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Meddelande. 

Organisationskommitlen för 

Il!. Internationella l.:onaressen för Teknisk Mekanik. 

K Tekn. Hög':ilwbn, Stockholm, 25- 29 augusti 1930, har 
tillställt Kungl. Örlogsmannasällskapet följande inbjudan. 

» Yid andra internationella kongressen för teknisk meka
nik, Ziirich 1926, beslöts av internationella kommittcn, att föl
jande kongress skulle äga rum i Stockholm 1930. Vi under
tecknade ha konstituerat oss som organisationskommille för 
denna kongress och ha hän -- nd äran inbjuda Eder till delta
gande i densamma. 

Kongressen samlas Söndagen den 24 augusti på aftonen 
till en enkel mottagningsfest i Ingenjörsvetenskapsakademiens 
lokal i S tockholm. Kongressförhandlingarna äro a v sedda att 
äga rum l\Iåndagen den 25 t. o. m. Fredagen d· n 29 Augusti. 
Dc hållas på Kungl. Tekniska Högskolan, Valhallavägen, 
S lock hol m. 

Kongress-språken äro tyska engelska, franska och ita
lienska. 

Ulan att på n[tgot sätt vilja inskränka kongressdeltagar
nas frihet i valet av föredrags- och diskussionsämnen ha vi 
lik väl i smnr{td med interna lionella kommillen trolL a ll kon
gressens velenskapliga betydelse skulle bli större, om därvid 
några få, besUimda problem bleve föremål för en mera in
gående behandling. Vi åro lacksamma för alla anmälningJ.r 
om föredrag, av ovannämnda skål h~ilsa vi dock med siirskild 

Tidskrift i Sjöväsendct. 45 



- 642 -

glädje sådana föredrag, som kunna bidraga till belysningen 

av någon a v följande frågor: 

Scktion l inom hydro- och aero-dynamik en : 

a. propellerteorien , 
b. motståndsproblemet. 

Sektion II inom elasticitets- och hållfasthetsteorien: 

a . tunnväggiga konstruktioners stabilitet och styrka 

b. brottgränsen, 
c. p las tic i tetsteorien. 

Sektion III inom den rationella mekaniken, svängnings

problem, nämligen: 

a . svängningar hos fartyg och fordon , 
b. rumsakustik och därmed sammanhängande frå 

go r. 

Vår avsikt är att söka få dessa ämnen b elysta genOin all

männa föredrag, vilkas längd beräknas till 45 minuter. s ek 

tionsföredragens längd beräknas till 15 a 20 minuter. 
Det är vår avsikt att, i den mån detta blir möjligt , p a 

förhand trycka dc större föredragen för att därigenom under

lätta diskussionerna. Kongressens samtliga förhandlingar 

komma efteråt att tryckas och vi ha sett en väsentlig del av 

vår uppgift däri att göra dessa tillgängliga för deltagarna ti ll 

lägsta möjliga pris. 
Vi anhålla , aU anmälningar om föredrag insändas fö re 

elen 1 Mors 1930 och att anmälningsblanketten (om möjligl 

maskinskriven) om deltagande ins~indes för e den 1 awil 19SU 

under adress: P rofessor vV ... Weibull , Tekniska Högskolan, Val

hallavägen, Stockholm, till vilken även svaren och ev. frågm 

torde riktas . 
Kongrcssavgiften, Kr. 1 O: -, bedja vi Eder lills~inda oss 

p:1 samma gång som anm iilningsblanketten. 
Samtidigt anhålla vi. all Ni ville insända Ederl fologra ri 

till medlemsförteckningen, vilken vi ha för avsikt atl illustrera 
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Vid tillr~ickligt tidig anmälan skola vi 0111 s ' ·· k .. 
.. . ... ' , a ons ·as nar-

n~. s~r.Ja for rum på härvarand e hotell och pensionat (s~ ~an-
malnmgsblan_k ettens baksida), varvid största möjliga häns n 
skall tagas tlll uttalade önskningar. y 

Elt detaljerat program kommer senare att utsändas. » 

ORGANI.'lATIONSKOMMITTEN. 

Direktör 
Axel F. Enström. 
Ingenjö rsvetenskapsakademien. 

President. 

l. G. F. Lindnwrk. 
Rektor f. Kungl. Tekniska Högskolan. 

E . Hj. W. Weibull. 
Gcnralsekreterare . 

C. W. Oseen. 
V. President. 

H . B . M. Pleijel . 

Anmälan ~m delt~gande i Kongressen torde därjämte bö

ra m eddelas h.ungl. Orlogsmannasiillskapets sekreterare. 
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Årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigs
historia 1929. 

Avgiven uv ledamoten B. Lindgren. 

Stormakterna . 

Sedan föregaende årsberättelse avgivits, ha ej några m e
ra uppmärksammade händelser inmn sjökrigshistoriens omr it
de inträffat. ~långa frågor hava varit på dagordningen, och 
framför allt träder avrustningsfrågan i förgrunden. Man k an 
dock säga, att denna fråga alltjämt ligger lika långt från sin 
lösning, ehurn diskussionen med oförminskad kraft hålles vid 
liv, och allvarliga förberedelser gjorts för att söka föra dc11 

framåt. 
Att många viktiga sjömilit~ira frågor icke fått sin lösning. 

kan till stor del tillskrivas de inre politiska förhållandena in 
om olika länder, såsom regeringsskiften och omval i parlamell~ 
oeh kamrar i större utsträekning än vanligt. Stora val lun t 

sålunda ägt rum i Frankrike, Tyskland och J apan; i Fören 
1 

l 

Staterna har presidentskifte ägt rum, och England har erhal
lit en socialdemokratisk regering. Men om. man å ena sidan 
synes genom ett överdrivet demokratiskt styrelsesätt vilja håll~1 
rustniw:wrna tillbaka. framträder i andra länder överdrift al 
motsatt~ håll som t . ~x. i Italien, Spanien, Polen, Turkiet och 
Grekland, varest utrikespolitiken och krigsrustningarna h• 1t 

och h~tllet dirigeras av en mäktig regeringschef. 
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Ä ven om de ·· d l . - • . . .. namno a orsa ~en~_a i viss mån inverka på 
ohka nationers oden, star dock 1 narvarande tid förhållandet 
mellan England och Förenta Staterna och i samband d;·. d r h ·n dr me 
or a andet mellan England och Frankrike i den rr l-C d po 1 Is ,_a 
orgrun en. Förenta Staterna har alltid varit föreo-ånn-slan-

det, ~ft det gällt att framlägga förslag om nedrustnin; oc~1 av
rnstmng, och även i år var det Förenta Staterna, som framla
de r~ya syn_pnnkter i avrustningsfrågan>) I maj 1929 under 
Genevekonferensen höll sålunda ordföranden i den amerikan
~ka delegationen, Mr Gibson, ett uppmärksammat. anförande 
1 avrustningsfrågan. Han gjorde därvid gällande, att Förenta 
Stat~~·na ~nskade en bestämd reducering av tonnaget med viss 
begransnmg för olika typer av örlogsfartyg för att därigenom 
s_toppa kapprustning och rivalitet. Förenta Staterna vore vil
ligt att antaga vilken skala av kvoten som helst, blott det re
lativa styrkeförhållandet bibehölles (England 5, Förenta sta
terna 5, Japan i$, Frankrike 1,75 och Italien 1,75) frmnhöll 
samn:a stats~nan. . Ä ven om det får anses som en betydlig 
mnenk~nsk ovcrdnft, att Förenta Staterna går med på vilken 
reducermg av rustningarna som helst, är det dock itF'en över
drift, att de amerikanska politikerna innerst vilja t>en lånot 

o d dk" t> gaen e re u twn av fartygsrustningarna. Detta överensstäm-
mer med Förenta staternas tidigare ställning i avrustningsfrå
gan, uttalad under vVashingtonkonferensen 1921--22 och se
dan bibehållen såsom Förenta Staternas åsikt. Givetvis från
går man aldrig den relativa styrkan, framförallt mellan Eng
land och Förenta Staterna, som anser sig vara jämnbördigt 
med England. Som bekant innehöll Washingtonkonferensen 
en begränsning av tonnaget endast i vissa delar, i det att den 
l?estämde storlek och totaltonnage för slagfartyg och flygplan
fartyg , under det att alla andra typer, såsom kryssare, jagare, 
ubåtar m. fl. lämnades fria, om man undantager vissa krys
sares kanonkaliber och tontal. Det är ju givet, att en sådan 

*) Rörande >>Nedrustningsfrågans nuvarande läge" hänvisas till 
artikel i T. f. S. n:r 7/29 med samma rubrik. 



