H öda Sljiir

ll ~itL> . 

Di.irjiimle iiro r uslade depåfartyg, ett hangarfa rtyg, ett öv

lt ingsf:u tyg, miuLn·tyg, minsvcpningsJartyg, äldre jagare och 

l'l t antal hjiilplfnrtyg. 
In te t av de fartyg, som in&t't i Rysslands flotta, h ar stapel

sa tts av clcnJ nuvarande regimen, m en fl.cra av dem, sftsom t. 

n .. . kryssaren >> Scn1arkom >> och ett p a r a v jagarna, ha fullbor

dats efter revoluti onen. 
i\ lan k an utgft från, att de up-pgin1a fartygen äro i fullt 

hr 11khn rt ski ck , och att dc tillsammL n s bilda en faktor av mi

lit iirl v~irdc , i sym11erhe t rela tivt dc andt'a ös tersjöstatc r11as flot

tor. I hiinclclse a ,· krig i Ostcrsjön torde elen röda flottans 

upp;,; il'l bliva att sn marbela med den röda armen för gcnom

fiin ,nde av il1\·asion sjöl ccL:!s och i varje fall a tt utföra kusl-

11ii rjn inga r. Mot varje större sjiimal.;.t torde elen riida flottan 

di irPmo t Lillgr i p a elen g~1mla r ys·k a sjös tra lcgicn , som am i r al 

~Iaha n bcniimnde >> fästningsfloLtans slrntegi >> , och som bestod 
1 dl. helt pasivt upptriid ancle med stöd av kuslfiistn in garna . 

Tidshift i Sjöväsendet. 39 



- 560 -

Det synes till och med tvivelaktigt, huruvida ens undervattens-
båtarna i sådant fall S1kulle opcrcr'a långt från sina baser. 

Den röda flottan omgiver sig: med den mest utprägladr~ 
hemlighetsfullhel även inåt Ryssland sji-ilvt. Den sjömilitiira 
censuren i Ryssland påminner i sj·älva ver'kct mycket om cen
wren i dc li.rigförandc länderna under världs:kriget. 

Östersjöflottans övnin@slår ä1' uppdelat i tvenne perioder, 
en sommar- och en vintertperiod. D en förra börjar i maj och 
slutar i oktober. Vint,erperioden ä r översyns- och repara Lions
period, vrlr'tmdcr arbetena ombord hunLdsakligen utföras av 
de egna besättningarna , som då bo iland. Vinterperioden äg
nas även ål omfattande u tbi ldning i kurser och skolor si1rs,:öJt 
för dc nyi111ryckl a I'ektyterna. 

Sommarperioden iir uppdelad i 3 skeden. Det fiirsta slze
det börjar med att fartygen rustas och bosättningarna inmönst
ras, varefler fartygen a.vgå lill so1mmara nka rplatsen i Lenin
grad-bukten, varest fö,I'heredand<e övningar och båtexercis ut
föras . En betydande tid tigmos iiven sporten, och skedet aY
slutas med stma idroUshiYli n1gar i Leningrad. Uneler det and· 
ra skedel utföras en klare taktiska ÖYningar samt artilleri- och 
lorpeds·kjutningar i ö.sh·a elden av Finska Viken. Det tredje 
skcctct slutligqn utgöres av tilHimpningsi.ivningar, vari samtl iga 
fa r tyg deltaga. I-Iänmclet· uppdel as <fa rtygen va n !igen i en 
:, Ri_icb> och en >>B l:'\.» sty rk a, Y~ll'vid den ena styrkan htnkar 

intaga utgångsl~ig'e på ett :wståncl fr'ån elen andm mnlsYaran
d e ett dygns gång. Sådanra övningar avslutas vanligen chirmed 
att mtdcrvatlensbåln rna anfalla de samlade >> Röda >> och >>BE'P 
styrkorna pn lwmviig. Lmdstigning,sförelag mot frLimmaHik 
kust göras även ofta till fi irem:'\1 fiit' övning, och vid några till
fällen ha va stiir!'e förha nd ur n r men j ii m le t ransp.ortfa rtyg de]
hlg'it härvid. Stor vikt fiistcs över hmnucl taget Yid iivande av 
s. k. kombinerade föi'ct ·ag'. 

Gc·nom rik sdag'ens beslut den 7 maj innevar:.mide å r et•höi1 
den sedan liinge sviivande fr':"1g.an om ersätt ningsbyggna d föt· 
elen svenska flottan s-in lösnin g, nrinmast i vad avser de kom-
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11w nde 6 åren -eller t. o. m. budgetåret 1932- 1933. Huru nöd 
,-ii n dig fi.il' sjöförsvarsmaterielens nödlorftign upprätthållande 
nagcn åtgiird varit, torde inför detta Sållskap icke behöva n~ir
mar'e utredas; må det blortt framhållas., a lt medelåldern för 
flottans nuvarande stridsfartyg ät nitton (19) år, med andra 
ord, att medelåret fiir de nuvarande stridsfartygens fårcl:igstd.l 

lan de iir år 1908. 
Hiksclag,ens beslut ilJinehåller, att »ersätlningsbyg:gn a cl av 

krigsfartygsmateriel , omfattande nybyggnad av l hangar'krys 
~u re, 2 jagare, 4 yedeUbåtar och 3 underva ttensbåtar, skall iig':l 
rum under budgetår:en 1927- 19:33 samt a tt under samma tid 
skola ulföras ritnings- och fö,rberedan de konstruktiornsarbete n 
för ett pansars:kepp >>. Dii.rjiimte har för flott ans msättnings
hyggnad för budgetåret 1927- 1928 anvisats ett extra reserva
ti<: n sanslag a v 8,160,000 kron ur, var:w s:om bek ant . 7,520,000 
~ 1\·, etts· för slutförande a v 192'1 flt"s nybyggn adsprogram och 
s:11nmanlagt 640,00 för p,åb6J'jandL' av en undervattensbåt, fii r 
p al) iirj~1 ndc av torpedtillYer'kning -för nya fartyg samt för rit 
n in g;s.- u-c;h förberedande kon1slr•uktionsarbcten för nya fartygs

t ~·[H'I' . 

Under ersiittningsbyggnaclsfl'ågans behandling sL1viil i prcs
' eJJ som i r ik sdag;cns båda k amrar gavs f rån fl era håll uti ryel.;. 
itl en viss tveksamhet r'Öran de den rii:tta tydningen a v s:h~il rc
fi l'r in g;sprapositionen som slatsutsko!l.tets förslag om ersäti
ni ~: gshyggnacl. Tveli.s:lmhclcn giillde huruvi'da ett r iksdagen,; 
l: esl nt i enlighet med utskottets hems,tiillan inneb ar en accept 
a,- iiven de t andra 5-årsskedet enli gt de sakkunniges betiinkan
dt• och k•r'slag. Givet iir a tt med en annan formule ring av u t
sk ol1t•ts för.slag f ulbtändig' kla rhet ku nnat vinnas på d enna 
pu nkt; exempelvis cm utskottel s hemstiillan lytt s:l.lu nda: >>- -

alt rikselagen må hesluta a tt ersättningsbyggnad ~w 

krigsfartygsmateriel, omfatt ande nybyggnad av l pnnsnrskcpp, 
l kmgarl.;.rys.sare, 4 jagare, 8 n•detthi'l1tar och 7 u nd crvaltcns
ha f:l r, skall iign r um under budget~'\.r·en 1927-1938 - - -·· " 
-- Utskottets avgivna förslag iir cineller'tid, orcl för ord , dcl
,:1 n1 ma som K . Maj:ts , och I\:. !Vbj:ts förslag iir ofiiriind rat 



-562-

hiimlal ur de sakkunniges slu lh emstiillan , varför nnsvar'et föT 

den påstådda dunkelheten ni1rmast synes böra lii.ggas flott

kommitten till last. 

E n axplocknin g ur riksdag1ens, proLOJkoll för den 7 maj, 

clä ersiittni ngshyggnncls:frågnn bohandlades, giver :\ andra sidan 

vid handen, att fl•erlnlet huvudlalar:e uneler debatten :msftg elt 

antagande :w utskottels fiir.slag innebiim ett princ ipie llt god

känna nde av hela 10-[l rspero~ den. Så uttalade hr Saneller i l. 

kaminaren: 

~ Emellcrlid, det som fcn· mig till slut ii r del avgörande, då 

del gidler milt sti:llln ingslagandC', det iir d~n omstiindighelen, 

att, om man hiir bilriiclcr utslwllsfö,rslaget, så har man tillmö.t1 

anslagsbeloppet för fl olln ns cr'SiilbTingsbyggnad pö. ett sådant 

si.i tl, att man verk ligen kan fullgöra delta h yggn:ldspi'Ogram 

iiven und er elen kommnnde fem ftrsperiodrn , utan att de l skall 

leda t.ill en o.skiilig k os tnachökning fii,1· de t al lm iinna . - -» 

lir L indman yl L ra de i 2. kamma r·en bl. a.: 

, ])en uppt'aHningen, atl denna plan gidler för 10 är, dr

las nu i varje fall av regeringen cch samtliga part ier, som an

slutit sig till utskottsmajoriteten. Såvill jag kan fö1·st:\, fra m

gör delta bland ::mnat diirav, aLt planen omfattar vad som i de 

sakkunniges förslag angives av fartygsslng, dock med förbehåll 

för den tekniska revision, som kan b liva erforderlig för den 

andra fem årsperioden. -» 

statsministern jiimle dep:nlemenrtschefen avg:'\vo slutligen 

i slnrt sett likalydande fii1'ldar ingar rörande regeringsproposi

tionens förulsiitl11~ng i avs(•endc å andra nybyggnadss1kedet. 

Propositionen imwhöll det tot :1 lomdömel om dc sakkunn iges 

plan fiir kustfloLians sa mman siil1ning, alt densamma vore vä l 

Himpacl, för den tidu·speriod var'om fr[tga vore, att tj}ina som 

grundval för heri:lknandct av den för farlygsmalerielens för

nyelse erforderliga :lrskvotl:en snm t för uppgörandel av ett er

sii ttn in gsbyggnadsp1 o gram för flottan. Men p ropos i tio n en för

utsalte iiven, nlt det i god tid före övergången li ll byggnadspe

rioden 1933- 1938 skulle upptagas till pr6vning, huruvida den 
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nu fii•religg':lnde planen skulle revideras eller Dföriinclrnt full

tiil jns. 
Om tidpunkten för denna av regeringen ifrågasatta förnya 

dl' prövning e ller - såsmn lw Lindman beniimnde del - tclz

n i~k a r·ev isi on av crsii ttnin gsbyggnadsplanen har intet nä•·marc 

:111 givils iin att elen borde ske »i .g'ocl tid fiirc· över:g:'mgen till 

d d a n el ra hyggnaclsskeclel». Då del ta s:kede ej infallf'r för!'än 

dt• il l ju li 1933, och då intet fartyg av de nya typerna, undan

!·tga ndes 2 jagare, hittills sjö~atls iin mindre kunnat s lu tgiltigt 

prövas, synes det mf1hiinda viii heligt alt rednn nu fö rsöka gi

\ ':1 nftg'ra synpunk ter belriiff"ande denna Li lltiinkta fö,rnyacl c 

priivnin g a v p lanen. 
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Neutralitetsskydd. 
Anförnndc enligt Sällskapl'is stadgar § 31 av ledamoten Claus. 

Det kan u lim överdrift päst{ts, att vårt land n u mera sak
nar sådana utrikespolitiska m[ll, som avse utvidgning av rikets 
gr~inser. Ännu jiimförclscvis sent funnos nog de i detta land, 
som hyste den förhoppningen, atL Fin lan d, en gång frigjort 
från det ryska oket, skulle med glådje och lacksamhet skynda 
att ansluta sig till sitt gamla moderland. Verk ligbeten visade 
sig emellertid vara n t1got J~elt annat. 