- 646 -· 

anordning ej kunde vara tillfyllest med den >>ev iga freden >> som 
bak"Tund, ty förutom alt dc relativa styrkeförhållandena kun
de- ~ndras sjömakterna emellan, så uppstod ä ven misslänk 
samhet mell~n nationerna, då flottprogram.men på nytt slmlll 
utformas . En viss kapprustning blev också följden av den
na konferens, i det att de fl esta stormakter började bygga 
mänodcr av största tillåtna typ av kryssare. Även Förenta 
Statc~·na beviljade medel för byggandet av åtta 'Vashington
kryssare, men sam tidigt försökte Förenta Statcrna att genom 
nya överenskamelser erh ålla komplcltcring på vVashington
traktatcn och därigenom. bringa avrustningsfrågan närmare 
sin lösning. Detta ägde rum år 1927 , då prcsid:nt Coo~~dgc ~ 
Geneve framlade förslag härom., vilket dock sasom k ant e.1 

gav nå()"ot positivt resultat. 
' tJ D ld' Den nuvarande engelska regeringen under Mae ona s 
premierministerskap har v~i.ckt nytt liv i avrustnin~_sft·:tga~~ 
och resultatet av den engelske premierministerns besok l Fo
renta staterna i oktober 1929 har redan börjat bära frukt. 
Uti den inbjudan till en marinkonferens, som engels~a regc
rin .,·en utfärdat till Förenta Staterna, J apan, Franknke och tJ • 
Italien heter det, »alt dc engelsk-amerikanska konversatwner 
na nu kommit till den punkt, att inga meningsskiljaktigheter 
förefinnas, som äro av tillräcklig vikt att hind~·a ~n öovercns 
konunclsc >> . Om de fagra löflcna komma all 111fnas aterstar 
att se. Säkcrligcn komma dock alla löften till trots me-ningar
na alt brytas. icke minst då England och Förc1:ta Slalcrna 

l ff. d lket försb. !.,_'· framlägga förslag om ub:l.tarnas borts {a . an c, VI • 

Frankrike säkerligen aldrig kommer alt godtaga. . 
Att ett nännande mellan England och Förenta Staterna_ :.l 

tidigare lelt till något synligt resultat i avruslningsfrågor , _hu 
till stor del tillskrivas den scparatövercnskonunelse, som gJor
des mellan England och Frankrike. En återblick på _förh ~t~ 
landcna k an här vara av intresse. Då engelske ulnkcsnn
nistcrn den 30 juli l 928 talade om kompromiss mellan Eng
land och Frankrike, och att man kommit till clt rcsullat ge 
nom offer fdtn h~1da sidor, kan man sätta dessa offer i salll · 
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hand med dc fransk-engelska motsättningarna på s{tv~i.l 
Washingtonkonferensen l 921-1922 som avrustningskonfe
rensen i Geni:.~vc 1927. Dessa motsättningar omfattade föl
jande: 

Under \Vashingtonkonfcrensen var den första stöteste
n en kvolen 5 : 5 : 3 : 1.75 : 1:75. Enligt fransk åsikt var det o
rättfärdigt och politiskt utmanande, att Italien skulle ha rät
tighet att äga samma sjöstyrkor som Frankrike. Den andra 
punkten rörde ubåtarn a . England med världskriget väl i 
minnet stred för ub;Harnas borllagandc, huvudsakligast då 
med tanke på Frankrike. Ty mot vem avsåg Frankrike att 
rikta detta fruktansvärda vapen , sade man. Knappast mot 
det krossade Tyskland. Ett studium av det strategiska och 
taktiska läget visade, atl ubåtshotet var riklat mot England, 
vilket även från fransk sida var svårt att vedcrhigga. 

Vid avrustningskonferensen 1927 framlade Frankrike för
slag, att begränsning av totaltonnaget skall vara det enda 
rättesnöret , och att sålunda varje nation inom den tillålnil 
maximisiffran borde h a rättighet att fritt disponera och ordna 
sitt flottbyggnadsprogram , vare sig det rörde slagfartyg eller 
andra fartyg. England d~iremot ville inskränkning bl. a. på 
ubåtarna i enlighet med kvoten, alltjämt först och främ st 
med tanke på Frankrikes starka ubåtsstyrka. Sålunda skulle 
England och Förenta Slatcrna va rdera tillfllas ha ubåtar med 
maximum 90,000 ton, Japan 60 ,000 ton o. s. v. Att detta ej 
övcrenssl~imde med Fra n k rikes åsikt vid denna tidpunkt lig 
ger i öppen dag. Frankrike hade nämligen under byggnad 
och planerade större ubåtar å sammanlagt 96,000 ton och 
mindre ubåtar å 30,000 ton eller totalt 126,000 ton, vilket så
lunda skulle betydligt överstiga Englands totaltonn age för u
b åtar. l\1est intressant är, huru man så småningom konuner 
fram till ett närmande mellan England och Frankrike, och 
man ställes helt plötsligt inför det faktum, att England ej alls 
motsätter s ig dc franska rustningarna, tvärtom. Att kalla den 
fransk-en gelska överenskommelsen i juli 1\)28 en kompromiss, 
't.'nligt engelske utrikesministern, kan knappast tagas på allvar. 
Nog synes det snarare som en koalition, ty varför skulle an-
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nars England plötsligt förlora intresset för rustningsbegräns
ningarna och lämna Frankrike fria händer vid byggandet av 
kryssare och ubåtar. Orsakerna till detta samarbete äro många. 
.Men främst står Tysklands växande inflytande icke blott po
litiskt och kommersiellt utan även i Nationernas Förbund och 
därnäst Frankrikes och Italiens ökade styrka. Dc olyckliga 
divergenser, som uppstodo mellan England och Förenta Sta
tcrna på grund av problemet om sjöstridskrafternas reduk
tion, orsakade England att närma sig Frankrike, som å sitl 
sida vände sig mot Italien. Denna makt åter, som hade vissa 
divergenser med Frankrike och ej längre ansåg sig kunna 
lita på England, har orienterat sig öster ut, huvudsakligast 

mot Balkan och Turkiet. 
Att den fransk-engelska separatöverenskommelsen ej sågs 

med blida ögon av Förenta Staterna får anses naturligt, i all 
synnerhet som Förenta Staterna med all iver synes arbeta för 
gemensamma överenskommelser mellan samtliga stormakter. 
Utan några större förhoppningar påbörjades också avrust
ningskonferensen i Geneve detta år, den sjätte förberedande 
konferensen under Nationernas Förbund, och resultatet av 
densamma blev lika negativt som alla föregående. Någon 
lösning av avrustningsfrågan kan dock ej komma till stånd , 
förrän de två förnämsta sjömakterna England och Förenta 
staterna ingått en kompromiss och skaffat sig en antaglig 
bas för överenskommelse. Ty dessa sjömakter jämte Japan 
behärska världshaven, och förrän dessas intressen samman
jämkats, har varje annat avruo;;tningsförslag och varje mindre 
nations avrustning ej den minsta betydelse för avrustnings 

frågan i stort. 
Englands hopp att genom Tysklands tvingande på kn i1 

och genom att tillintetgöra dess flotta få behålla herraväldet 
till sjöss har ej kunnat infrias. Tyskland är för närvarande 
ur leken, men nu är det Förenta. Staterna, som gör England 
platsen stridig. Den sjöstrategiska tyngdpunkten är numern 
flyttad från de trånga europeiska farvattnen till världshaven. 
och därmed är det i för'sta hand sjömaktcn, som blir avgö 
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ran de för dc ledande nationernas öden. Denna kamp om 
herraväldet till sjöss ter sig dock helt annorlunda än Englands 
strid mot Holland på 1700-talet, England mot Frankrike på 
1800-talet och nu senast England mot Tyskland under världs
kriget. Ett angrepp mot Förenta Staterna med des_s väldiga 
kuststräckor utefter två världshav är knappast tänkbart. Mot 
denna kontinent kan England stöta utan att nå något resul
tat. Den nordamerikanska världselelen kan ej anfallas från 
land eller blockeras, och ej heller kan en engelsk flotta en
dast med stöd av de svaga baserna vid Amerikas kuster upp
taga ett avgörande sjöslag en veckas väg från hemlandet. Ge
nom Förenta Staternas geografiska läge kan å andra sidan 
de amerikanska kryssarna åstadkomma svåra rubbningar å 
den engelska världshandelns kommunikationer till sjöss och 
därigenom försvåra dc nödvändiga förbindelserna mellan ci e 
engelska kolonierna och moderlandet. 

Då president Cooliclge såsom en av de sista äm.betsåtgär
derna den 14 februari 1929 unelertecknade den s. Je kryssar
billen, enligt vilken Förenta Staterna under loppet av tre år 
beviljade anslag till byggandet av 15 st. 10,000 tons kryssare 
och ett flygplanfartyg , ha Förenta Staterna frångått sin ti
digare ståndpunkt och resolut visat, att dc ej änma giva Eng
land något som helst försprång , då det gäller byggandet av 
kryssare. Härigenom ställes England inför ett avgörande i 
sin marinpolitik, antingen med Förenta Staterna eller också 
mot denna betydande sjömakt. Om England ställer sig ptt 
Förenta staternas sida, betyder detta, att dessa häda sjömak
ter gemensamt skola avgöra alla sjörättsregler efter kam.kc 
helt nya principer, att England får dela världsherraväldet till 
sjöss med Förenta Staterna och att gemensamt med Förenta 
Staterna avgöra alla rustningsfrågor. Går däremot Eng~~md 
mot Förenta staterna uppkommer med all säkerhet en öppen 
strid inom världshandelns område på samma gång som alla 
avrustningsfrågor för lång tid bliva skrinlagda Englands o
benägenhet för ett samgående med Förenta Staterna har un
der de gångna åren klart framträtt. Härom talade Englands 
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uteblivna svar på Förenta Staternas avrustningsförslag hösten 

1928 sitt tydliga språk, det svävande tillstånd som alla av

ruslningsfrågor befinna sig i sedan fransk-engelska övercns

lwmmelscn samt Englands undvikande ställning vid Förenta 

Stalcrnas p[tlryckningar att uppgöra nya sjörättsliga regler. 

England vill gi-irna fortsätta på den gamla linjen, under det 

Fören ta Sta ler n a främst vill framtvinga ett avgörande i rust

ningsbegränsningarnas tecken. I och med Mae Donald's till

träde som premiärminister synes dock England för närva

rande hava övergivit sin gamla politik och på allvar visat sin 

goda vilja att tillsammans med Förenta staternas och övriga 

stormakter söka avgöra dc svårlösta avrustningsproblemcn. 