Då lack vare de tyska vnpnens lysande segrar, den ryska 
!"evolutionen bröt ut och försatte det stora moskcvitiska v~ildet 
i gungning, blev det möjligt för Finland alt frigöra sig från det 
r yska herradömet, vilket ur svensk synpunkt cndnst kan hälsas 
med uppriktig g:lådje, men samtidigt, som s:1 s~kcdde, fingo, vi 
också tillfälle att niirmare liira kiinna det finska foll;:, som en 
gång i kampen för det svenska 1'iket »S'cgrade och svalt tillika» , 
och diirmed skingrades i ett slag a llt det skimmer av romant.ik, 
s~om, icke minst tack v:tre F~i11rik Slåls sägner, vilat över Fin
land cch kommil oss att betrakta finnarna som yåra brö,dcr i 

förskingringen. 
På sft sätt har vårt sista stora utrikes,politiska mål blivit 

en besvikelse, och dc !famlande försök, som gjorts, att åtminsto
ne riidtla Alandsö:u"na ål vårt land, har endast givit oss en klar 
förnimmelse av förödmjukelse. 

Det t j ii n ar emellertid till in le t att tvista om vad som sked de 
i fjol. S~som liiget nu gestaltat sig hava vi int,et utrilws:poli-
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-ti~k t mål i samma bemärkelse som de flesta andra folk. Vi 
!Java intet irT'cdenta, so m vi önska införliva med vårt land . 
;den däremot borde hela vårt folk kunna förena sig i den fasbl 
föres atsen, att ftt våra eftcrkmnmande b evara det landområde, 
,-j nu iiga, samt att diirför uppbjuda alla kra fter för dess försvar. 

Mc:dan i dc allra flesta riken d et eg111a försvarsväsendet 
Y:tr il mer eller mindre oberörl av dc inre politiska striderna, 
!Jaya partierna i vårt land med förkärlek födagt sinn tvister 
till de tta hclg'ade orm-:åde. Niir det giillt a tl vinna fr.:::tmgång'ar 
:1 ! llci egna pactiet, har pä många håll ingeu tvekan fiirnum
mits att påyrka nedskrivning eller till och med avskrivning av 
landets l'iirsvar för alt dymedelst vinna röster vid valet av om
hud för svenstka folket. 

Alt en dylik taktik icke Yarit ubn framgång ve1a vi allt 
f ii r vii l, och förklaring'cn iir enkel 111o:g. Om man läte skolbar
IW!l i delta land välja repres·entanter, so:m skulle bestiimma 
iiver skolg[mgen, konune utan tvivel de att i första hand vi.il
j as, vilka, i högre gra d än iivriga, vore håg:adc :1tt medgiva bc
l'r il'lse från s~kola rlh:; te:t. Pä sam ma S'ii_tt h ava de inom det po
lit iska livet anstiillda medborgmne li.ilt~we alt vinna f(i,rståeise, 
cm clc påyrka förkortning av viimplikten samt minskning av 
Ji'. rsvarsulgiftcrna, iin vad fallet iir m ed dom, vilka söka hos 
det S\'Cnska fo,JJ.~et inpränta en kän sh1 a v plikt mot lnndct och 
k rdens,kull hävda den enskilde individens skyldighet att un
de rkasta sig det omaik, sm11 viirnplikten ulan tvivel medför, 
.s~ 1111t att betala dc sk atter, som pftfnrdras'. 

Dii rför har det nu g{t.lt så längt i detta land, alt till och 
med ordet »försvar'>> p:\ många häll a111s,cs mind re tilltalande 
(•ll Pr, kan ske Piitlarc sagt, bof'wmits mindre förenligt med kra, 
Yl't p{t försnr 1els n edrivning. I stäHet har till clövnnde av alla 
lJeliinkligheler ett n y tt ord inföds, yars innebörd dc flesta sä
kerl ige n icke förstå , men vilket icke dess mindre lå ter tillta
hln dp nog. Jag syftar hii rvid p fl begreppet eller, kanske bii.tlre 
li lt r y(· k t , slagordet neutral i Idsskydd ntecl tillhörande variatio
lll'r sasom neutral itetsförsvar, neutralitetsvakt m . m. 

\':1d men::ts då med ncutr::Llitetsskydd. M{mga, ja kanske 
de l" lL's la i delta land, torde nog hysa den ås ikten , alt det vikti-
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gastc hii1·vidlng är att förhindra kapning av handelsfartyg tt 
svenskt terrilo·rium eller att fö·rhinclra trupper tillhörande krig

förand e makt alt söka skydd pi:t svenskt omrCtclc. Alla kii.nna väl 

till frfu1 viirldslkriget , hurus-cm fl.ottans fnrlyg längs yflra kuster 

konvojerad~ s[tviil egna ~:-cm utlii n dska haneldsfartyg i syfte 

att skyelda dem fri\n Dll uppbringas , sn ml at! m.indre styrkor 

ur armen vaklade våra griinser fi ir atl nvviipna dt• truppavdel

ningaJ· tillhiirande krig+önmde nation , som tilliiventy1·s lriing

de in p{t svenskt onwi\de. Södana åLgiir'Clcr komma viil att vid

tagas iivcn i framtidens krig och detta med riilln , me11 r"nbart 

härigc•nom skyddas ll~ippclig•en neutra lil e1en. Fall kunna vis

serligen tiinka s., d ä etl konvojera nde fa r tyg sjii lvt besiller d t 

s~\danL stridsviirdc, att eld g'l"nom eg•rn J,r:tft kan lillbnkavisa 

riittskriinJ,ningtH", men i sake11s natur ligg•er, all delta endas t 

kan hliva t:i il' h:'Uiandet under vissa föruts.iiltningar. D en makt, 

som för vinnande av cU viss.t mål tager riskerna av en n culra

litctskrii n k ni ng, den in s ii tter neg ii ven L i Il riick l igt s tarka k m fler 

för målels vinnande. Vad s.om cliiremcl km komma elen k ri g

förande maklen att tvoka clkr till •oc.h med anlå frC111 even 

Inelin ö.vergrepp mot den neutrala staten, det iir friimst dc makt

m·edcl, s•mn st:ot bakom dc konv ()ljernnclc fnrtygl''ll eiler bevak

n ing s l rup·p crnn . 

Vad hiirmecl ås.yftas vill j:tg nrirmnrc belysa med e lt exem

pel lir v:ht fredliga sa mhiille. L iksom alla moderna staler iige r 

iiven v:'\rl land en o•rclning:sm akt, vars m es t synliga bevis utgö· 

ras av de polisk onsta pl:tr, vilka patrullera ft våra galor. Dessrr 

tjiinstcmiin iiro, det hm utan ÖYerclrift päs:tfts, ej s~itskilt v!il 

sed da av de e lement hiir i landet, v ilk a mindre iin vad Himpligt 

iir iilskn oPclningcn. 1\H\nga iiro diirför de, vill'a önska v:1ld

Föra sig p{t ordning:o n s viiklare för alt tj"int sina hiimnclkiin.slar 

utlopp, men ii ndä ä no dy lika övc·rgrepp j ii m förC'lsevis s.ällsynta. 

Vad iir ch'\. anledningen hiirtill ? Icke knn det vii i vara de för

svarsmede l, SOII11 en ensam: pnl iskonstapl'l förfogar över. Drl 

mrtstc vara nftgot annat och delta :lndrn iir de maktmedel , solll 

slf\ b:lkmn poliskons.tapcln. Om niimlig c•n denne uts.ätLes fi) r 

överg'repp , följa om-eclelbrrrl eflerriikningar. Den skyldige gri-
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p l'S samt om·hiindcrlag~?s av rättvisan , som besti"in'lmer, att han 

, 0 m s traff hiirför skall inspiirr:ls viss tid , antingen i fiingel se 

elll'r i slr:tfratbctsnnslalt. D et är diirför icke konsrl::tpe·lns sa 

bel e ller haltong, som egentligen! avskriicker friin iivergrepp, 

ul :1 n framfii1· allt elen starka makt , ~om sl~t r bal,om honom och 

icl.-t• twkar at!, eventuellt m ccl l'lsl vttld , göra sin vilja g:iillande. 

F[t samma siitt ii r del iiven med de korm ·ojPranck fartygen. 

f. n krrgfiir:mclc m:t k t , som ii ns:kar hcmiiktiga sig de utav v:'\ra 

loJ 1h·clh iilar ellt"r lll'v:1 kningsJ,{tla r konnJ.i''r'<Hie hancldsfmgarnr, 

Lngn icke hiinsyn lill , om d c 1.-onvojer:mdP fartygen iiro be

\·iira de med ;J7 mm. l' ll er 57 mm . k:t nrDner. Vad s.mn för ho

ll t:l]ll iir ltlslagsgi \· a nde del iir och fiiol"'hlir de risker, han lö,per 

gl'nom a tt fnnnbesvii r'ja krig•is k a f·iin·cddinga r. Sinilie n8ulra

li ll'le n kriink:ts h os dl land , sorm löt·fogtw iiver star•ka ma k l

n1l'd l'i cch rcsun c"r, da a vslin· h :m neg fn\n cU iivergrf'pp . Giil

ll'r det diiremot l"ll svagt ru s.tnd sta l, tvekar lmapp:lst nflg'on 

:tll utnyttj a dC' fiirdelar, S•Om kunna vinnas genom en kapning. 

Ett typiskt exempel hiirpft kan p':\visns från viidclskrigcl. 

DCt de n tyska krys:saren Dresden efter s.la.gel vid FaH:.landsöar

ll<t uppsökte t•n bukt på den chi lenska kusten för att avhjälopa 

t•r ha llna m:tskin sk a dcr, pal·riif'faclcs elen av engelska kry ssa rl'n 

(; t;,sgow, vilken skiil densmnma i sank pft chilenskt ter r itorium , 

l':t ni d samlidigt l'lt chill'nskl scgc>lfn rtygr blev siinld och tv ft 

rh iienska medbo rga re diidncl e. Dft den officer, sum den tyske 

l'('fii l ha varen cmeddh:ut diirefter si i n d l' till det engels•ka fa r

lY gl'l. ulh1·a s t i fiirchr[telscr ii ,·er :lll dL•n tys.ka kryssa ren bc

<> k jul ils ll å neutralt vatten, föt1klaracle elen engelske fartygs 

cht>l"c n ul:m crmsvep, all hans fartyg beordrats alt fö•rstöra 

>·lht·s deJH , var Jwl st det a nlr'iiffad es; fråg1an ont n culralit cts

krii n kn ingen finge s.cclan or'dn:ls genom undet'hancllingnr llll~ l 

lan den l'ngelska och chilenska regl'rin,gcn. Ingen skall tro, 

' 1ll den engelske lwfiilhavaren handri a de a v uhcLiinksamhct eller 

P:t l'gct initiativ. Siiker'ligcn hade han lydliga ins truktioner , 

hu ru han borde fö11fara. 

De t kan vara av intres.se att med tanke p ft denna hiindel sc 

gi\ra t'tt lankcexper,im ~·nl oc.h fö·rulsiitla, alt ett eller nnn:tt be

\ ii ra l f a rlyg lega l och skyddat n eutra liteten i den ch ilens k n 
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bul;;teu eller all landstorm av samma anledning st:'\tt p~1 bevak
ning d~irstiides. Vi hehöva icke tveka i vårt omdöme om, hurn 
det hela fi irlupit. Vi kunn a fastmera med s~ikerhet anta()':> b~'t. 

nU den engelska farlygscheJen av denn a an ledning' ingalunda 
lagt någon kimsko på sin h::mdligslust. Men om cHiremut 
Dresden ~Ul lkral i Cll bukt tillhörande Amer ikas Fiii'enta stater, 
kunna vi med lika stor snrmolikhel utglå cl:iirifdn, alt en be
kjutning unc!Yikils, iiven för det fall a lt någon för neulral i

Lelsskyddcl avddad styl"'l;;a C".i funnits i niirhl'leu. Ty i fiirrn. 
falJet giillcle det en Jilen och jiimförelsevis obetydlig sta t, men 
i det se1wn~ fnllet vnr det en stal, smn pft grund av sin makt 
och stora resurser kunde f~illa utslaget i elen p~tgående j~itte
drabhning c>n emeHan Em~opa s stormakt er. 