Allt sedan inbördeskrigels dagar har Förenta Stalcrn::t 

med sin flotta väl stött sin politik, och att man även i kom

n1andc tider avser flolian som ett medel att nå den ameri

kanska politikens mål får anses självklart. :\1cn för nän·a

randc kan man ej se detta mål klart, varför det är sv[n·t att 

vela , vad Förenta Stalcrna i grunden avse. Den nylillträ

dandc presidenlen Hoovers' resa till Peru, Chile, Argent ina, 

Uruguai och Brasilien vintern 1928-29 var avsedd att shirka 

dc vänskapliga förbindelserna med det: latinska Amerika och 

att frammana ett livligare handelsutbyte. Ungefär vid sam 

ma tidpunkt, på 10-i'lrsdagen för vapenstilleståndet, höll pre · 

sidenlen Coolidge sitt uppn'lärksammadc anförande, i vilket 

tal presidenten tillrådde restriktioner vid lån till Europa, eme

dan Förenta staterna ej önskade förberedelser till kommande 

krig. ~fan ser sålunda, att samtidigt som Förenta Statcrna 

gör en orientering söder över inom sin egen kontinent , verk

ställes en till fäll ig isolering gen t emot Europa. Å andra si

dan spelar Fören ta Slatcrna med i den europeiska politiken 

genom framHiggandet av Kellogpakten. Vilka motiv Förenta 

Stalcrna ha h}irmcd är svårt alt säga, men såväl Kellogpakten 

som Englands och Förenta Staternas initiativ att samman

kalla en ny marinkonferens i London i jan. 1930 kan dock 

ej uppfattas på annat sätt, än aU Förenta Statcrna vill åter

uppliva sina intressen för Europas afHirer. 
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Inom ett område synes dock Förenta Slalernas politik 

ligga Idar. .Med tanke på v~irldskrigct och alla de olägenhe

ter och trakasserier, som icke minst Fören la S laternas sjö

handel var utsatt för under clcn lid Förenta Stalcrna var neu

iralt, har numera detta land i tydligt språk sagt ifrån all ett 

återupprepande ej skall ske. Det första steget i denna rikt

ning är beviljandet ::tv de femlon 10,000 ton kryssarna, vilka 

med all säkerhet komma alt åtföljas av flera, därest så anses 

nödv!i.ncligt. England med sina kryssare och baser runt jord

klotet har hitintills reglerat världshandeln, men skall nu Fö

renta Slaterna jämställas med England, måste det förra Jan

det äYcn se till. att dess handel garanteras skyeld i fred och 

krig. Ett neutralt Förenta Stalcrna kommer därför med all 

säkerhet i ett framlida krig att fordra frihet för sin handel 

och all ej Lilla ta den minsta rubbning på sina handelsvägar. 

På samma gång som det amerikanska flollbyggnadspro 

grammct gåt!: igenom, arbetas målmedvetet på att utvidga den 

oceana världshandeln. Den stalliga handelsflottan , som sla

git så illa ul, avvec klas och stora rederilån planeras för de 

enskilda rederiföretagen. Amerikansk sjöhandel till varje 

pris , är lösen. Avsättningsmöjligheter skall beredas för elen 

v~ildiga amerikanska produktionen, och dörren öppnas över

allt för amerikanska fartyg. Flottan skall byggas icke blott 

för all i krig skydela handelsflottan, utan faslmcra för alt i 

fredstid stödja sjöhandeln och därmed öka Förenta SlatPrnas 

v~ilslånd. Dc amerikanska postmyndigheterna planera kon

trakt, s[t aH reguljära postförbindelser kunna upprällh [tllas 

på dc viktigaste routerna. Sålunda avses att en g:"mg i veckan 

hava postbefordran New-York--Köpenhamn, San Francisko-

Yttersta Östern. Vidare planeras regclbunda förbindelser Sa

vannah- Liverpool via I3rcst, Förenta Staterna--Bremen via 

Plymo l.h , samt lill Cap, 1\lcclelhavct och Svarta havet. Under 

tiden organiserar marindepar temen tet grupper av reservoffi

cerare ombord på de viktigaste av dessa handelsfartyg, vilka 

sålunda äro avsedda alt i krigstid snarast kunna tagas j bruk 

som hjälpkryssare. Ännu så länge ha dock ej Förenta Sla-
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terna gått från ord till handling för genomförande av detlct 
jätteprogram. Men en stark propaganda bedrives, som fram
förallt går ut på att England ej ensam får behärska världs
haven. Säkcrligen ha också Förenta Staterna ekonomiska re 
surser att genomföra sina planer, och ehuru vissa vitala fr å
gor såsom bemanningsfrågan ännu ej är löst, hoppas man. 
att den amerikanska handelsflottan om. några år skall vara 
modernt rustad att upptaga konkurrensen på världshandeln~, 
område. Planens realiserande kan dock ej avgöras av dc 
amerikanska politikerna allena. Det är närmast affärsmän
nen, som hålla i penningpungen, och någon fart på hela fö 
retaget kommer det ej att bli, förrän yankees med säkerhet 

vet, att det är business i görningen. 

I detta sammanhang kan det vara av intresse att ancre ~ . o 

världshandelstonnagets fördelning mellan dc olika makter 
förr och nu. Hl14 var ställningen följande: 

England ......... .. ......... . . . . 20,52 mil l. ton 

Tyskland ..................... . 5;14 )) 

U. S. A ... . .................... . 2,0:3 

Frankrike .................. .. . . 1,92 )) 

Japan ........... . . ............ . 1,71 )) 

Italien ... ..... ........ . ........ . 1,43 )) )) 

Sverige 1,02 )) 
••••••••• o •••••••••••••• 

Totaltonnaget i hela världen var 1914 45 ,4 mill. ton, av 
vilket således England ägde nära halva världstonnaget l 92 \l 
har tonnaget ökats till cirka 65 milJ. ton, under det att Eng
land alltjämt bibehåller ett tonnage av cirka 20 mill. ton. 
eller med andra ord från det England ägt halva flottan , få r 
den nu nöja sig med 1j3. Under tiden har Förenta Staterna, 
som 1914 ägde det blygsamma tonnaget av 2,03 mill. ton, 
kommit upp till över 11 mill. ton; således har den mneri-· 
kanska handelsflottan sexdubblats under de sista 15 åren. 
Men England står dock alltjämt pbestridligen .främst , och 
ingen sjömakt kan göra den äran stridig. Englands bygg-
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nads- och varvsindustri har visserligen nedgått från GO till 
47 % av alla byggda fartyg i världen, men engelsmännens 
crfare~h~t och skicklighet inom skeppsbyggeriets omräde är 
o~_estndhg, och deras nybyggda fartyg hålla sig alltjämt i 
framsta rummet. 

Englanc~ har aldrig gått in för statliga rederiföretag så
s~m Australien och Förenta Statcrna, och den engelska prin
cipen har visat sig vara riktig. Australiska re«erin"en och 

. . b b 

som ttd1gare framhållits , Förenta Staternas ,, Shir)r)ino Board ,, 
l b ' 
·m nu tagit konsekvenserna av sina misslyckanden och helt 
avstått från statlig rederirörelse, sedan densam.ma visat sia 
helasta skattehetalarna med en mångfald millioner pund. b 

Den varje år från engelska amiralitetet utkommande blå 
boken över fartygsbeståndet inom stormakternas flottor criver 
följande data, häri inräknat samtliga fartygstyper (slagfa:·tyg, 
kryssare, jagare, ubåtar och flygplanfartyg) : 

England 
U. S. A. 
Japan ...... .. .. . ....... .. . ...... .... . 
Frankrike ••••• o. o • ••• ••••••• •••••• •• o •• 

Italien 

29 
·~~ 
d <J 

18 
12 
6 

o/n ,Q' 

%, 
%, 
01 
lo 

%, 

Förenta Statcrnas här angivna överlägsenhet har dock ej 
så mycket att hetycla, enär endast ett fåtal av de ~)9 kryssarna 
iiro moderna, samt dc flesta av de :300 J·aaarna äro byo·crda b t:>t:> 

under kriget eller av äldre datum, under det att större delen 
av Englands kryssare äro Jnoderna fartyg , antingen omkon
struerade eller nybyggda. Anm.ärkningsvärt är dock ställ
ningen mclbn Frankrike och Italien, där Frankrike är dub

belt överlägsen Italien. 
Under det att byggandet av slagfartyg helt och hållet 

skjutits åt sidan av stormakterna, har man desto mera kon
centrerat byggnadspolitiken på kryssarbyggnad. Detta får 
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tillskrivas två orsaker. P enningknappheten efter viiridskriget 

tvingar de ledande sjömakterna till en försiktigare flottbudget, 

och så länge England och Förenta Staterna ej sä tta slagfar

tyg på stapeln, följa säkerligen övriga stormakter m ed till

fr edsställelse dessa mak ters exempel. Att m an därför kon

cen lrcrar sig på byggandet av mindre och billigar e fartyg är 

naturligt, och a tt kryssare få tt så stor b etydelse m åste ses m ot 

bakgrunden a v den ökade rivaliteten m ellan de två ledande 

sjömakterna på oceanerna, England och Förenta Statcrna. 

Följande tablå giver en ungefärlig föres tällning av kryssar 

beståndet inom stormakterna. 

Moderns kryssare å 10,000 ton 
m ed 20,3 cm. kan oner ........ . 

Moderna kryssar e å mindre än 
10,000 ton med 20,3 cm. k a-

J\~:::l~~ a· ·~~-;~-~ ~1:~- ~~~-~-~~~-~-~~-:/ 
v ars kal ibe r· ä r m indre än 20,3 

/ cm. och g rövr e än 15 cm. . .. 

Modern a kryss ar e m ed 15 cm. 
kanoner eller mindre k aliber ... 

Summ a moderna k ryssar e om-l 
kr ing å r 1933 ... .. .............. . 

E ng· 
land 

15*) 

5 

3 

12 

23 8 6 4 

4 

l JO 17 3 4 
-~----~----~---

35_1 _3~ 
29 8 

*) Hä ri in räknat dc två australi ska kryssarna. 

An m. Ti Il >> moderna>> kryssare räknas sådana som blivit byggda 

1918 och sPnarc. 

Förenia Staterna har fullt öppet för världen förklarat, att 

dc icke ha någon användning för dc sm[t kryssarna. I en of

ficiell minnesskrift utgiven från marindepartement et s :l ges: 

>> Förenta Staternas flotla skall vara stark nog att understödja 

handeln och politiken. Främst skall den vara stark för sjö

slaget, men sedan skall den vara i sU'md att utöva herraviildet 
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till sjöss på oceanerna, särskilt med tanke på skyd el för am e
rikanska intressen såväl vid kusten som å öppna have t >>. 

I samma anda talar president Cooli.dge på stillesHin ds
da gen: »Slagskeppen skola utgöra flo ttans k ärna, dc andra 

typerna bygges i proportion härefter. För Förenta Sta tern a 

är 10,000 tons kryssaren m ed 20,3 cm :s kanoner den bästa 

sftväl för takti sk samverkan med flottan som för handels~ 
skydd. Inga mindre kryssare skola byggas. Ubå tar skola 

byggas till s torlek och antal i proportion till slagskeppens 

s tyrka och antal. Handelsfartyg skola genom uta rbetade pla

n er kunna fö rändras till hjälpkryssare. Detta skall gälla än

Ja till dess andra intern a tionella överenskommelser komma 
till stånd >> . 

Varför F örenta Sta terna s trider för de stora kryssarna är 

h elt naturligt. Förenta Sta terna har ej som. England baser 

överallt på jordklotet och därför måste de amerika nska krys

sarna vara m ånga och sta rka samt hava mycket stor aktions

radie. F örenta Staternas s trategiska intresseområden äro At

lant- och Pacifickusterna, Panamaka nalen och kolonierna , 

främst Filippinerna och Ha ,vaii. Med de väldiga dis tanser , 

som förflyttning fr ån ett område till e tt annat dra r m ed sig, 

kan man väl förstå Förenta Staternas motvilja aU foga sig i 

hyggandet a v m indre kryssare m ed mindre aktionsradie, i a ll 

synnerhet som. F örenta Sta terna synes vilja sträcka sina ar 

mar långt utöver sina n uvarande intresseområden. F örenta 

s ta terna har dä rmed frångått sin n ågo t fö rsik tigare m ar in 

politik , nämligen a tt m ed flo ttan skydela sina kontinentala och 

transoceana besittn ingar. Visserligen vi ll m an på en del h åll 

göra gällan de, att Förenta Staternas kryssarstyrka ej är av

sedd att skydda världshandeln u tan fastmera att skydela elen 

amerikanska handelssjöfarten längs Atlant- och PaciCickus tcr 

na samt å h aneldsvägarna till de amerikanska kolonierna. Om 

detla motiv skulle vara riktigt, är det svårt att förstå, var för 

Förenta S laterna behöver skaffa sig världens starkaste flotta. 

en flotta s:l.lundn, som ej ställes i skuggan av Englands. Alt 

England ännu lång tid s[tsom världens främsta sjönutid skall 
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hålla sig i första rumm et , däron1 torde ej r åda något tvivel. 
Det engelska världsväldet är alltjämt rotfast, och moderlan
dets strategiska styrka ligger ej blott i kolonierna m ed deras 
enorma resurser utan fastmer i Englands väl behlgna och 
väl utrustade baser runt jorden. Med dessa baser som ut
f!ångspu nkt kan England med fördel använda_ sig av_ kr.~ssare 
2 v mindre deplacement och med mindre aktwnsrad1C an dc, 
vi lka För enta Staterna är hctjänt av. Det är därför lätt för 
ståeligt, att England strider fö r en mindre kryssartyp vid d? 
aterkommande och resultatlösa avrustningskonferenserna, 1 
<t ll synnerhet som E ngland på grund av penningknapphet ej 
kan följa Förenta staternas höga takt. Det är på denna 
punkt, som meningarna mellan världens båda stö~·sta ... sjör~1ak 
ter brytas. Så länge som England ej kan eller vrll forsta att 
Förenta Staterna end ast har användnin g för stora kryssare 
med s tor aktionsr adie, och så länge Förenta Staterna ej vill 
medge England att bygga mindre kryssare, kan 1~ågon ~verens
kommelse ej komma till stånd. :Men så länge mgen ovcrens
kommelse är träffad , iakllaga dc båda världsmakterna var
andra med misstänksamhet, och England måste under tiden 
taga intryck av andra länders kryssarbyggen, framförallt Fö
renta staternas. E tt tydligt bevis härpå, var att England som 
svar på Förenta staternas antagande av kryssarbillen ome
delbart satte två 8,000 tons kryssare på stapeln. Vore Eng 
land i samma ekonomiska situation som Förenta Statcrna, är 
Llet ej troligt, att England byggde 6,000 tons kryssare med 15 
cm:s kanoner samtidigt som Förenta Staterna byggde 10,000 
tons lunsare med 20,3 cm:s kanoner. Engelska amiralitclel 
har för" närvarande gått in för tre slag av kryssare: 

1 d 8 ')o ° C.l11 ·.s· l<.atlOIJ.Cr ( :\-10.000 low; ~r~·ssarc mc - - ,, · 
l<ryssa.re). 

00 1 l 6 ')03 Cl1l ·.s ]{anoner (H-8,4 tons nyssare me<. - - , -
kryss:we). 

G,OOO tons kryssare med 15 cm :s kanoner. 

Förenta Statcrna har endast en typ nämligen 10,000 ton " 
kryssare med nio eller lio 20,3 cm :s kanoner. Farten på sam l 
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Jiga dessa typer ~ir i s tort sett densamma, likaså skyddt't. Del 
hli r s{t.lunda en strid mellr:n kanonkalibern, och del är odis
putabelt , alt 20,3 cw :s kanonen har större räckvidd ~in l 5 
crn:s kanonen. For l s~iltcr England emellertid att alllji:iml 
hygga m in d re kryssare med 15 cm :s kanoner, kan England 
riskera alt i ell kommande krig upprepa ett Falkl:md, elt Co
ron el eller striden Emden-- Sidney. Under världskriget voro 
de tyska utomlandskryssarna beslyckade med 10,5 cm:s ka
HOner, UIHler det a tt cle engelska i allmänhel Yoro bestyckade 
med 15 cm :s )~anoncr, varvid tyskarnas underlägsen het fram
stod i klar dager. ::\tlluera h a sjömakterna g<llt in för 20.:~ 
cm :s kanonen såsom standardkanon på kryssare, och det sy
lies som en tillbakagång, al t England h[dler fast vid 15 cm:s 
kanonen. Troliglär ::tlt England frångår 15 cm :s kalibern p{'t 
dc små krysarna och bestyckar dessa med 20,:3 cm:s kanoner, 
liYen om antal.et ej kan hli så stort som på \Yashingtonkryssar
na. Ty även om dessa små engelska kryssare hava en viss 
11ppgift att fylla, m[tsle England räkna med att vara så rustat, 
alt dess kryssare kunna upptaga strid med moderna utländska 
l<ryssare, vilka såsom ovan nämnts beslyckas med 20,3 cm:s 
kanoner. 

Enligt Brassevs' ~aval Antmal 192~) ha sjöstridskrafterna 
å dc fem största sjömakterna följande sammansältning (bygg
da eller uneler byggnad): 

K l a s s Eng IF s A l J l Frrmk-1 r l ' land L • • . apan rike ta 1en 

Slagskepp, större oo ............. oo. 

mindre ............... ·oo 

Slagkryssare, större 00 ......... 00 .. 

mindre .. oo .. oooo .. 

Flygplanfartyg ... 

12 

4 

3 

l 

9 

Kryssare .. 00 00 ........... 00 .. . ..... 00. ti5 
Flottiljledat e och jagare ...... 00 0 JS;J 

U-båtar .. 00 .......... oo.oo .. ... 000 oo· ~ 70 

Tidshi/t i Sjöväsendet. 

l -l 

1 

'l 

39 

300 
1:.!7 

6 

4 

5 

118 

77 

J7 

83 

89 

5 

lS 

!12 

5G 

46 
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Scdan \Ya<>hingtonlraktatcn har England antagit tre 

byggnadsplaner. Förutom clt fl ertal jagare och ubåtar om

fa1la dessa följande: 

l U~4 års plan: fem 10,000 tons kryssare. 

Australiens plan: två 10,000 tons kryssare. 

1925 års plan: nio 10,000 tons kryssare och sju 8..100 

tons kryssare. 

1925 ärs plan har sedermera reducerals med en 10,000 

tons kryssare och lvå 8,400 tons kryssare. Föreilla Slalcnn 

har antagit en byggnadsplan, vilken bland arinat omfallade 

fttta 10,000 tons kryssare, vartill komma de nu senast bevi lja

dc femton 10,000 tons kryssarna. 

Om man ser på den franska flottbudgcte11, finner man 

alt dess summa 2.5 milliarder fr. (20 mill. pund) är den högsla 

sedan kriget. Utgifterna äro nära dubbelt sa höga som Ita

liens (11,5 mill. pund), och för den skull äro de franska n~·

hyggnadsprogrammcn i s~tväl skeppsantal som tonnage slörr 

~in Italiens. Efter genomförande av sin flottplans första etapp 

1932 äger Frankrike 54 jagare och 73 ubåtar, därav 41 större 

ubåtar, under det alt Italien under samma tid bygger 32 ja

gare och 29 uhålar. Den franska politiken går ut på att 

bygga ett stort antal ubåtar, ett fåtal kryssare och inga slag · 

skepp. Man räkn ar med, att en mängd ubåtar i Engelska 

Kanalen är ett slarkt hot mot England , även om delta vapens 

uppgift blir helt lokal. Ty utan slagskepp och kryssare bm

nas dc franska kolonierna hell åt silt öde. och dc fransk a 

kommunikalionerna till sjöss avstanna, under det att England 

kan upprätthålla sina förbindelser, även om desamma pa 

grund av det franska ubå tshotet maste dragas bort fn'tn k a 

nalhamnarna. Beträffande förhltllandet Jtalien--Fran krikc 

har Italien genom flottplaner av 1923 och 1927 byggt kry ssa 

re, jagare och flottilj ledare samt ubåtar ~"t tillsammans 1-Hl ,550 

ton mot Frankrikes 277,400 ton . Sålunda bygger Frankrike 

128,000 ton mer än Italien, varigenom den franska floltan 

eftrr {u· 1932 i Yiiscntlig grad blir den italienska överlägs011. 
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~ la li e:l. ~w~- där!'ö r Yid -~~-'_ru s tnings konfercn serna strilval efter 
a lt Ci h ,dl d Ullils la lllOJh()'a reduktion av .... ·t ··d k : 
Sorn sva · .c~,,. ·. ,.., . L S.JOStJ s ralterna. 