Detligger iivcn niira till hands, att i detta sammanha ng nå 
got beröra fiiJ'h:"tllandena i vårt eget land under viirllbkriget. De 
til1fiillen härvid , dft Yåra slrids,kra fter direkt ingrepo till skyd
dande av våra 6itt iglh etcr, inskr'iin1kle sig i stort s.eil till flottans 
l>evaknillgstj~inst vid handelssjUarens t rygig,ande saml aYVii.p
uingcn och bevakningen av besiittningen å den tyska minkrys
sare, vilken , e rtcr att hant blivit illa åtgången av de rysk a fa r
tygens eld, sirandade ~t Gctl andsku s;ten . Det ~ir förkla rlig t om 
dessa hi.inclel ser mera ~in a ndra Lillnmnit sig uppm iii'k sa mhet, 
ni.ir det giiller alt bedöma v[u· k r igsm akts insa tser u nder viirlds
kriget, men m a n f~lr diirfiir icke låta sig fi irl cdas till det a n!a
ganclct, alt dr krigsmald i ön·igt saknade hctyd ~· Jse fii r dc 
m akti.igande vid dcrns striivan a ll hålla oss ulanfö~· dc påg{ten
de stridcm a. Nä r tvft jiim nstark ~1 maktgrupper ii ro i k r ig, k a n 
iiven ell jiimförel ~evis lil el kraflliHskot l, som ti llföres ende ~·a 
m aktg r'uppen, k omma dt gs k{llcn atl sjunka till hans förde l. 
Icke blott till fi iljd av v[tr l geografiska Higc ula n i.iniiU mer p:'t. 
grund av dc militiira Pesu rscr, vi 191-1 oc h ~\r e n dii rcftcr fiii 'fo
gacle över, m fts tc det hava varit av stiirsla intresse för de ];;~·ig
förande att ick e genom nf1gra åt giirder av fi entlig n a tur tvinga 
in oss i det m otsatta Higret. Delt a gynnsa mma läge kunde nv 
dc mal,tiigand e i vårt land utnyllja s endast och allena st tack 
' a re landets slrids,kra fter. Alt s!t va r förh:'\ll :mclet har nog 
Jlum-era pi\. mftngct håll fallit i g%ms'ka, men elen dag skall må-

- 569-

ltiinda komma, då det svenska folket me d tacksamhet skall 
1ni nnas delta. 

Nrir det diir'för talas om ncutralitelsskycld, är del nödvtin-
digt all hålla i mi nnet, att det icke iir enbart de .s:vng'a styrkor, 
:,om avdelats för att ing'ripa mot nculralitclskdinkningar, som 
j cch fii,r sig spela någon roH av betydenhet, utan att det friimst 
aY allt iir den samlade ];;raft, som står bakolll1 dessa styrkor, 
cch fö resats{'n all vid behov utnyttja den Lill hiivdande av egna 
1iitt igheter, som fn"tn bö,rjan till slut iiro de avg:örande fakto
ll rna. Del folk, som icke vill fö,rsl[t detta, lli'per vid. krigiska 
!'iirvccldingar dc största risker. Antingen blivet det motslftnds
lii~ l indraget i krig1Ct eller oekså får det still a ligm1de äs.e, hnrn 
fh•s s hcligas,le rättig'hetcr trampas i s toftet. 

StL-~ingl taget kan del viil sym1s övedliidig:L att framhåi!a 
delta, men senas,t i somras havn vi fatt bevittna en livlig Lid
JJ in gspolcmik, varvid slriden giilll, om vårt försvar skall vara 
el t »sjiiivstiinclighctsfiirsvan eller ett >> neutralitetsförs va t' >> . I 
~ i ~t niinmcla fallet åsyftades viii uiirma st en efter danska pro
jekt organiser'ad po lisvakt, sammansa lt av >> d.irektö:rer>> o'C h 

v.t klmiistarc>> . Det tjiina r inl el till a tt orda mn denna sak, 
m l' n s~t mycket kan yi_l,J pftsH'ts, alt, om det danska fö rsvaret :Jr 
1H1 5 bestållav en dylik polisvakt, hade det ic.ke varit nödviin
digl fi ir Yiistmakterna att sö'k~1 bereda sig Yiig genom D~n·da
ndlema för ntt dymedel st n å Tii rbindC'lse m ed Ryssland . Det 
il ade kunn a t ske på elt hetydligl m era risU"r itt siilt genorn cll 
!wsi tlningstagandC' av de danska öarn a, a tt do:ck under fömt
•iiUniiJg, att icke Tys1kland , av l'ullt l'örUa rliga oc.h kansl;; e iiven 
h(' r ii t l igad e hi i n syn, nn sdt sj iii vbcvm'elsed r i l"LPn pftfordra Dan
In ar ks besiittanicle. Alt ,·i i ell såclan l liige icke hinma ls obe
rö rd a , kan n og med visshet aniagas . Det ];; an till och med p~"t 
st a-, , a tt h ade av r ustnings.kampanj cn i Danmark ,och Sverige 
\('tt till pcs iliYt r esult at l'Cclan fiirc ar 1914, had~ vi m ed e ller 
111 nL vrtr vilja varit indt'agna i viirld slk r iget ooh f[ttt lida föi.i 
d \'rn a r!iira\· utan a tt vinn a Yare sig iira ell er materiella fördelar . 

Dock, det skall icke förn ek a s, a tt någ,on, om iin liten , ur
siik t finnes fiir dem , smn i clcUa land p[tyrka omdaningen av 
Ya rt försnu till l''it s. k. >> n eutralitdsfcrsv:tr». Även om det 
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in om mil itiii":l kretsar till fullo in ses, att elen bevisföring, på 
vilket elylika ncutntlit.etsprojt'kl gru ndas, iir fr {\11 början ti ll 
slut 1':1lsk, h a r dcck ordet >> ncutralitetss.kycld>> i m er än ett fa ll 
framsliillts i e tt s·åclant sammanhang, a tt el en ut om slåend e kan 
m den uppfattnin ge n, att n e ut ra lit elens u pp riitth {dlande iir en 
sak cch lanck·ls för'svnr en ann nn , sam t att i cnlig1het hiirmed 
Jandc·ls krigsmakt ],an an ti ngen (J<l'ganiseras som ett neutrali
tetsskyeld el! rr nl'utralilelsfiirsvar eUer ock s[I som ell sjii!Ys liin
d ig:hetsJii r s var. 

Ur mer iin en synpunkt hiir det diirfiir pä militiirt h:'l ll va 
ra en fråga av s törsta betydelse, att elylika liitt missuppfattade 
begrepp utrensas u r den mri Ii Iii ra terminologien och att de t tyd
ligt o<·•h klart siiges ifr[lll, att den uppgift, som lillkomm ei' vår 
kri gsmak t, icke är någon obsk y1- polisuppsikt , uta n ät• neh för 
bliver rik ets försvar. Allt annat m åste i jiimförclse hiirmecl 
b etraktas s.om u pp.giftrr av underorrdnad betydelse. 

V~1d nu blivit sagt ft1r ick e tolka s som e tt unded;.iinn ande 
av eld arbete, flrottan un clrT viiridsk riget n edlade på skyddet 
av våra handclsfö rbincl e ls•er. Ej h ell er iir, vill;. et r cchm fra m
h:lllits , en dylik tjiinsl uta n betydelse. Om etl h andel sfart yg 
upphri11gas utanfiir vår ku st, gtiller del fi irst och fr'iim st att 
med sii'J;. erh et ];.'mln a fas tslå, huruvida della sk ett pt1 sven srid 
territorium elle r icke. Alt cle uppgifter hii rv idl ag, som liimnas 
fi<å n det k arpåndc oc.h det k apade fattyg.et, komm a all högst 
beliinkligt gä i siir, cliirom beilii·Ya Yi icl;.c tvivl a, ty sa nnings
k iirlerken har i a llmiin1lH't visat sig m yck et oföre nlig med den 
moderna ];.rig'fiiringen. E ndas t fi;, . det fall ::.t t etl svenskt örlogs
fartyg funni ts på platsen O'f' 'h bevittnat h iindclsen, kunna s ~'l cl an:a 
fakta er il å ll a.s, att vår l''gCil rcgrcring b lir i sHincl a ll iug ri pa. 

Det biir· ii vcn ihåg:kommas , a tl styr'kC'gra drn ho s dc eg11a 
str idsk rafterna måste indi t·ek t ut öva in ve rkan pt1 handlinrgss~i t 
let hos den fartygschef, som h ar till uppg ift att bevaka h andels
sjö far ten. V et h an nwcl sig, a ll rPpres.n lie r o m edelbart följa , 
för den händ else vår I11e ulra lile t kriinkes, clå k an h:-m upptriida 
med k raft och beslutsamhet. Ar dtiremot f~irhållanclet de l mot 
"atta, kcmmer omedvetet han s görande och låtande aH priigl::tS 
av van kelmod . 
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Det ],an ju ä ven förefalla, som mn jag m ed del ovan sag
da gått i härnad mot neutraliteten s~1som sådm1. Så iir långt 
if"ran fallet. Jag h ar redan i det fiiregående framhiivt, at t vårt 
J~111d ick e har någon anledi1ing alt dters tr tiva landvinn ingar 
pa :m cl ra liinders bekostnad. Vi hava diirfi ir in gen so m h elst 
~tnll' dning a tt uppgiva Yår nr•utralitl'L och gå m (•cl i ett sf1 vansk
ligt fii r ct:1g som cll krig, ulan v:'lr sh·iivan bör gå u t på att i 
dl'! Jiingsla h äll a oss utanCör and ra liinders stridigh eter. Men 
\·id clennn v~'lr str~ivan hava vi intet gag'11 av eU sm11 po.J isvakt 
r1rg:misc-ra t neulrnlitrlslförsvar. TYiirtom. En dylik organis<1-
ti on kan endast vara iignad att bereda oss ohehng. Utgår ma11 
lik,,om fii rkiimparn a fi;r ett neutn1 lit ctsförsv~1r från den fiirut
siillni ngen, a tt ett veTkli gt förwar mol riittsrkriinkningar ej sk~Ill 

in siil tas , clfl biir m an liksom triilarna liga och lida, och iel;.c 
genom dc n[dsling, som en neulralitctsvakl kan ås.tadkomma , 
r l'la cle miiktigas vrede. Antingen sl;.nlJ nian k iickt il'iicb fram 
1'<"11 med kraft hiivda sin rii l t att leva sitt liv utan ingrepp av 
ut lii ndsk makt, l"lle r ocksä ska ll man liga s tilla cch ulan pro
l e.~t tåligt finna sig' i de övergrepp, som en biitlre rustad m~il;.t 
l inner Himpliga. In tet verkar mera lö jeviiek a nde ii n ~~u fi"1rsl 
lag t munnen full och cliircfler gripa till h an-iirj an. EIL sådant 
li irfarint;ssiitt m~t förkiimparna för etl neutraiitcts fii rwar till 
lii mpa, men flen sorm p:l a llv;n· vi ll hiivcla sin riilt all Yal'a neu
lr:tl. han handlar på annal siitt. Han icke bloll !Jiinl:u sin riilt 
i ord, utan vid lager ccksil s:'tdana å lgiircler, att ban k:m siill:t 
kral l bakom delsamma samt iir bered d att utnyttj a sina makl·· 
nvde l, om s ~\ kriives. Endast den som s.ä l'örif:1r kan ] läriikn~t 

l"l '!-.pe kt för neutrali te ten. 
Del m{Iste cliirr"ör s tiiclse ihågkommas, att ett starkt [ii r

\Y:tr icke hlotl iir iignal all skyelda oss mot eriivringsfiircl~Ig. 
11 l:tn iiYen m er iin nagDt a nnal i denna viirlcl miijiiggiir för oss 
a l l J'ii rbl iv a n eutraln vid krigiska J'örveck lin:g:~ r n 11d ra s later 
t>In l'l lan. Inga iiro s~t farliga för det egna lnncleh neutralitet , 
' 1·111 dr, Yi lka stiindigt bära detta crd p[l sin:t !iippnr och tro. 
~lll de möj liggöra detta genom avru stning el ler fiirs \-:tre ls om
danande till dl s. k. ncutralitclsfiirsvar. 
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Meddelande från främmande mariner. 
l\1mlc1elacl s fråm ~rari!11"lt&il) en:s Ubrikcsavdel:ning. 