·, . ~ P•l En,., la ~ld s och Fra nknk es avrus tningsförs lag be-
tonade s.tlunda lt.a lJ cn landets särc" na Fine CJCil s " .· ·t . t 
f " t-> · · 'b . vang 1e · att 
. or.·svara mot landsicl an och förutsalte för den s l· Lill ' t t . L 

·J· .:· l · . . . . · o ·.. ' a mga 
ms d an.u1mgar sk ulle ta :a"'a rur11 G1·,,e l · J·"· o 

. . . · b · v1s . or svarar en 
s lark frnnsk flotia i ).fedellnvct Hal1', . l:'ll · 

'. •: · . ... . . . . '. ens s d nmg, och det sy-
nes Oct1Jor so r.lJ om ltahen v1d säkerställande a .· f" ·J · 
d 1 'v sma 01 )1n-

e ser och vid ordnaudct av sitt försvar lill . ... . f .... ,. · 
C"Cn \·ä.,. . . . ... . ' · · S.JOSS O JCr Sl n 

b ~ ':,.,. ~nde t alla forhal landen kommer en konflikt mel-
lan l'ranknl·c och lt J' .. · 

. ... . . ' a ren a tt satta sm särskilda pri.i«cl p å 
knuJornlue rJt · ... ... · . · o n 

b n n • SJlbS, 1ckc mmst J)a orund a\' dc . ,0 

·t - l ,.., ' smet av-
~ anc en mellan respeklive mots tåndares hascr. :.\[ånga andra 

iak torer ~wrnma s:duncla att spc·la in, varfö r det ej ei~clast blir 
ell SJO]·po· V· . ] .. · ' .,.,. c <11 I IL1n ~an l'akna nwd kanon Inol kanon och 
ton mot ton. 

S'i ll(}OfJO ['(' o 

Den hriHiska basen i Singapore närmar sin· nu sin full

borda!~, och den stora flytdockan p[t 50,000 l;n har anlänt 

saml msla~lerats 'På heslämmelscorlen. Diirmed har En"'

Jand ytterlrgn.re befäst sitt välde i Ostasien med en prim~r 
h_as , och England har nu möjlighet att i Yltersla östern docka 

sma slagskepp, vilket förr ej var möjligt annat iin i :t\[alta 

31 dagars resa frå n Ostasien eller i hcmlandsfarvalten. Sinaa~ 
pm·.c kor~n~er o att göras till en has av försla ordningen n;ed 

s tora ~lJcforrad, moderna verkstadsanordningar och övri" 

utrustnmg. Dess försvarsanordningar äro ännu ej fullbm:~ 
dade,. ~11en dess viktigaste uppgift »att giva flottan mera rö

relscfnheb kan redan f~·llas. Singapores existens har sålun

da. redan i hög grad ökat rörelsefriheten för de eno-clska sji.i-

stnclskrafterna i Stilla och Indiska Oceane1•11a, b - och det engel-
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ska väldet har skaffat sig samma skydd här som på andra 

ställen av jordklotet. 

Del ledande motivet vid Singaporebasens tillblivelse var 

strävan efter ett effektivt handelsskydd i fjiirr·an Öslcrn. Men 

icke långt efter kom skyddet för kolonierna , icke minst Au

stralien och l\va Zeeland. I själva verket har icke heller 

Singapore tillkom mi t gt.:nom moderlandets in i tialiv u t an ge

nom koloniernas påtryckningar. Australien önskade s:'\luncla 

att basen snarast skulle uppsättas. Nya Zeeland satsade 1 

mill. pund på företaget, :\Ialavska skyddsstaten 2 mill. pund 

och Hongkong 1/1. mill. pund. :\Ien även av utomstående sjö

makter, främsl Holland, har Singaporebasen motlagils med 

tillfreds~ tällelse . Holhindska lndic-n h ar numera så att säga 

sltillt sig uneler Englands skydd. Dc enorma holländska olje

källorna äro värda alt försvara, men det Elal kryssare , som 

Holland anser sig ha råd a!t hålla i holländska Indien, kunna 

ej förmå mycket ens mol en 2:a klassens stal. Holland an

ser, att med eu stark bas i Singapore vill England framhålla 

en önskan om status quo i Yttersta Östern. Givct är att llol · 

land måste ha en ofanllig fördel härav, ty del kan ej Hinkas 

atl England g!irna tillater en annan makt , Mminstone ej en 

starkare, att annektera d et i niirheten av Singapore helägna 

holl~indska Indien. Det är därför lätt först:'icligt, alt de ge

Jncnsamma engelska och holländska oljcinlressena i.iro fakto 

rer i Singaporc·siluationen. 

Även för andra m akter såsom Förenta staterna innebär 

Singapore en styrka. Enligt \\'ashingtonövercnskommelscn 

har Förenta Stalerna förbundit sig att ej förstärka ~Ianilla 

och endast med en primär bas i Hawaii kan ej Förenta Sla 

lerna försvara sina intrPssen i Pacific. S[tlunda synes etl ge 

mensamt samarbete mellan England, Fört>nta Stalerna och 

Holland vara till b{ttnad för uppri:itth~\llande av stal us quo 

i Yttersta Östern. 

Englands s törsta intressesfär i Yttersta Östern år Kina. 

och man tillmåter Singapore lika s tor betydelse för Kina, son 

J\1alta spelar roll i Balkanfr[tgor. Englands ställning i Ytter 

\ 
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sta Östern är sccla11 ·a lt J ·· J 1 1 - ge mma · 1avc ac , oc 1 man kan väl för-

s~.å C~1gc.ls1~~ännens strävan att ~·tterligare stärka densamma, 

sarskdt I l\ma där många tusen engelska undersåtar hava sitt 

uppehälle , och d~ir ofantliga engelska värden finnas. Det ii.r 

därför ett livsvillkor för det engelska imperiets existens i 

Yttersta Östern , alt Kinas oberoende bevaras. England har 

m ed Singapore ökat sin prestige i Kina och anser sig nu mc

ra ~in n~1gonsin skyldig att skydda I\. inas framtid. clenna na

tion , s.om är den talrikaste pa jorden , men politiskt hjiilplös. 

. Furr va1~ det uteslutande engelsmännen, som hade någo t 

111flytancle pa elen kinesiska handeln. l\umera hava andra 

vita makler kommit dit, och en viss konkurrens och avuncls

sj~tl:a ~;~~l.er. En.glancl håller el:lCllertid en s tark sjöstyrka i 

hma, c .. ll!bl~mcl 6 kryssare, 12 Jagare, 6 ubfttar , e lt flygplan

f ar tyg, alla flodkanon b å ta r icke a t t förglömma. Att dessa far

l~·g al~t som. oftast befinna sig i krigiska förvecklingar ha de 

Sis ~a are~ v1sat. Vi ha sålunda sett, huru de engelska sjö

stndskrafterna m~l.st ingripa vid dc inre kinesiska orolighe

terna, undersiiidela och uncl0rhllista av ryska kommuni;ter. 

Och med dc kinesiska sjörövnrefarlygcn , som man g~irna vill 

l~·o enelast sporadiskt förekomma vid plundringar till sjö'is, 

l1 gga dc engelska kanonb~ttarna ständigt i fejd på de kinesiska 

flodC'rna. Huru stora ~jöstrid skrafter , som England kommer 

alt basera vid Si11gapore, beror av den europeiska situationen . 

Före.l 905 hade Englaucl mycket starka sjöstridskrafter i Ytter

s.ta Ostcrn , men dtt Tysklanels flotta växte fram, clrogos dessa 

L1!1baka , först till :\lcdelhavel och sedan till Atlanten. En kon

flikt i Yttersta Östern kan d~irför Uinkas föra med sio· en 

konflikt i Euwpa med avsikt all. i hemlandet binda en ... ~lska 
... . 

n 

:;Joslndskrafter, försqu·a mobiliseringen och hota de enuelska 

förhindelselinjerna . " 

Singapore är så väl beläget, att huvudådrorna såväl mel

lan S.ucz och Japun som mellan Indien och Australien pas

sera u: om en sjömil fra n S in g a p o re. U lan fiir S ingaporc stö

ta ln~I,ka Oceanen, Kinesiska sjön och Javasjön tillsammans, 

o:h . hksom Panama, Gibrallnr och Suez äro väl beliicrna vid 

vd<t1ga handelsvii gar till sjöss , utgör Singapore den ~r geo-
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grafisk synpunkt naturliga sammanbindningspunkten för alla 
stora samfärdsleeler till sjöss i Yttersta Östern. Visserligen 
får en bas nöja sig med defensiva uppgifter vid sjöstridskra f
ternas operationer, men man kan i detta fall även tala om 
Singapores offensiva uppgifl. Belägen mitt bland dc ostin
diska öarna ligger den så nära sjöstridskrafternas operation~ 

områden, att dessa kunna givas största handlingskraft och 
röi·elscfrihet i Stilla och Indiska Oceanerna. Basen ~ir fullt 

oberoende av moderlandet och kan fylla sina förråd från ~ya 
Zeeland och Australien. Därjämte är Singapore strategiskt 
väl belägen, i det att främmande baser äro så långt avlägsna. 
Den taktiska olägenheten, att de ni\ra omkringliggande ögrup
perna ägas av främmande europeiska makter , är dock ej sil 
stor, enär dessa makter äro av mindre storlek och styrka. För 
att få en uppfattning av elistanserna i Yttersta Östern har här 
uppgjorts vidstående skiss. Df'n inre cirkeln omfattar f'n ra-
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die av 1,500' den yttre av :3,000 ' . Inom elen inre cirkeln ligga 
Holländska Indien , Filippinerna, Siam och Bengaliska viken ; 
den yttre cirkeln tangerar Japan. Distanser av intresse ii.ro: 

Singapore- -l\ agasaki 
-··Hongk,Jng ......... .. . ... .... . 
-1\'Ianilla . ..... .. .... .. ... .. .. . 
- Port Darwin (NvV Australien) . . 
- Colombo 

2,415 ' 
1,45-1 ' 
1,370 ' 
1,697 ' 
1,585 ' 

När Singaporeprojektet framlades , angreps det frän flera 
håll icke blott av kostnadshänsyn , utan även därför att det 
Yar i strid med vVashingtonkonferenscns överenskommelser, 
samt att det kunde uppfattas som ett hot mot Japan. Röran
dc vV shingtonkonferensen har emellertid där bestämts, att 
inga befästningar få anläggas eller förstärkas , som ligga ost 
om 110° ostlig longitud, och då Singapore ligger utanför detta 
område har såväl Förenta Staterna som Japan godtagit Eng
lands åtgärder. 