(Now:Inber 1927. ) 

Argentina. 

.-\n;;:en bi'na:s ma1r'in at•l)et:a:r kmfti.gt ,p(L sii.n.reo.r,ganiisat,:.un. D e:ss ny

ib)'ggnalclsp.r-0gPa:nl Olmfattar t~r~c ~lä:Lla 1kl' '~'8!Sa're~ .s!cx 1stora j a1ga1re oc1h tre 
u-bi'tta:r. 'l'Yå kn ssarc på 6,100 to-n:s ill'O JwsLällliclR i Itctlicm oth tT·c ja31a.r c 
i En,slnnrl. Från .Span.Ic•n ;!·mr l(].e:n ang:c:ntinsU'R man:>n:0n öYcrtag"i:L tm1 ja

ga!'c på 1,0:i0 t.ons, näml•i•g'e'n "Lh.ut•ucca·• o.cl1 "Aic:anR-C.ali':an:o", YiliJ;:J. ny

l igen h11iy:j L ·färdiga. 

-Dc l1·i1 u;:t·)·s·sarn•a -få e n l:il<n.Ed av J60, m., 85;000 :ll'l;r. och :rn fad RV 

32 lnm·p. Dc h es:lyrkais :me,cl 20,:l cm. •oc-h 15.3 cm. Jwn., Yiillil;·R 'upps·läl•l·~.s i 

'llubil)di-O'PH. ne ·lr:e ja:ga,r.mt, :som ·byg,g-a.s •j Englm:irl, JJiila lJCt 2,330 ton5 

•dqJktccnwnt. Dc ·l.Je:~t~Ycka's m ed s•e:( 1.bot·pe,cl'Lubcl' smnL 12 cHe'r H crn. 

kano'!llce. FarLen lJli.r 35 J,,r; lop. (Le T emps, 30 jan. 1921 .) 

P~l~:1Gc:n '"Jlumtl~ a ta'' ,;j ö,-,a-Hes :::0/''s, liJitln:a j ,u,n•i '!1 o,s :'umallitllo i Spezia 

för Bf'ajs'i!i'e·nls Tiikni:n:g. U-bi\.llc:n ih' .3'\" IS•aiiTlJOla ·t}p •so:rn rLlCI:l j,bali:'c:nsl;ft 

"B:tl:il.'liL". De'~ s Jwrau,Lät"iSt::lka ilr·o : ncpl. i öv.-lii:;·e 1,300 Lom, (]jiupgfucncl·C 
1J.39 :m., totttl längd 86 m., brercliLl 7,G3 m. Bc:sltycknlini::;'cn u:t::;.örrcs av 1- 10,2 

mn. 1;an. (:JO kav.) G 60 cm. torpcdlu'b:e-e :och 1 mi'muLs•kjutn .i.n!gsLub. Dr iY

kr-artcn ~1b:;ör•cs i öv.-Lä,g·e ::tv >t.Y'å ·cc;pl'ni,J,onc.lfllolllo:ecrr p(L Yat·tlr ra '2,000 1!1l;r . 
:;f!!mL i UY.-J.iig c tn t1·il clck-lris.ka mot.orcr på ,.at·dcra J, IOO l1kt'. Farten är 

i ö v.- läge 18,5 och i uv.-liigc 10 J;n op; tid >för (]y,l,ning ilr 30 seku nder oclt 
s•krovct iir :konste·ucr-at -för ett största dy:klTjup av 100 m. 

FöT .sexton år !SCillan ~·nr den rbr"asrihansJ;a fl.o·Ltan ,frömlst bland dC 

s )·:Llameri1;alllsk,a .s ta•Lor•nals mctl 5Jhtg1Stker, p en "~ l inas-Ge.rrae:s" o'Cl1 "Sao-
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pa!iJo", krrssarn'a "Bah.ia" och 'Ttiv-Gmndcdlo-Sul". Efter 1G10-19H 'har 

unt"li l:i•cn i-c.k.e ö:l;Ja,t iSiit!lJ ma\ri111 mercl m1er än. två jrug1a,ro och tre 1.1-b'åtar, cle 

senare bygy:gclR u Ilailicn. ·En amcrlikan!ik J;:o mml',s:,o1'10nr arb·ota:r för nlirYa

randc fJå manhl!cn:s ·Poorglanils:aVi'on. Kr.J""S'Sa'rrrm "BaOl·ia" och "Rio - Grande

do-Sul' ' ha va ny.J.i:g.en !ll11otcl;cr:n ilse:ra.ts. Delss•u:tom äro 2,[i m'.i.lj 01ne'r purncl 

6 .tcJ'ling ·oc v:i·ljct'llc Iör an:su,alrr.a,olclet av 6 ja,gar·e på 1,000 a 1,200 bons. An

lJn d å •IJyggitnCI·e:t a;v •dess•a fm··LJ"rg .lmva .in:fo.riCl•rats :från cle "fömiämstR erLll'O

[Jl' hl;a o.ch :nordamcri:kanska ·firmor. (La Rente ;'l'laritime, okt. 1927.) 

England. 

Ami:raill: Let.ct 'l J ar ·inlfmKlmt an!Jucl på J))'Slganll e t a·v no t.ti·lj l e:clarcn 

Ol'•il 1J:e (u~ta ja;ga:rn;c av liill!118Varafllt]18 ·ars rj)l'IO:gr:am. ntet.tR iil' den !föesla ja
g·aJ I!t;· ggnad, so:m J-ämnats till ]Jrin1tinclustri en s·cdan rl,rige t. Enelast två 

JllS:ll'C, ".t'mnazon" ·OCill "i\:mbusc:J.rlc'' .l!avtl ])j'ggts efter 1G120, ,ocl! cle nya 
j:1g-am a Miva av s:J.•mma t~·p, men pil dem komma a"t !Jilkimpas dc erfa

rcnlictcr, .som "framgått vicl cle långvm·i:ga provturer, sorn cle förstnämneJa 

ja .~·ama umlergått. Såv.iil " Am azon" s.o:m "hmlbuscale" är.o på omkring 
t.:ll)() tons depl., :J1avR uppnåLt en cfal't av 37 •lmop ·och är-o best)'Ckaclc med 

', .1 2 rm . o.clh 2 !,Q mun. Iran. 
Anlbrucl rÖ't"an:cle b)·.g.g-amdc,t av (],c e;cx ll.l-1){\'ua.rna, &om sl,ola på!Jöt"ja-; 

i'Jil1'' ''·araml•c år, hava iinforclra.Ls fö·r n1ågon t:'IL! selian,, mern VR.rlwn far L;.

~frb n2,mn c"ll·cr ·UJlrp.gCrft å rdc rf!h·m,ot', som sko.Ja hyg:ga dem, lla:Ya ii·rEl\1 

offen tliggjorts. rBåtar na ])liva av "0"'-Lypen, av Yilkcn "Oberon " är L.lr

cL" o·cflt .sex am:lm_, .som tm:tJö:ra 1\126- 26 års ']WOSil'a·m, ä1r1o un.cl'er ,11yg.g-,n;d. 
'l'y.ft nya '"s.Joo'ps" '!Wc\" a beställts :]t os Hawt:l1 oTn,, Le.slli •C & C :o men 

fr1l'l )."'en 1J1ava tlin.nu rCj f'iit.t rllC~ !lln. r:J:e',SISa ",stl'00~1S . , ])!:iya •iJ:V Cin .ny t)"fJ 

l•t·h iirio aYS·CIIl:cla för tjärnls.t ii 1cl'e :uthiJ11cl'sil'a stamonerna. 
c;uk:lurs !Hu Ya 1\:ug:ä,rtl:e:r vh1tag~ t1s för al t 1!-,J·,g:[!"il rallla öc minrcl1re fartv

gen ~LY ·i.rnJevrurancle års p:roglr.J•m, .men ilnnu •Ilat' i•c'l;.c nås·ot ~J:esU~mts an

,t..:.~H~·ndP .pi"t'hör~j:::tm.clrt a~v .dc t1r•c n~~·a :J.:r;:J~ Isa;rna. ti~Hihönculiclr tsrurn rna pl''OISTanl . 

l' lt 111 Ll'cssa fart)·.g är ·en A-lk,ryssm;c pil 10,000 ~:on:s och :cle. an1ctea t,,å ih'o 

B-hys saee på omkt'i:ng 8,000 rto'll'S. I mat~i nlmdg·ete1n G:n,ga;viS att. den fö.t'S~ ·
n:itnnira J''Y•:'JSarcn ,sJ,u'l:le b};ggla.s •]J 'å pl iiY-a:t YaTT od1 :Cle .se.n.a.rc å ö:rl!o.gJs
\":JJ•y,, .. n, men till.[ •följd av rcl;e t Jail;:tnm, att J.;:l'ys.sarm:a -a1· 1!l23 år:s pr·o·.g1·am 

l'r•fl;:tn i\ rn pra:tt'I"Jkt .taJS e:t l~iÖl'S•effl2c<cliC ett ä.r, :[ordlc 'lliå010Th 'änrCl'r.ing llät·vilcl

!<c;: \:t ra p J.anet1aiCl. 

unskan •au t ia,kttRg-a sparsam:l1et, koLstrejken .o.cl1 avYaktan på rcsul-

1" l: •:n a \" Gc.ncvc-:kongres:s•e.n h a:\' a tli·Hsrrrmrtna:n.s .åJsLruclkmmm!i't fö.rcl r.öjnling1cn , 

Yctl's l'Csultat blivit att krys:Sarna "Sussex" ,nch '"Sill:rop:Sihi.r·c" av i9?;';-2G 
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års program ~eke pftbörj ,ad'cs 1för'l' iin i böT}a.n a.v fi,nm.ev1ar:rnclc f\r· od1 att 

el o tr1c J;n·s:;,ama, smn b 'eVii.lja.cl,cs för'l'icl.e:t år : "Do.nsetsh·ir,o.", "No:mfo lk" 

o,,;.!J "Yo~·n," Jagl.s pi\ stapeln först unlltcr do semtMe mi'Lnrucl eJ•na. 'l'.i1lisam

mans J;omma 20 11 1~·a ,fa J'It rg aUt ~)esLäl .l <as lföJ'C n~ts tkommand c mars. 

(Til:e i\1orning l':os1t, 3 noY. J927.) 

Ka·y.ssar1o n "Hcnvick" .l1ar n1u u'lfört IS1il!la pro:vs;kJutn,i n,gnr med ar

li<Her'i . Dc>tla fart.yg ilr (l'e1n fö,r,sla c n,gc!-~'a b··ys~H'l'€1, IS'Om :l1' ll c,st)"ck:El 

m ed 20,3 cm . lmn. c1[1[,m- ··scn,rn", j ,ö- all. 1883. 20,3 cm. lmlll. il. ··severe" 

Yilgd e 15 tons, jJl'O jektilvil;Ven Yar 05 kg. oc•h rutgångsllas Lis ll c lrn 655 m. 
))en nxa 20,3 Clll>. lzan., S)'Stcm \\'i cu;c r, '\':igcr· J6,3 tons, proj ek tilvikten 

ii r 1 J5 J;,g . ·Odl rulig<"t>nig'oiJ·aJst'ilt;IJc, lon 960 m. 