England har skyndsamt och vid mångfaldiga tillfällen 
framhållit, alt anläggningarna vid Singapore ej äro riktade 
mot någon viss stat, allra rninst Japan. Singapore är belägen 
nära lika långt från Japan , som England från den nordame
rikanska kontinenten, och lika litet som England kan föra 
krig mot Förenta staterna i egentlig Inening , lika litet torde 
detta förhållande inträffa i Yttersta Östern. England hade 
rättighet att förstärka Hongkong. Att England ej gjorde detta 
utan i stället drog tillhaka sin bas 1,500', kan ej tagas som 
'elt hot mot det japanska väldet, snarare tvärtom. Ett led i 
\Vashingtonkonferensens arbete var även att försöka borteli
minera konfliktanledningarna i Yttersta Östern genom att av
lägsna respektive länders baser från varandra, och det är på
tacrJio·t att Enaland vid behandlin2· av dessa frågor visat sin b b , "' u 

goda vilja genom att draga basen från Hongkong. Bland öv-
riua åtcrärder kan nämnas att Japan utlovat att ej befästa b b ' 

Kurilerna och Förenta staterna Alcuterna. Detta har en viss 
betydelse, enii.r samfärdslederna gå längs dessa ökecljor. L i-
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kasa har Japan uLHist :-.ig att ej utvidga befästningarna vid For
mosa och Förenta Staterna all ej utvidga befästningarna vid 
Guam och Filippinerna. England har därmed dragits fran 
Yllersta Österns centrum , Hongkong p[t 22° nord lig bredd pa 

~a mm a gång som övriga ini resscradc makter lossal den hl· · 

fiisla rittgen kring Kinas kuster. 
Den stora flotlrevy , som ägde rum i Japan i december 

1928 med anledning av l'ejsarens kröning, tilldrog sig stot· 
uppm~irksamhct i världen. Japan hade därvid sammandragi t 
allt vad dess flotta ägde av skepp och flygplan å sammanlag t 
J 80 krigsskepp från superdreadnoughts till jagare. Icke minel 
re än Sl jagare, 34 ubåtar och 135 flygplan deltogo i dcnn <l 

imponera n ek revy. l\Ian skulle kunna säga att denna floU 
revy är elt utslag, på viikel ringa inflytande dc utländska sjii
maklcrna äga i Japanska sjön och dc Japan kringligganek 
vallnen. De uthindska makterna , som på inbjudan dellogo i 
denna flottrPvy , voro England, Förenta staterna och Frank ·· 

rike. :vred all säkerhet ditsände dessa makter de bästa skepp 
~om dc då hade baserade i Yttersta Östern. England clclto~ 

sålunda med 3 hypermoderna 10,000 tons kryssare av Ken t
klassen , Förenta Stalcrna med den gamla kryssaren Pillsburg 

och Frankrike med elen snart utrangerade kryssaren Jule" 

::O.Iichclet. 
Lika litet som England avser sina sjöstridskrafter för ett 

anfall mot Japan och deras starka flotta, lika litet lär nog 
Japan hava en tanke på att göra ett anfall på t. ex. Australien . 
denna engelska kontinent , som uneler världskriget kunde upp 
sälla en halv million soldater. Japan avser sin flotta för hem 

lands farvallen och för sina kolonier i Stilla havet. l\Ien inon• 
dessa Japans intresseområden önskar landet själv få skö L 
sina affärer, utan inblandning av andra makter framföral it 
ej av England. Såsom varande den tredje sjöm::Jkten i världen 

och den första i Yttersta Östern kan äYen Japan r~1kna med 
alt f;'\. sina önskemål uppfyllda. Inom Nationernas Förbunds 

rådshandlingar håller sig Japan g~i.rna utanför dc två slörsl'l 
~jömaktcrnas politiska stridigbeter och som ett bevis på Japan~ 
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försonliga politik , kan här anföras ett uttalande av en fram
st{tendc japansk statsman: ,. Det är visserligen sant, alt en 

nation icke ulan hänsyn ti ll andra nationer kan genomföra 
sin politik, men det kan vara ännu farligare för freden, om 

en mtlion på grund av bristande kännedom ingriper i en an
nan nations angclägenhetel'». 

En huvudlinje inom den engelska sjöhandeln är Canada 
- }ledclhavct- Australicn. :\Iellan Canada och Gibraltar, över 

norra Atlanten sillunda, flankeras icke denna linje av främ
mande baser. l i\Iedelhavct däremot finnas många närbeläg
na och vik tiga franska och i talicnska baser. i\ J en i :\Jeclclha vd 

har England sina fasta stödjepunkter, Gibraltar och :\lalta , d~ir 
den senare hasen är h~illrc utrustad än någon annan has p~t 

jorden. Suezkanalen är skYeldact av engelska trupper i Eg~·p
ten uch alla engelska fartyg även Hood kunna numera passera 
SuezkaHalen. V&'igen Suez- Colombo är ej hotad av n~tgra 

främmande makters baser, och på halva vägen har England 
sin bas, Aden. Vid Colombo delar sig denna huvuclåclcr , och 

en led går till Australien och en till Yttersta Östern. Den 
australiska . som är :3, 121 ' fra n Colombo till Freemantle. finn · 

h·ras av de ostindiska öar na med dess mii.nga och trånga 
pas~agcr. Bakom ligger Jupan med en stormakts flotta , den 
tredje världsmakten, baserad på utmärkta hamnar. Dctl.a 
flankhot förminskas dock på grund av det stora avståndl't 

och Singaporebasen. 
Tidigare ha de ostindiska öarna ansetts vara ,, cJen svaga 

plmkten » i Englands haspolilik . Det iir därför givet, att man 
tillmäter Singapore den allra största betydelse, och da Singa
porebasen ing:l. r som ett viktigt led i imperiets baspolitik , kan 
det h är vara av intresse att se, huru dc tre största sjömak
terna hava ordnat sina baser utom hemlandsfarvatlcn. 

I viislra Atlanten har England ett flertal stödjepunkter 

fö r operationer mot kommunikationslederna mellan Englan<L 
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och Förenta Statcrna. Dessa linjer äro fyra till antalet, 
nämligen den direkta linjen över Halifax, en s öd ra linje 
över Azorcrna och \\ 'äs tindien , en linje över Madeira samt 
en linje till Hudson-Bay. New-Poundland bevakar S :t 
Lawrent:emynningen, nyckeln till Canada. ~Ied de tva 
baserna S :t Johns och Halifax i Förenta Staternas ~igo 

vore en eventuell fiende tvingad över Hudson-Bay, vilket iir 
en mycket besv~irlig väg. De tv[t sydligaste linjerna , del'! 
över Azorerna , dels över l\Iadeira ha ett mycket gott stöd i de 
basom6tdcn, som finna s vid Trinielad och Jamaica. Visser
l igen finnas här mycket små resurser , men vattenområdet vid 
dessa öar mot Sydamcrika utgör en idealisk flottbas m ed 
{}begränsad e ankarplatser och övningsområden. Dessutom ä
ger England en försvarad bas inom detta område, Bermudas, 
visserligen m ed små resurser men m ed en god ankarplats. 
Förbindelserna mellan England och Sydafrika hava stärkts 
genom anläggandet av h amnen Frecrnantle i Sierra Leone 
och mellan Sydafrika och Ostindien genom den präktiga ham
nen Port Louis å l\Iauritius. Routen m ellan Cap och Austrtl
licn ligger lå ngt fr ån främmande baser, likaså en del andra 
linjer. Den befästa basen vid Falklandsöarna bevakar Cap 
Horn och l\Iagcllhan sund och har en stor uppgift alt fylla 
~iirskilt om Panamakanalen är blockerad. De övriga engel
ska hascnut Gibraltar, l\Ialla , Aden och Singapore haYa be
handlats i e tt annat sammanhang. 

Genom den vidsträckta lmsten såväl på Atlantsidan som 
p~t Stilla h avssidan kan man säga att Förenta Staterna även 
behärskar de närliggande vattenområdena med deras kom
munikationslinjer. ~led Stilla havets enorma distanser fram
träder basfrågan i sin allra m est avgörande betydelse, näm-
1 igen möjliggörandet av förrådskomplettering. Världskriget 
har visat, att: en slagflotta som söker strid eller vill vara be
redd för strid, ej gärna uppehåller sig till sjöss m er än fyra 
dagar, eller med andra ord, dess aktionsradie är inskränkt 
lill två dagars gfmg. 

Det förnämsta amerikanska hasområdet i Stilla hant är 
de hawaiska öarna med Pearl Harbour. Denna h amn har 
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dc största förutsättningarna alt anordnas till en bas av första 
ordningen. ~fen dess stora avsUind lill närmaste bas pa ame
rikanska kontinenten, San Francisko, 2,280' därifrån, vilket 
endast ~ir en tredjedel av vägen mellan San Francisko och 
Filippinerna , gör att elen intager ett isoleral läge i Stille Ocea
llen. De naturligaste förbindelsevägarna över Stilla h avet äro 
två, båda passerande de hawaiska öarna, en nordlig öevr Guam 
Mm t en sydl ig över Marshallöarna och Carolincrna. Inom 
dessa områden äger Förenta Staterna Guam , en utmärkt be
liigcn bas eh uru med små resurser . Filippinerna ~ir ett vik
tigt basområde utgörande slutpunkt för kommunikationerna 
mellan Pacifickusten och Panama till FjätTan Östern och dess 
hamn l\Ianilla är utm ~irkt. Men Fillippinerna är dock Fö
renta Sta ternas enda has i Fjärran Östern, och i och med alt 
.\Iani lla ej får förstärkas, kan basen so m sådan ej tillmätas 
allt för stor bctydehc. 

Förutom de starkt behista baser, som Japan äger i hem
Janels farvalten, har Japan tvenne omkringliggande gördlar , 
den inre över Formosa, l3oninöarna och Kurilerna , den yttre 
över Jap , Caro linerna och 1\larshallöarna. Inom denna yttre 
gördel ligga Guam och Manilla. 

·""v ovans taende framgtlr det stora försprång, som Eng
land h ar framför Förenta Staterna och Japan i bashänsccncle, 
\· il k et givetvis är av största betydelse för Englands offensiva 
kraft. England. Förenta Staterna coh Japan behärska med 
~ ina stormaktsflottor Yar för sig väldiga vattenområden, m en 
å andra sidan iiro dessa makter skilda från varancl ra genom 
Y~irlclshav. viik el omöjliggör ett s jökrig i hemlandsfarvatten i 
egentlig menin g. Däremot kunna konflikter uppsta pa andra 
krigsteatrar, som ligga utom lwmlandet. Varken Förenta Sta
ierna eller Japan kunna föra ett sådant sjökrig nwd någon 
effektivi tet, :\tminstone ej i s törre omfallning .. Härför erford
ras att dessa makter etablera baser i störr e omfattning, än vad 
dc nu äga. Dc nulste sålunda först erövra operationsbaser, 
jnnan sjökriget kan igångsä ttas. För England ligger frågan na
got annorlunda. Basfrågan iir till stor del redan ordnad i freds-
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tid. Singapore är färdigrustacl, och man anser, atl tiden nu 
är inne att ordna den engelska basfragan eftC'r stora mått. 
H}irigenom ancr England att ännu starkare sammansvetsa 
sin sjömnkt, så att det brittiska världsherraviildet skall bli 
i1nnu mera dominerande, iin det varit tillförne. Alt England 
ej ula n svårigheter från Fören la S laternas sida kom mer alt 
lill<llas en såcl:tn expa11sion torde ligga i öppen dag, m en i 
vilken mån Förenta Slalerna kan hålla tillbaka det brittiska 
Yiirlclsrikets dominerande inverkan i världen återstar all se. 

Öst crsjömukt er no . 

:"Jii.r Versailiesfreden för 10 ar seelan underskrevs , lcvc!P 
mimwna och hatet från världskriget ännu allt för Jivligt kvar 
hos dc st'graude staterna, för alt freden skulle bliva en fred 
i samförsla ndets tecken. F ra mförallt skulle det besegracll' 
Tyskland tilldömas saclana villkor och om möjligt söndras. 
så alt landet ej på länge sku lle kunna resa sig ur sin vanmakt 
och bliva farligt för de övriga europeiska stormakterna. Ett 
exempel på Versaillesfredens hårda och oresonliga villkor var 
Ostpreusscns skiljande från moderlandet och införlivandet av 
den s. k. polsl;.a korridoren med Polen. FörbiUringen här
över var redan för 10 år sedan stor i Tyskland och synes ej 
hava minskuts med åren. Om del är någon fråga, som upp
rör det tyska folket, så iir det denna. Aven om en tenten pa 
detta siilt lyckades utvidga det ententevänliga Polen på Tysk 
lands bekostnad, så kan man siiga, att det är ingenting, som 
sa mmansve tsar dc många olika politiska askådningarna inom 
Tyskland som fragor rörande Danzig och den polska korri 
d0ren. I den tyska politiken har man även begagnat förhål
landet till Polen sasom argument för flottans förstärkande 
och modernisering. H.iksviirnsministcr Groener's intre~santa 

dokument i samband med anslagen för det nya pansarskeppeh 
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byggande visar kla.rt, vilken v~ig T~·skland iinmar ga, och be
lyser klart förhallandet till Polen. :O.Ied den aktiva utrikespo
litik , som den polske diktatorn Pilsudski för , räknar Tysk
land n1C'd, alt Polen, så snart tillfäll e bjudes, skall för~öka 
ntviclgu sina landområden genom alt tillägna sig det fran 
T:·skland isolerade Ostpreussctl. T\skland å sin sida kan ej 
pa grund av dc stränga frcdsbestiimmelserna föra en stor
ma klspolilik , men att man är fullt övertygad all upprättballa 
och stärka sin ställning i Oslersjön, därom rådc'r intet tvivel. 
Förhållandet till Polen är såsom nämnts ej det allra bästa. 
och alt man ej kommer a tt öven·inna dessa svårigheter förrän 
Versaillesfreden erhållit någon form av revideri,ng ell~r and· 
ra intC'rnalionella bestämmelser kommit till stånd , torde fa 
a.nses för givet. Genom Oslprcusscns militärgeografiska läge 
kan emellertid Tyskland enelast över ha vet stödja denna pro
vins. Del blir sålunda heroende p[l den tYska flottans rclalinl 
styrka i förhållande till en eventuell motståndare, som blir 
nvgörande om Tyskland kan fylla denna uppgift eller ej. En 
svag l~·sk flotta, som ej förmår upprätth[tlla förbi ndelserna 
mellan Oslprcussen och moderlandet, lä mnar Ostpreussl'n iso
Jerat och kan ej utföra erforderliga trupptransporter över ha
Yet. lika litet som den kan skydda landstridskrafterna mol 
ingripande från sjön. 

Den makt, som har största intresse av Polens oavhängio·
het och som militärt och ekonomiskt unelerstödjer denna ;t~ , 
iir Fra.nkrikc. För att emellert id Frankrike skall kunna upp
l ~i tthålla sina förbindelser med Polen, måste samfärdseln ske 
iJver havet. Härvid t6icler frågan om Östersjöinloppens be
l yclclsc i förgrunden . 

Enligt Versaillesf'rcdcns bestämmelser. artikel 380, skall 
1\ielka n alen hållas fri och öppen för alla nationers örlogs
och handelsfar tyg. som leva i fred med Tyskland. Härigenom 
hava d C' Yästeuropeiska stormakterna tillförsäkrat sig en bc
kv~im passage till OstersjL;n. Men därjämte hava sedermera 
försök gjorts, att genom interna lionella överenskommelser f a 
Kielkanalen neutraliserad. Alt detta önskemål är dikterat av 
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Frankrike, är ej wårt alt förstå. Frankrike Yill giirna upp 
träda som randsta ternas i Östersjön beskyddare och för dctt 
~kull haya fri passage för s in a sjöstridskrafter mellan h em
landet och Oslersjön. Xärmast avser Frankrike h ärmed, att 
i hiinclelse Pol en kommer i konflikt med annan stat, Tysk
land , skD ll Frankrike h ava möjligheter att sända franska sjö
s tridskrafter till Polens understöd. Frågan om Kielkanal ens 

neutra lisering lm r emellertid ej på senare tiden upptagils till 
behandling, seelan Förenta SLa lerna absolut motsatt s ig för
slaget, sä kerligen med tanke pa a tt en diskussion om P::ma
makanalens n eu tralisering vore för Förenta Staterna obekYäm. 

Genom Yersaillesfreden t i !ler kändes Danmark en del a Y 

Schlcsvi~s onu;tdc, Yarigenom den tyska flottstationen i Sön
derborg och Zeppelinstalionen på Als försnmno. Lilla Bii.ll 

hlev salunda h elt och hållet danskt sjöterritorium. SLora Bält 
Ilar ej underg<"ttt n ågon förändring. men i Öresund verksLLi.ller 
Da n mark fördjup n in g a v Drogden , s[t att dc största handels

fartyg kunna passera. 
Förutom Frankrike har även England stora intressen i de 

nybildade haltisk:1 staterna. och då därjämte motsättningar 

och lwnfliktanledningar alltjämt finnas mellan England och 
H.~'ssland . kan man anse. alt inloppen till Östersjön Gtt ökad 
helyddsc efter världskriget. l\fan skulle därför vilja tro, att 

med inloppens större bel~·dclsc skulle även följa ökat intresse 
för sjös tridskra fterna i dc li:inclcr. där dessa förbindclseviigar 

pnssera. Så är dock ej förhållandet i Danmark. Detta vårt 
grannland arbetar rnålmcdvell'l· och svnbarligen med en viss 
~Lolthet på en så stark nedskrivning av landets försvarsanstal 
ler , att ålgii rden närmast liknar fullständig avrustning. Det 
iir visserligen sant. att Danmark ej som enskild stat kan föra 
krig mot någon av stormakterna. m en detta synes dock ej ul
söra Lillriickligt skäl för en fullstiindig avrustning. Etl s tarkt 
Danmark skulle kunna göra sig mera gällande i frågor rö
rande inloppen lill Östersjön, och varför skulle ej Sverige och 

Danmark nu liksom förr kunna innehava >> nycklarna till 
Öslcrsjön >> ? l och med ett avrustat Danmark avsiiger sig della . 
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land vm·je möjlighet att kontrollera Bälten. Danmark bibt' 
höll under Yärldskriget sin neutral itet , och detta tages nu till 

intäkt för att landet Yid en n~' konflikt mellan stormakkr 
sku ll e knnna hålla sig utanför kriget. Danmarks möj"li<>hc-, t> 

ter a ll indragas i ett sådant krig har emellertid m ed en av-
rustning ökats i stället för minskats. Ty det är lätt::trc all 
vcrkslii. lla och även motivera en fredlig ockupation av n eutral1 
land }in att medelst våld annektera detsamma. En stark 

dansk fJoLla i inloppen till Bälten kan visserligen ej fi)rhindra 
en stormakts sjöstridskrafter att intränga i Östersjön, men 
den kan docl- ästadkomm::t sa mycken tidsfördröjning och ska

da , att den anfallande får lov ::tll räkna med dc d::tnska sjö
s tridskrafterna som en f::tklor i sjökrigföringen. Dessutom 
kan Danmark i ett sådant fall räkna ej blott med den mol

satta partens stöd utan även ::tndra makters hjälp och sym
pati pa grund av den anfallandes v~ddförande mot elt neutralt 
land. För Sveriges vidkommande innebär givetvis en dansk 
avrustning rn svaghet, då det gäller kontrollen av Öresund 
samt dessutom en fara vid konflikter m.ellan andra makter , 
i det att krigshandlingar komma att utföras närmare våra 
gränser. 