(l! epeche Collmri-u:lc, PHJ''is, 21 ol,t. 1927. ) 

R cp:.urRVons- ·och modemr!l;;cr,in\j.;:m·bclena l .sna,goskoppct "Q twon Eli

>Sab'e,th" clr,o nn ays,Ju,tade oc~1 lfar·,ty.g.et har avelrtH 1',ör alt ii l c'rtRga S'in 

p.ost ·om Ha,t;+~S'keipp J J\Ietl>c'lllia·\·sfJ,o,LIJan. 

" Queen El•bobcl·ll" 1anJ,om ~iJ ·J Eng1an(l i maj tfönh(lot [t,r· oeh dntogs 

il. Yarvet i ju~i. Arbc!Je,nra !J ava dmg'i't en k o~ lnad av J: G:30,000. Bland 

an n·1t lwr >sla>gs~;>C IJl'pc t fö r cc! ·,~ me<! "bulf,CS" och de t ·\"1\. sko,rs tcrnm·na 

hava samnmnsln:gil.s t'i'lil en . (Na\'cvl anrl ilfj!Jiiltarx Hcconl , 2 D l()' \ ' . 1927. ) 

:\led <m,Jcdning- :l.Y alt far tn;en :unde1· dc ·cn.:tste sll'ids(iYn . ' ln~,_!:jama i 

)(ol'(l.sjön untlcr en ~kortare tid gingo med llögsla fart, anmlirktc t,ic!nin,gen 

i\l aneril cstcr-Guardinn , aH del ·y·ar Jö,r-,;t:i. gung•cn pil Hera mi1nacl>Cl' som 

nl a,,kli:n>e mn :t·il:kl.liO•S 1J t\',ecUa slin 111 ö:g1s La lzrrrft. Nöth·iindr:g·,ll c. ten a·!Jl i al;t

la,ca ~'Pal'S<lm:ll et l\.r ,nu fik 1lid•cn Jt sito r, aU :farlygcn emia's>t >1lnlller ;)o

;.:l"ln ·a(] u:~! •f il \'lar·a under g:intg ocll1 ä\'en Uln,.J>er ey·olut!ion·c r l1 iill€s en 

J'( i<l!ti Y·t ]1~Lt\ fm·t. 

För YaJ 'j e <:tr' ))e~St:im me:s 1cn viss k;-an lH e,t, l)l'clnlsl'c, rsom Jllr åtgft 

föl' floHan Of''li l([:enn,a rri'Lr :under 1inga . omst:~niLiirgllloei l Cir, l iUOnl i il;,ri'tlistil 

ra.l'l, Ö\'191'iS.kJ'iilcloiSI. i\l ccl und<Rnla>b' av fFa s la,g>sklepp av "lr!On D uJ{e"

J;Ia;E'e n briimnlc t· li>ehl. (],en •nusl;adc \'ngelsla Hollan olja. 

Ovannilmnda ~:cln.ing ger därefLor n ägra cx.e,mpel pil ko stnallen för 

l• rilniS,l,eJö,·råil en å y;is. ·a >far·ty-g . Pr iset j al.lllni.i.nnR hml•Ll,eJ n a br:innoJja 

ii.l' å cn s,crbUza hamnar i 3- 13 :3 . per ton. A'llliiiJ';J,hil,c. ~e> t Lol'llC \'iSS>Crligen 

cl'irfll,la o~}an ,J>(ir· . n i~g1o1t 'hlgl'Cl rJ!l"i.S, >men det ~ anrför>cla toJ,cle 'dock hmna an

Y:lnclas vit! ]) eJ·i.lkning· av ])l'iin,sJ okostnaclcn nu >för tiden. 
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Inom n,ort inlföQ'!ih·als cle n:ya. slags:Jw pifle>n "NeJson," och "Rnclnrcy" 

Il'' d Al.l>ailllflio ltta[]. Vaml(l e;ra av dciS'Sa far,t.y,g ,]m[] unitaga 4,000 tons o.lj a, 

yiJkelt ·~~v,cn iLr tfallet m cU ''Hoou·•. J?ör a.Lt lfyi1J.R 1f·önådcn u enbart d o tre 

;.törs;!~ :fa:·t·)·g·en forcl'ra.s alH ··å 12,000 toms o'lj ra rt.irr l 1en kost,nad ~av .e !,0,000. 

Jll ' åtiJa. I"llc;;' ta~J ·o fart:y rg~n a\· " Thoyarl So \·or·re1ign"- od1 "Qu een EU-zal)o.t,ll"

J;ln·ssc,r·na 11ava Y'ar tdm·a oU m.a'>:J:!m iiföJTåcl .av 3,WO 00[] ·. Ett .ful 'lt föe d\d 

llji]lg"i'Lr :fö r d0m S'åltclc's , ~j. ] , ] 2.7,200 tonrs lill e([ ~en ~;:ostnlaJCl av f 102,000. Nära 

c JjO, OOO :"tt g-1§. sållälels t'ilrt fulllit olj>e>förT~td föe 'Cil!Va fR.rtyg· oc 11 10m (],e g'inge 

lilt'd hög .fa1t sku .JLc d c,lla vara förbrlllamt 'illlom mindre än H datg'ar. De 

-iiirstn. o·!j clfönJdcn Jz,un,nra sllagk't'J'ESruma ··n e.n>0\\11" o>ell ' 'Ro'pulso,·· in 

i ,e,·a, niiml ig-en Yanl era '•,2j0 llo•niS m cU >e.n ili o llll•ad av .e 15,900. Vid f1uH 

L1r l ,;h1Jlr tJ,e sa, 'far tyg förbrlll~\a UJc:ia .sii na olcjfö'l"t'Ml på en resa fr f\n 

Ln nclKJ n t:ll New \'.or'k . 

J)c t; 1en.asl e .uirJJS'SUI'Ill>a bri~'R ni1sitm1 'l'i lm d'J"rbili"fl a,Lt [lil:lla uncle>r 

~ang. Var or!1 en av "Go·unll)'"--kt")·ssar·na kan ombordtruga 3,400 ton1s olja 

,,·h f em av de1m komma Mit vara ·I'UI:l tadle ,j sll'll te.t av iir·et. lDc ·min!dre 

l;·y ~sa rn a taga SOO--.l,OOO tom> 01lda och ibrtinna up.p d on-srumm a mycket 

i1as t1igt \"!'el hög Jaet. Sarrnm<l. är fö-l'·II ,HiancJ>e,t m e(l j1agarmra av V'i·lka (!-e 

"''na::; tc kunna ·omiboTILl'ta:ga ·omQi:r'ing !tOO torn1s um1cl er· cJ, cr l att de ticl<ig·aws 

l'iirrå(] Yari cra fr iim 2:i0 till 370 ·[;o n·s . l :feedstid få >fartygen slillan fu ll>a 

.,l,jelföt'rMI, l!liell1 >C].e l,la 'S~\'Lill~ Ya'J'Il. IJJ.öt lY:in,rli>gt, om >CUe't ·v10rc Peg:eQ ,a,tt ,gå 

1111'11 hög f~rt. En flotta b'CS!Uå!cncl o av 't01'Y ISl rugsko!J} ]J , bo.Jv ~;:rys ar;o oc:1 

11·• llrio jaogaro skulile b'chöm mlin ":t 80,000 ton •oll j a vid YaT}e ibräll!s·lcför

r;,,ls fyllniln;g t:iU ,elll ko·s tn,acl av f 300,000 o cl1 om hög i'a:rt aruväiJJrrl·es uneler 

;·,mingarna, IS!kuLlo (l re,t, bd1öva :fömLJ'RS omk'l''ing vHr fjor~o'n'd'c dag. T-Ur

till lwmm cr att [ .lo1;ta.n :J'öri:JruUmr ~e n ])•et)·(]a,nd>e mangrl >S.InÖl"j'o'lij a, son>. 

iir en annan mycu,c.t {l J'l'fi)ar 1po t. När man ~m· deiS·s'a s•i:ffror, lir d>~t ej 

nn:lcrjtlg~t, a l~ t lil.g fan"t >Cm~·ti[]k: Je u aJ:Jimän!·1e.t, och ·att högsta •fart ti•Hål!es 

>'ntitt':i l ten it t,yi\ g{mgcT om >åre t und•cr .n1ägra t timmat'LS Hd. 

SG>mmtt •förl1å}lcvnd'c råUcr ~)etri.lilfan(lc 'l1,r,tli!IJenikJ>t. Flottan hat· av 

l'''htnndsslk'LU ,rå ~il l!.fiiJHen at:t, sfl;ju1ta m 'ecl pjiLs~e,enas qg:en rummunilion ulan 

l'n nöjn. sug m-ed rtubkwnon lcj1ut:nu.ng i (]re 1f lc.s La faiJQ. 

\' ad .f]1ottans , ·,tr 'i k.ll,;ll cn·edsl,ap MlG'fLr >Skul lJc -en u;raft'i>g r edukti•on l 

f;trt:·gcn ;; s.l:orl>ek o.c:IJ ·kostnad vara e·nbart Jförd•cil.ak'tJig - fön.Jt&rutt aU 

•l· ·n ]Jlc \··c un1iYc·rso1Ul - ~)' (kit·.ig·cnom sku][rc mera •pon:gar bliva l!Higäng

ii"'a 'i'öt· v:0.rklAga övnlingar ltJiUI sjöss. Nu l~ö r ti(lcn a,rll)e,tar flottan S'Dtm 

"lll (l en aJ~)eta:clc <C'TI{l ast miC(l halv a>t'l)0ls Li tl (wer·c on b aliWrmc ) 'Vad öv

ll lllc"Ur ·Uincler 'f)\<'\.ng oc.h .skjutövnin>ga~· angår. l\len, slu l ::~r· tidl!lill)'nen, med 

'n mar'in!)udg·et s'D m i a1l'l'a fal"! uppgär Ui>m J: 60,000,000 (il' d'c t 'in.gen ut.~·i ~ct 

I:H iitk.ning av hr·ä,ni;;J1C 'OC il ammm1:iti1on. 

(Mn.ncilesltclr Glllarll•ia:n, 2.!1 oikt. 1927. ) 

1'itlskrift 8jöväsendet. 40 
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Förenta staterna. 
U. S. A. 

Inom f.ack:krotsa.r ,j \V'i:lJSihin1gton lJysm' malll (l1Em 1\Js,ilkte<n, •att presi

clen,t Oo.o!Jdge Jwmme1r att gli'Ua (Ve't n·J·a TI'J'DJ'Iglgna.dsprogr•ammCit. FJnti·gf;. 

de.Lla sk•u ll'e U. S. A. 'um:l•er ( ].c närma•s L0 1f.em < l'Cill bygga tolv 10,000 tons 

kryssat'e beiSityokade med 20,3 cm. kan. 

(Kii.e,l,er Nc,uc\s•te Nruchr•i.clrtan, 23 o,kt. 1927. ) 

"V 4", v1tt'l'Ch:DIS "''törSita u-båt nch den ,fö<eslo. minu-bå'ten 'Som byg:glS' 

rför U. S. A 's flo•Ua dJa!r nylti.g•en .g,å ~t 'a"'· strup.ean 'i J>.ortsmouth, New 

I-Iamps!J i tie. Den ifi\.r oo ibCLS·~i•!Jtnnn.g .av 8 ·oflfic•erarc och so man. 

('l'he IIrump:JlJJi't'e 'l'cJ.egraph an~! Post, 18 .mov. 1927. ) 

Grekland. 

U-IIJittelll "Prorl(·e" illa'!' 1dcn 24 oa~toaJ•c r sj•ösa~ts 1i Nantc1s. Den hm· 

e.n Iängd av 68 m. ·Oe•h clcipllaccomenll•e'~ är 730 ,bons Ii iöv.-H\.g·c samt 930 

tonis i UV.-J.ä,g1C. Do(jss tv•å ~)ii ·eselU110iLOTCl' (Sulzcr ) Utve;c.lda 1,/100 hkr. 

var,cJiena Dch g.iva ·en f:rurt av 1!t knlo•p i öv.-kLge. AkUi•onst'lKllien J1lir 2,000· 

m1Ies anen lmn ·öka!s :~L11 4,000 .ge.nom omboJ,cltagancl•e av extra ~JPä:nslc

förräcL 

I 'Uv.~l,l~ge bl'il' ,fa,rten 9,5 kn101p ,och ruk·bionsradicn 100 •nlii~lis . 

J3'c.::JL")'C1kmling.crn 'l.lltgö.t~es >illV 1 1Q cm . och 1 !,Q mm. Q;an. samt S 53,:3' 

cm. torpecltuibeu', Yarav 6 .förut oc,h 2 a~Q!Jeu·ut. De.n.na bCis·tj·ekning är cle•1 

kra,ftig.rusuc •s•orrn lllåg·onsin li'l1's.~rulleTa1s å •cm u-bftt av ctcnllia sturl,CJk. Kon

·&truktör.cn, l\f. Simanot 'har före•sl•Ui3'i't a:Lt ylbet•li1gar•e an•Jniiblg·a två sv~tn.Q:

b ara 1Juhe•r på d' ä e le 

BcsLlltningsstyrlmn blir 1,[ man, ·varav .3 ·officerare, och u-bätens 

I:Jeboeiliighc·t är r·ehlihivt 1go1cl. En .1y1ssnarap.para.t 1'ör u .1trrt-Yägor, s)·stem 

Langevin, lin.sta1lera:s för föt1::.1Ja :g:1ng•cn mnhot'cl .å farLyg. 

A samma Vltrv byg;g,cs J· tterlli,gUJ'C två u..ibMar av :srum:ma t")·:p, "Ne

ree" och "Tt,iLon" Iför gpeJ;•i•~'ka rn rut'i Jmnls u·ä'kn!in.g. 

(Le Ywoa1t, ·29 •oH 1927.) 
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Japan. 

Dc ·y::l'rt t1·c.rlj.e åt' futm·,Jzommand e .slor•a stridsöyn.ingmna, som nyl:

f'l''ll <JI\'Slutals, g'iivo 'Cl<cn jR1J:11lLS~;,n, flo.tlrtn tiJUällo a1Ut i sto,r 1sl;ala använ:cla 

,paning medelst lu<ftsLri•clskraHcr. Som vRnligt hcmJi,g:höllos strängt så

vill övni~w~·ems ·Uppg·if:t som rc,;;u.ltn,t, men elensamma a,·;;Juta;Jc•s tre cla

.ca r fö:·e cl<>n 'be<s1Litmilla maxim•i!Wdcns u:t.gii.ng, och synbarligen v·ida lrtngre 

Jran elen j:n,pa.m,'ka kusl•em •Lin ilrn:rw·t YaT'. 

Oml;r•i ng 170 farty.g dcnt;ogo. Dc Wl'l'IO imåchlle d en Röd (•f.örsv::t

l'<l!lde) s.ty,rij;:a och •en Bl•å (!om an,fö'll d riD;tn,ing Ifrån Formo.sa ) . Dc~ 

j';·,r.s ta 's\l;·cclc·t bestod ;j lohl.la uvn:inG·ar, UTI(l•er ~·iln;a för6var OCUl nnfa1l 

med Juflist.rkl'S'krafle:t' ntröTdCIS. J(·ejs•a;rctn emJJa.rk•r.r•mrl;e å f!o:ttan undel' 

det a:n(lr::t sk•c.:k•t. D('•L nya •lla,nga,l"fa,l''lY·g·c L "Akag•i" var t:ll:clelaL den föe

~,·::trancle st,~·t<kan, medan den an{allJa'llillc cl!!ISpo•neJ·a<J.e ".:>lotor'i''. Dc·n Rö· 

ila IS'tyJ'kan sam lad es i Alr'ia.ka vi'lwn d•cn l9 01kl,o·l1r.:r ,oc l1 cJ·c n Blå lämnad•1 

'J'ol:uyama d en :w för nlt åter"lwmmn ·som :f'i cnde fdrn Stil la ~1avct. Enli.gt 

l'l'CSEill'Pl}.!:!'iTler 1hade J.örb•CJ'etllr.il';;·rr ~1Li·vu't gjordrt fölr aLt utki.gqa Pök81k:tr

lila r j 'l'o'l; •io ])UJ; t cn orl1 för allt på frjl<ii'Ji!f'lle.t•ens ' 'äg· hlgga ·sta,cl cn i 

lilö rkce. l\lcn 1(]1c;;:s:c :fö•r:~ö·l;: J11:e ,·,o ·oj 'lllförda., crll'ecla'n lfl'otltorna .mötte:; den 

~,, Qll;tobe.r 200 mi,lcs :s}IClYest •om J<Jii, va.rcfl.e,r övnin.gon a\1bröls, emedan 

dr. n förc;;atla uppg.iii' LI'n lblii\·,i·t lösL Yl~rlrct, ·:o;om '' 'ar 1så ~J ,[urt, artt •OC·ean

,,ngawn:a ll' cvo f:ö1xlröj•Lla 2!1 .tl:mmar, jn,,,r·t<kacle på o:pcTa'Lioncma oc,h hi

drog an•la,!:!·J,ig,cn 1Jil'l '(]1cn 11:t11ip·a •aY61l•u.tn iln,ge<n . J~n matro•s blev clöclncl 

,!lln Sll'ål'a 1Sjön Odl eUt fl"J·gipJan gi'Ck .fÖil1]IO,r:JJt. 
(The Tim es, 27 ·okt. 1927. ) 

Det lmr ll'eikridtaLs aLt, ,sfrs'Om man päs•tåt,t, J;ry•SI3<~:r•cn '"Fur·utak1.'·, 

<.000 'l•ons, iir av gani."O;a ·v~,g k<msl1'LUl;Uion oC'11 ·Rl,t cl evormeni,ngar fr[!m

lril ~t i farLy2d,s J.w i,Uc·n '~kl ,g,;j,n,g 'i svåL' '"jö. Dr;"s'a daf,o•rmc.ri'n,gar be•r, 

p.r S'~'ll·2'il cl i •dc lo•nlgtitnlrllinclll'a JörlbilJiclntilngama. I dcr•cmber •fö•rll:ll'et "tt' 

IJt•· cl'llcJ:~'ll CIS i pr·e5scn a lit \littl ·g•i'uno;· i 1svl'tr 1sj ö "Fll'l'U ta.l;a" illn.clc ar bola t 

l:,u· t o oh mi'! s ~ in ta.<.>•a·s i <doDka •l' ör •unclet'SölcrJing av ;;tkt'OIYcts nli Lning. L il;

n:mde •skail.or uppsto'llo nJ·Ji g-en . Amit·al•i LP· lf't •Ilar d~ltiut· b esl utat mocli-. 

fi.ITa t' itningarna til!l cl•c två .sy•si!C•.tjf'a•rty.f' Cll "AouJ•rt" o•cll "K;:nngrusa", sant 

:innu ej :it"O fllnlii:ga. ( LJ. S. ?\. I. Proc·cc.ding•s , no·Y. 1027. ) 

Polen. 
~nom ni'ugra :få •ät' kommer dc,n pols'ka floLLa~1 lU Lt lbliva en faktor alt 

J'iikna •mc.cl i ö&tensjön, frrumiläHer <Jien fran , ka madnexpcrtcn J. n. Gau-



- 578-

-L r·c rtu . Den haQ·, sii.g•err J1an, go·tla Qlff,ic e<ral'Cl, '-30m• ulföra cH m~· c•ket sam

vctsrgTa-nl arO)<ele och s10m n org·.sa.m;t w rla, a lt 1.1tan fJolLa il;an Po:J·cn icke 

hli'v·a verkJ·.;gt obe r ocndlc Ii ·c1;Q•n·om:rsQ;-t ·Och p orlli tlisJ; t U!Lin·sc•cncl f:'r, u~an tom

m er •att föra en pre~;tlr lirH'nt~ 'O p'ft sin.a .mäk'1Jhg•m'•C g•ranrnars g.unst o.oh 

n ad . .F l'o.t~an ll 'cur \ •il~ >CMsc.ilplrinrmarl o01l ilJ•ät•cl at rm amslcap, som gj OTt cH 

fördlc'l'aidUtg·t .in>lTy ck Fil tl 'c fr~an:ska exrpellt erna. Tvi\. i ,:i'rO lons ja·g·ar•e , 

" Burzrt" och "\Vi•c·h eT" , 33,000 hkr., ·konnrma ·snar·t rrlt sjösällas ·i Caen, vilk·a 

fart.yg n:iista ·år komma alt g·h<t Po·Jrc n Cltrl cför·s• l·eg .ifråga om jaga•r•e i 

öste.r sjön , då de är·o ll e•s'tycilcatFc mcrcl 13 CJm. '>kan. e1v rsc•nra:s"c .moi<JclJ s::Lmt 

lot·p•ccLcr arv krafbiga•sto t;·rp. JJcrSiS1Jlom Llro •Lf.e m•inru ~l) iUar av förbii!ttrad 

"C!J 9!ill!ey• ·-typ u nde:r byggnad .: J,e Haner, .oc.ll •yäJntars bUiYa fändiga i s~u

t.c•t av 1928. Ellllll'll dc ~i:r o på cnl(!·;:ust 980 <Uo·nrs ri •ÖV. -•l'Ll,g>e, kunnrr {]c omlbo rcl

lag'a lrO tunga .min01r od1 JO 03 C•m . . lmrpecllefl' oc<ll i Ö\T.ig·t u•l g•ör•cs b e<s tyc,J;

n ingcn a:v 1 10 cm. a,arn. oc!1 1 50 mm. U·uftvär,nrskfm. S.o Y}cLbJ'IIoU an I1ar 

ms•cn ~in;; jämf.örl.i\'!t m e1li <:l<essa •farty•g i a<nlsDc:IJiclc• Ui.lil •s l ol!' l•c k ocllt str'id s

, ;:i!t'clc. D c komma arl!t U;.cJmamn.ars mrt:Jd f u'l l!l C<valcl'e -bleGMln,in .~a.r, vHka .rä tt 

si n utJJ;Jii!(ln•:nG· å fr·arniskrt ILt -b<l~il!r i[ll\' "AJ'i.a,nc ··-typ. 

Nfl.val a:r.ICI Mirl:itaey lkcord, 0 nov. J9Z7. 

Ryssland. 

En1:rgt La H.evu e :IIM·.i<ti rrn.e ubgj orndes de fart>'G om ild t,o.go u SYartn 

•lraY.sHoLlans •scmntc •strti{l•söwrl:rngar, vMka. om'nämnJdes •i s-c n.astr. merdde

ila.nd·e•l f<t•in utdil; e av(l·e ln1rn·g·en, av lföltlarndc.: 2 kr~·ss atrD (" K omli n tern" 

od1 '"l'sc·l rer·n·o.lja-Ukra:ial•a."); /1 jagru·e ( "Nezalmo•f.nl:a; ", ·C'X ' 'Za.n.1Je", "P e

lr ows1~i", ex. "Korfu ", ··::;c~liliU imian ", ex. "Lc~rU;:os" ·o.cll " f)ls c<llc r),;CIJ'i'nski ", 

~x . " K a·J:i.al0ril1") ; 3 ·~Oll'j) C(lbå Lar ( "B>arcHn<~:: ·, ~x . ' 'Zavii(lrnif.' ', " :lfa·rty", ex. 

··::: lr o·.~·i" och "Sc·llrwirW' ex. "So•i~'·ep.i ); 1 lm<nonlb·Mrue ( " 1\u~Hunc tz", "Znom

nia-Socri:a.l'isma", "Kms<naja-Zw~rs,d:a" , ' 'KraJS1!1•a.ja-[<>t"ym "), ahla av föga srte'kls

, ·i.i"rdln. J-Ij rul prfar:l;)'!)en ~'.Ol' O ''P.oui , t.r· a~JO•Dn lill;: " (ex. AG. 26 ), "Gilall;:~e r" ('ex. 

A G ~3), " K omanunist" (ex. AG 2'r) och " l\farX!i 'L" (ex . AG 2:i ), mind'a r t'y

gct " 1 maj' ' (ex. Duna i' ') oe ll jicktcn ··acrastTij-:\Iorj a.k" (ex. " E rikli 'k" ) . 

Ölst.e.esjröf'l otl anrS< s• lt~dsömrinrga'J.· ii.g.d e .rum t1 e~1 2 l-2'r j ulri ·i Fi'ns•lca 

Y•lke.n. })sl;rudern , som lämnaide Kmn-<tad<t uoo 21 j rulii., b e- Lod av slag

.skcpp.e t " :lli:urat' ', 3 ·kr )· 'a.r e, G m urnrfar t-yg, 4 to nu u -JYä l ar ( ?) oell 2 

l enLI•Cir·s. Ombord å flagJ,glSu;cJppc.t " :\tamt", s'Om f ö·rd:C !Jö:g•s tc !Jerf <ällha.Ya

r eniS över ö's:iRr'sd.öil'lroltt.arn V!ic l 'O:l'ofs fl'agga, lbe.funno sli•g .fo·Jikkomm•i rsari"n 

\V oro1sctll i'lov och m cclll•cunmrur av cl•et r •cvollutJ'O.n'llra kri .gs r;i\.dd . DD vi1<

H2·a,s·tc övning'aena. •äJgd e• r·um ,; när~l c,t.cn a"> ön Se•isllcarrri. Efter dessas sint 

iltC•I'gick c·slmidcTn lli11l KroniSladrt. 
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Bl an(! (]e i n Lrcssan•la rrmmJ n cntar~ r som fr•a.Jll]i;Jommi·l ,; fl en t~··s:k a 

press·cn , anrrör t](Jisilu'Uf.ten d~ hå lfölj anll'C : 

Mindener Zeilunn: "Jlrögs ~c b cf.äfl,!Jann·•en ,t a.c,lul.<cle Il o t:tan r.ör ( ]fe go

ria rcsul r~aL som U!ppn ä~ts oclt Jas~·J.og rutt •cl c.nsam:ma. var!· .ti 'll t•äcllc·lii.gl sLE'k 

fö t· a.tl sij;)·cJt J.a L endngral l mo•t an,fa'J.l i'l"ån -·jön <ocQr •!urJ:ltc.n ,o c.Jt flö t' al t 

mO>t~tå Yarjc an1falll alv d•cn. omg·o·JrsJ;.a fr J .o . ~tan·· . 

1\ ielet' Zeil unrJ: ' 'Sicllan J, , ,.i ~1skonJ.m1i~sH!l'i•cn !\\'or olsclli llov å bet"\''ti'nt 

t'r"rn ÖISLCT:;.jörllotlaill.S rs,Lrriill:s öv.nlin\',;a,r·, ~ ,(j .] Jl ,]J.i\111 ti Kr'-o.nrs.l rud,l o l•l .La,] v:.l'J pcr

~~o n.altt1rån .sovj e•Wotta.n, va1·utri h a<n y ltTadc : ·~vr. e.cl m åt,tJiiga fO'rdrt, inlc;etr m ås te 

jag- ·ilga , ait't övntirnga!l'na gjo rt cUL g~· n!llsrum.t unlt'J'•C.k. B Cisi~L[Ininga t~.Ja 

oell f•ar!Jyf';Pn lrava m ed ,Jl •e<cJ.e1' ~rki l jl si,g från ,slirn Llippgifl. Sktl~)slk•crpp•en 

l'rh minfarlyg.cn U:trflö,rd<e på ~.Ll ly ·s;~m]ie •säU ,S! ',n.a. uppLlrt'a:g u n(!lctr övnling

<' 11. :IJ rm o.aild.a t to;r a. frams•l eG ·IH·.Irö·y ·· rf·ör f l o.Ltctn änm1 •myck et aT!lHll c. 

11ise•ipl'in errr är l'C(l an ig'Od, men del felas dcnsam.ma ännu dPn nöth·ändi[Ja 

slr•iin!Jhel C ii och nO!J!Jl'Unll hel en. :lli'lkl rd i!Scli pll in .m erclrgter e:n.(IUJ3'l en sY a() 

!JP f~lJs.u tövnt•n;g . B e'i'rLll>ll.a.Tarna ])Öil'a " rycl;Ja uprp" matrorsc r.n a ry a•r· j<e da(!" . 

llc nn.a övn.i n,g ·l)Ö·t" t:i 'ml!ul)1Jlrus, nwmpilelttc.ra.s •och m ed. •id Jii.r,dig!lr ·c t ,furiMö;ljas". 

·Ki<e.l c1r Zei.til!ng slutar 1sli n m·LiJ;ICl m ell en j-Ltlll'f•ö.t·ds•c m c·lQ'an den 

•: nergi m c:U vii ·l~;·en b.o•lsde•vr' lk cma fo r·d' t·.a en o·b>eU:n1gad " il;:adavei11yclm\ICF' och 

,,.,l ap.pll ·Cten hos tlc ty,sfiza •cllem.o,.J;r·n·LC:rna, vilil,ars. m,erLoder l cndenc allt fö~· 

~liira elen Iö.r militära s tyrrkor •oumlg.ä,nr:;ll!rg•a diils:cl:ipiJiin en. 

Rc\lil~ta ·Gen en3Jl {l•c :Vlar irna fö r j u! i unnelh•Mlcrr ·rn . a:t~Lm;.e'J under ruh

r<'k " Jlc._[\'em u.nlicn i ö :>t e<nsjön". A l'l:il;c ln ~J :·(]ier: " Vj hava v i1d upprepade 

l i Il f(;,],JIOn (]ryftat T)· sl]; larn:ds p o l ~ llik .i ö·s·l m\Sj ö·n. R~·ss•ll::uncl ·å rsi·n ::ii.cJ,a lJ il

d::.·r· .lrå:!lrgsaml men säkrl't en m!LU;lli•::;- fl o• t ~<e av ( l•en ,gann·r.a 'Lsariflotla.ns fax

l~~ ooh h aT rcl e::sutrym .umrclc e ~J)',g·gnacl fy r·a ·>J torra., rSin.a'bb a krJ·:Sisa.t'C roch 

n;1 ~ra. j1tt,g·.a0e. 
Synlwrli:g•en l1ruva d c Lv•å .s:largsl;e<pj)ICn ··c.a.nls'UIL" o.cllt ' ' Po'l t.'ru \·a" -

'' "ill pl•u•nclralctc·s ,oc!ll bTäJniclcrs urnlcl'c r Q· evo!JJU Uione.n - undell',glåtl ·o1111 fa ttaneJ e 

"'']'<U'atl'ionsaribctc.n på Ö·t'J> o,gr::~vu:ry•c,n oel1 Jwmm a. ra.Jt t i e·n n.ärR ,Vr<am'l;ird i ng5. 

i tlr• n aJkeiYa f l ottaTI •under namTicn " C\l hc lr a,i l Fr,untc.' ' ro10lt " OJ;itolJ.cr B.<: 

,,;,u~:,on ". nc ät' O prrukl:i·ga 'fm·1t;:g ·på 2!r,OOO to·m, 181m. liinrg<l orll 2G m. 

'""dd ·micd ett cljupgåonk.lre aY 8.3 m . ifl e J.r>o y.it~ ~rkydrcl arcJ.e som vrunLigl 

"'"' ~ <lOn rt:'amla r~·.slc•fl. <flotk1n•. B eJS• tycfi; nJ:rnrg•c.n ·ulrg öt"C' ~ av 12. 30,::> cm. k a·Jl. 

~~~ ka·l. ), Yi:Jka <hava en ,ova,nlligt rs t.o•r \ll~g·ån,g:s.Jr rus<t.:r~Uwt fö t· s[•dwna rkano

"''''· IG J2 c:m . .J ufltvltim!s-k3Jll. o•c•ll 2 7::i m m. a;a:n. Don ]) celtkna>cllc max·im:

f:u•J,·rn Y il l' 23 kno•p. \"r' •cl •l;'r:i .g•d !Js ruLbrott ,yo•no fy·m •s·:k l a.nta fart :··g nr;]s.t::w 

l'ii rd it.;.a . ".::lcv a:sto•po:l " o e il. " P c<lrro1•arvt lro yrs,];:", :n:u IJ.enämnrll a ".P arr•ij ska j a

li:"lll•l llllna" 0<011 " !\lar·lut' ', •tllllll CII l:O i:ngo ec1paratri.on <f.Ct.~· nå gon U'LI •s1cd~n och 
11 :tl'{\ rlc<H a·~.'il l -i ide se:nras'LC sLr.illrs·öYrnr:<nrg;&u·.na i F.i'll!Srk a y-j.J;.e.n . 
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\"i01;c.t s~J·•!cls~··ä.rdr fi·C"'"'' 'fLnlyg itn må äga- ocl1 mycket ilJe~·or !l.'t 

j•cr·::'on.:.ui·Cill- uL.~'öt'et 'll'C iL )·dllJ\;cn en sL~Tu<a, ISOm 'l'ysJ;Iand 'icke lmn nc·gli

gcra och ~öna R~.~sland .tm cJ.cm s:Lör~'La sjömnlklctn i ö'krsjö·n. De å tta 

tyska si,Wskcppcn nv 1.'öre nn·atlnou g ltlt-typ, pil J1äiHcn sil stor t dcpla

ccme.n L, mccl en J<tl't av 17,G J.:no'P och h c05 L)·c1;ado med 28 cm . ];Q,n., 

,f'kuHc i;nappn.,L J;un.n;1 •uptp\·ctga •cl•em, ont man lf•örulsci'tler <'amma ·:>l;:,iok

li.g.llot {c båcla .sid·oe i fae.tygcn,; s:k ötsol. 

DP<L ~~ ~tka ~trni~ · a,]t'ldcll · •j)J:c\:11 a'H PnS•ä l:IC1 do:- f.öt •åldTHillC S]ia,g;s-l;C•]!pCn 

med n)·a :t•Y llc:~·t·,ln.5a' L lonnaoc od1 1t'l t1rilc!l; .J!!,:~ J\lrL, m<Lin k:·aftigl bcst~·cka

tir ot·lt Ycl·l ,~,~·ddaLl 1c - Jwrly.c:· -~om titl l'c Yo:ro •aY:i'f:Ll•tla föe ;wlä.gtsn-a fae

Yal<t•l'n ulan JtWLl ltpp~,i'fLccrJ he.grän'5Utl ti'Ul ku•s ~rns .,·,J;~··c ltl ool1 uppräll.ll i't !

lantLleL n\· !t CJ\1'-HYclllrJ.eJL i cLt :lJ WY, som •ir DY <"i\. YiLa'l ,Jwt)'[l'olsc för ·.landet 

-- dem j<hnc.n m i\slc ])]ha rf)t;1]0ill<l11C]~-; " \':J:,r !på iltCJ'tCI fl'å!l1 so·vjcl.flot;la:n. 

(U . S. N. I. l'eooeed:itng•s, nov. 1027. ) 

::ioYjcb kom,mbo•ariaL för flottan Ilat' dr<fin:i ti..-t fa.sts tiUil nyuJygg

tta,rl<spro~tr·amm:ct L för fliO•l'lan ·Lmdcr :r!t cL n1u l'öpanclc ,f,:,na•nrsilJrc.L. Slöri'i·la 

'i·l,~cn l•il'O·.!.rC p:'\. Sl'arta ll&Y>iflotlan 1notl ·l1J,111sy.n .tdl cLt cYc.n.Lue:llt kr·:g 

mo·t Hn'llliln'' cm od1 nödYLlndli ~~wl'c:n a\· att .ö.v·CTYa:l;lt 1'urlöcl:. lJ-<bl~ae 

or h ~tatw~ nl'aJ''l yg i~lJlac;a •lw I'<Udtpla•L::;rJn: i pt1L1gTrummc,L. ,::Jam n ta JH',inoi p 

•c:i.Ul<cr ii;;rt•et'Sjöf!.oLLan . 

c.ntrJ.c mun' i t01rct·. Y:i.ssa 

Fö~r ~.:.: ~ usL'fö.tl~YarcL ·Sl\Jolha ,~;,t11apc byg1ga\s ~~na!bhg2t

llclnr l 'U < u-'JJ<"I•~ar na ~'om11ua ::tlL lJoställl•a.s i HatJ c,n. 

(.-\,i)O Undc t·t ·iUtcbor, 2 nov. JG27.) 

Spanien. 

C\)· latkl'•sl; indelnl',n,g av floLLilln. 

l·~ n l'Cf'CTin~tsomlcr ·lwsl:\·tnmcT a.Lt •f<lilja-nd·C fn nl )·:g •sko,'<a aY!i'C's f ö e 

]WYad;ni<nv· av •len :-cpan•"ka .'-<kylllrb7iD.tWllt::i .i .\l:twoe lw •k•u,t.lu.:1d, n.C[mli gcn : 

1\ll.'J-I::".':i~1 ~~~_·n ''Dst.l'e lllilrdl l ra··, k.a.Jno•nb1åi-e1n ''.~i-g'', .e Ut ;l.;:u t..;lliJCYrdzrn,jng·sfa rt~·g·, 

tf'y ra l1ilklnn.,r', en IJo.:.;s'C''IJiiiL or1l1 c~ t .ttanl,,fa:r·uyg·. ncs<Sa Ca.r't,Yg sG,ola st;il un

dc·r lJc~··iU al' •en Ca.pi lfm (i1c 1'\a,-',o c i.J.cr Gatp!iLå:n do Fr.n,g,a:LG, \'0'111 lyd•er 

<li.rctL un:tJier Ö\T•t1knmlln:,~·~a;;•'·r n ti '.\l~•roelw. }:;n andm or.tlr"r 'innchll'ler 

en <bcsWmmc:Jr.;.c om, Gtt d en •:;.jö-?!Ctc:ml c flot:ta.n •untci!C,l' ;JJCif.ii.l a.v en Viccal

rnil1an"c ~k~:il ulc:öra•s •aY · J ~ n [X1l11:'':1:rsr.;c\]Jjli:-Jl't::Jkruclcr, '\l lon J.w:me I" oc-11 

''.'\•l1fo:n ·o :\.I[l'' ~am•t kr~·ssama ''Prin.dp•o ALfon,;o'' och ".\lnlJi·ran·~e Cer

' ert a 2 :n kt•:·~:: .~ardl iy•iJ::;:i\UnCn!, ''Vrirct Oit'i{t .Eu.geni~C, "Blas-"LIC'-.Lczon .o c·ll 

'''.\!e.nd·cz-1'\un.cz ·· 'aTnt j.asr.rrfluHiljen, ". \lcado", "\'-ela~Sco" octll "Laza,g-a". 
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En tredje ordc:r best:tmme,r •a LL marhn.s.l;aben ·ij,a.J.l upplösas oolt er

,,dlas mecl .en ge:neralld'ircMtion .i :spc ~s·cn 11Öil' yjJll\•en .stllr en v:ic.etrlmirante 

(l\·!ic lct· Xcuestc Nachl'jdJtlen, 2-'3 okt. 1927.) 

Tyskland. 

örJog. WU'Yet i \\'i.Uirlmsha..-en )t[\<1', •etn•l.igt 13<C'r.l,Ln~lr Dö.rze.nzc.itung, 

1 ttt i uppcJ.t ·ag· .a.Lt ~lJ'ES•a k.t'yt:'t3·atl'IC<ll "E" o<:'ll Khi:rmml lw.r s i·~'Lll st.cg•ct t;: 1-

:cil~ Yid gu]().mföean<l·c L aY (].c.n ly~l;a <floHrcl,ns mo.cl erlll'Se[·lin .g .inom numen 

:iit' de :IJ!.tl'ills beYi tlj GKI•e a;n.s<hl.g•e n.. Kr-ystSar-c:n "E" Jw mm cr rattt läggxs på 

,;lnpciln i iJiill'ja~I mv .ntilB'to. ö!t· och kl'}EIS'flrcn. "D", 1som •l J~ygges å stapd

lli\dllcn brtct lY•id d.cusamnm, ekall ·sJi5JSJ<'iMas unJLler \lintcrn.s lopp. D essa 

J•ada •S'cnasl·e n')'b}ggen lluil;som tclc·n i •Som;eats i Kid •Sjötsn.tLa " Kat' itsntl18" 

l·l·j.y,a av "Könli,gsibc-r•g"->tJ··p .och lJetSLJ·clm·s ~HUs'il m od J5 cm . J;a,n. K,ryssa

l'Lil " Köntig•;;lJcrg" bcteäknats J>•un.n•a li ntsiill trus j rt.jänst u cJ.eremUJer 1928. Där

lll<'tl Q'~1:mmcr en av d•e i\iuclt'e 'hutta J;t·y•slsa.r·na, a.Jlltagq'ig:en tl•e.n 28 i'\:r gam~a 

"::\)-mipllc", n.Lt <Silopas. 

I cle t:t:l Q,mmanfil&lllS·, l'od,s~Utc.r· tkl,lliitnl::;·c:n, le•d t.an:kcn på dc·t lör-

il<~l l -andct, aLL (len ty:;ka 1narinen '\:r ·Lvungcn alt •hålla i i.iänsL fart~·g av 

'n ffi tllöt3' •i\klm, YUlke t •ilng·en annan ma<rin rs<kullle ,g·öra. Det yngst.a s·lag

·.I;Pppet ät' nn mc~- iin 21 år grunmntl·t oc-h ·:tnJllll U1nr man ic·ke Y<mni.t, nil

""·n 1l;Jwr:llct JJC1t1·i1f•fnn(i·C lb}gigantcl'ct •a1· n}a .sfu.J:a,na li nom rarmen för Ver

:--:1 i·l'l•e-förcl.ragc:t., c.nu · i!f,~t ~--illil;·e L T yskl&nd ät' lfötrbjudc·t att t. ]J~· ·g.ga tslagskcpp 

j<:L m<: r iln JO,OOO il<Otns. D-land ja:;ra!rm:t •iir, mn b ekant, ifFa :i ijit 111st :w 

<lrn •s. k. "'fi:,cQ·"-klruss•c,n, und c·r llie,t aLL yttcr[l:tga~·e :frra •äro n~ustan färd'i!I:l 

''dl stliola insät,tru; 'i <tjtin;;'t run.d<cr '!1t,L5llmmmarucle åT. 

( B crlli:nte~· Börzcn~c:it lrung, 3 noY. 19'27.) 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter. 

0J'!Janisalion. 

Synpurrl;tcT Y' i'cl dispo:ner and ct Ii kr.ig a.v v'ilxa tflygSi l!J'idstl"'U!Her, o.r
·~andberade ·odi uppsatta enlig L 1!l2:, års Jiö,t~SY'arsongatnl i sati·o n. Förf. av 
löjlt.n•a.n1Len vri1cl K u n g> t. Sötllr.a Sl, 1Ln sk a jnfanibCir irc.g·eTnte:n.l!c.t A. G. L j u.ng
tl ::l!!JJ.. (Kr.-vdt. al;, 'r. bil'1•äfVe n n· :1 ). 

Stntlcgl. 

Naval BaiJ.ances. By si t' IIer·b et't Russel ('rJ1e illavall •runtCl :mi.l'ita.r~· r e
conl 23 n-ov . 2.7 ) . 

Taldile 

U ndctr WU:l!Ctslb aaclens 'Dalc.ti1;. Förf. •av rKaptajnl öj lmatnt Ban1gsh)Jl·!. 
(D . 'r. If. S. 'D'O V. 2.7 ) . 

TOl'JlPd\i.isendc. 

·E.rfO:Jog.e uml i\li•SSCJ'Jol.g'e der T·oTpred;oyvaffe 1im \V e:l.Ll~J'i,ege . \'o n Kor
vcltcnlmp itlin W alter (:Vlar. H u nd.s-t:~hau 12 11. 1927). 

F lyn väsende. 

27 ) . 

F-lia,a(l•cQ,rotJJ•err·•cn ciC n ·i G c·ncY•e 1927. Av .l{apbajtn Nyjr,gaard (D . 'r. f. 
S. o·l;t. 2.7 ) . - Ur J;ormmcndan.Lc.n.s pli lsj ökGJ5tc/l.liCt J\un gsil•o.lm c.n datgj our
nal!]a·q•g1S~<tr·en 1'808- 09 . (S epara t ur BlraJni~grcbOik en J-92.7 ) . Av Et' ll'S•t Ho'lm
b c.rg. K. L. SH!n•ssorns J~ftr :ts Bokinldustri-A'kLioeOJ oLa:g, Ka t~bu;rrona .. 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
meddelade genom Th. 'Vawrinsl<ys Patentbyrå, Slockholm. 

natum l Diarie-1 
nummer Uppfinningens art 

21 / 11-27 3599/25 An:O rdnling Yrill ll'O,lJe J' a-ndle pann1:>1Jc.nrsb ac·k o r . G. J~ . 

l 3r l l - 2 7 

l » 

T h. 

13\'\nc!J)lC>m , .FLlrjren:iils . 

797/22 Anon·llnlin.g rf,ör molit3JgQJiing aY rtr'ärd.lö:sa !Sii.g.n a,J,c.r cn-
Iigt Jmte J'.orcl ynla lll!Citord cnr. J\Jarooni' s \\''ir c·lcss 
rr:e l·eig r a·)Jh Go. L ·Lcl, lJorucl'o,n. 

] 579/26 Omk!OprpJ j n:g ··a n o,r.dntin,g rf,ör u1ögfl'e·l~ I"Cill ta SVi·lng-
n:ingskre ls· ::t~· . O. 'l'j crnerltcl'., Stocl{•ll ·oum. 

2900/24 Trun :Uart~·,g. J. vV. lEhmwQ/od, 01\ islc,hur:st, Eng-
:J·and. 

3653/25 Rul~nlintg.shämm ftnlclre , m e:cl ,gyro.sl,•orp Lfö,rse•dcl runonl-

9U:i/25 

23S9f24 

l28:Jf26 

n fi,nlg för f-rurt~· g . Sohne;itclrer & C :'i e o.oll J. Fi e•ux . 
Pran!.· . 

Hrikl!an orclnJ/ing lföT .antifiolierirpjäsm, vriil ka. tSJårsotm t. ex. 
f<l rtyg~a. J'JiHlcniiPHiseJ· , •ruro u pps t ~ll: I ICi a på os-la
.(mg.l: lmcl.c r'ln.g. li'Ti c.d. Rnup1p A/ G., l!:srsen. 

P a<.:~kbox J'ör· axil·a:r. A. Jab.s, Ziior.icill. 
On1ka:s tnin,g1s J'O'cl er . K'ikl110n 's Rev·etnsing H.ucld er Co.

1

1 

L tcl, Lhel'Jl Oto• l. 

Wawrinskys Patentbyrå 
Innehavare: I-I. ALBI H N 

16 Birger Jarlsgatan, Stockholm. 
Telegrafadress: WA W, stockhol m. 

Te lefo ner: Riks 74911, (Växel), 74912, Allm. Ö. 2248, ln g. Alblhn privat 74913. 

Gl-tUNDAD 1891. 

.. Ombesörj e r uttagnin g av prrtent och registrering av varumärken 
lllonster och modeller i Sverige och utlan d e t . 
t .,• Verkställer t eknisk a översättningar och utr~clningar rörande in-
1 <tng 1 patenträtt, p a.tents 1·~\ttsllga omfattnmg, g1lb g h et m. m . 
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Apotekarnes Mineralvattens 
Aktiebolag, Stockholm. 

Kungl. Hovleverantör. 

Ordertelefoner: 74215, 74269, Norr 4639 och 
Norr 9010. 
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