Vill nu Frankrike och även England att förbindelserna 
mellan Östersjön och världshaven skola vara så lätt tillcränu-o o 
liga och farbara som möjligt , önskar Ryssland å sin sida ett 

Marc Clausum i Östersjön . Detta land vill sålunda uteslänga 
stormakterna Engl::tncl och Frankrike från Östersjön för alt 
därigenom göra sin makt mera gällande gent emot clt> sm å 

östersjöstaterna. Därför önskar Ryssland att sådana inter
nationella bestämmelser komma till stånd som försvåra o· c-

' t> 

nomfart till Östersjön för engelska och franska sjöstridskra f-
ler i händelse av krig. Som ett bevis på att Ryssland h::tr sin 

uppmärksamhet på sundens betydelse kan anföras, att Hyss
land ingivit sin protest mot ::tlt Drogden fördjupas. Som sv
nes äro motsättningarna mellan Hyssland å ena sidan och 

England och Frankrike å den andra betydande, vilket ännu 
mer talar för ett hestämt uppträdande av Sverige och Danmark 
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i fr[1gor. som beröra inloppen till Ostersjön. ~led en stark 
flotta kunna dessa skandinaYiska makler utgöra >> tungan på 
Yågen » och aLminstone till en viss grad paverka dc stormak
ter , som vid en konflikt hava intresse al.L begagna sig av in 
loppen till Öskrsjön. 

]nom 1\aLionernas Förhund bliver för var dag Tysklunds 
s tällning allt starkare. Visserligen halles ännu så länge Tysk 
land utanför, da dc ledande stormakterna diskulera de vikLi
~a och ständig t återkommande avrustningsfrågorna. :Men de l 
~y1ws iiveu , som om Tyskland tillsvidare ville hålla sig vid 
sidan av dessa diskussioner och m ed dem uppkommandl' mol
sällnin gar och stridigheter. Samtliga örlogsfartyg som Tysk 
land fick behålla efter världskriget h ava 11u enligt Versailles
freden uppnått ~tlclcrsgränsen , nämligen 20 år för slagskepp 
och luvssare samt 15 [u för jagare. Det står därför T~rsk -
1and fr:itt, atL i fram tiden uppbygga sin flotta med moderna 
tartyg, s[Lvida ej nva intern ationella bestämmelser ytt<' rligare 
komma att in skränka pa fartygsbeståndct. Om nagon tid står 
Tyskland även inom andra omradcn rustal aU göra sin röst 
gällande inom de ledande stormakternas r[ldslag; det är då 
e:j Eingrc ett besegrat och un derkuvat land. Visserligen lider 
Tyskland ännu av kr igets efterverkningar, och de oerhörd~ 
krigsskades tå nden lägga en hiimsko pa Tysklands ekonomiska 
och industriella återuppbygg~nde. J\lcn en trösl i nöden -
för TYSkland -- är att det ej enelast är det besegrade Tyskland, 
~om . f å r k~innas vid världskrige ts svidande ci'Lrrräkningar ; 
även de segrande England och Frankrike genomgå för när
varande svara ekonomiska kriser såsom följd :w världskriget. 
Som ett bevis på Tysklands ,·ilja och även förmåga alt delvis 
komma till r ä tta m ed sina ekonom iska svårigheter kan an
Jöra'i det uppsYing, som den Lvska sjöhandeln tagit efter kri 
get. Av den förr så mäktiga lwndclsfloltan fick 'I\skland vid 
freclsslnlct endast behå lla en ohclycllig del , men för n~irvaran 
dc har del tvska handelstonn aget redan kommiL upp i J mill. 
lon eller nä~-a nog samma lola,Jtonnage som före kriget (191 -! 
5,1 mill. ton ) . Tyskland förlorade efter kriget alla sina ko-
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Jonier, och ä;-en om dessa ej få tillmätas allt för stor vikt vid 
utövandet av den fredliga världshandeln, måste desamma dock 
tillerkännas en avgörande helydclse för Tysklanels sjömakt 
på viirldshaven. Det säges, att den nyligen avlidne Lyskt• ut
l ikesministern SLrescmann, en av samtidens störste s ta tsmän, 
~au som sitt mål att befria Tyskland från Versaillesfredens 
kränkande bestämmelser. Det kan därför tänkas, om man 
bygger vidar e p[t denne mans arbete, att Tyskland inom Na
tionernas Förbund försöker åstadkomma en revision av Ver
saillesfreden i sttclan riktning, att Tyskland åter tillerkännes 
kolonier. 

Tysklands växand e styrk a och dess ök ade inflytande i 
världen har givetvis det allra slörsta intresse för svensk ma-
1·inpolilik. Tidigare ha vi se tt, vilka motsättningar som äro 
Tådande mellan Tyskland och Polen. Efter värld skriget gjor
des vissa överenskommelser m ell an Tyskland och Ryssland, 
vilka dock i nuvarande stund kunna anses vara utan betydelse. 
Rapallotraktaten är ett utslag på ett närmande mellan Tysk
land och Ryssland, men denna trakta t kan mera bet~·aktas som 
,._. tt sidospår i tysk politik . För närvarande äro motsättning
~trna m ellan de båda m akterna stora, huvudsakligast beroende 
på de nuvarande sovjetryska förhållandena och deL därmed 
förknippade o~äkerhetslillstånd som grannländerna leva uti. 
Ryssland och Tyskland voro före världskriget två stormakter, 
där såväl den ena makten som den andra ansåg sig innehava 
herraväldet ti ll sjöss i Östersjön. Efter världskriget har den 
tyska flottan splittrats , och den ryska blivit förstörel genom 
.inre politiska förhMlanclen. N[en m ed Tysklands växande 
styrka kommer detta land inom en ej för avlägsen framtid 
n L t äga en örlogsflo t la som, om ej en stormaktsflotta, dock 
är av sådan styrka, att den kan mäta sig m ed vilken östersjö
stats flotta som h elst. Uti denna tyska marinpolitik under
~tödjes Tyskland livligt av England, som anser a tt en stark 
t ysk flotta är nödvändig för fredens bevarande i Östers jön. 
Den engelska s tåndpunkten dikteras givetvis därav, att Eng
Jand vill spela ut Tyskland mot Hyssland händ else av kon-
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flikt i Östersjön, så att England lättare skall kunna bevaka 
och försvara sina stora intressen i de förutvarande ryska pro
vinserna nu fria baltiska stater. Som ovan nämnts fick den 
ryska fl~ttan vid revolution en förfalla , och även " om _i ~1är 
·varandc tid en del slagskepp , jagare och ubåtar ater !stand
salts i fullt stridsdugligt skick å terstår dock mycke~ alt b_ygg ~1 
upp, innan revolutionens upplösande inverkan utplanats mom 
den ryska marinens olika verksamhetsgrenar. Men med Hyss 
lands enorma resurser kan mycket utr~ittas på kort tid, och 
redan börjar man skönja en nydaning inom den rysk~ örlogs
flollan . Sålunda känneteckna<; dess å rliga flottövmngar aY 
större intensitet, en del ubåtar hava n ybyggts och en sl_or del 
far tyg , huvudsakligast jaga re och ubåtar , ha~a m~~en-~Iserat s 
uneler dc senas te åren. Rysslands sjögräns i OstersJon ar efter 
världskriget inskränkt till den obetydliga sträckan av 150 
km. vid den innersta delen av Finska viken. Utan bas~_r ut"an
för uetla område kan dock ej en rysk flotta upprat lhall a 
hcrrav~ildet i Östersjön. Distanserna emellan operationsom
lådena exempelvis i södra Östersjön och elen långt tillba~~
drao·na basen äro för stora. Därjämte kunna de ryska SJO
stri~skrafterna i Finska vi kens mynning lätt avsk~iras fr~~l 
basen. Även om sålunda Hyssland upprättar ett starkt S .J ~-

f... .. . kan doc] · dess s iömakl c]· p?t samma sätt göra s1g OlSVai, '- , . 
gäl lande i Östersjön. som när Hyssland ägde de starka och 
~-ii.l heHicrna baserna i Libau, Rcval och Hangö m. fl. Huru 
Yida Ry~slancl vid konflikt m ed en annan östersjöma!'-t s ka l~ 
låta sig nöja med sin knappa sjögräns eller medelst vald ,ell er 
på fredlig vii. g ockuperar någol a v sina forn_a basomr:~den 
[> terstår at t se. Förhållandena mellan dc n ybJldadc .. b a ~llska 
~laterna och Ryssland inbjuder under nuvarande forhallan
den ej till n ågon allians , men å andra :i~a~ är o_ cl:ssa s_tatcrs 
sjös tridskrafter och ländernas resurser_ I ovngt <'J sa stor~ , a~l 
de ulan stöd av annan stat kunna erbJuda Hyssland cll cffck -

tivt motstånd. 
l · s0111 NatJ'oner·nas F örbund inneh ar , Genom den stäl mng 

kan man utgå ifrån , att denna institution vid varje krigisk 
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förveckling söker p~t fr edlig väg genom underhandling och 
på tryckning ås tadkomma, a t t 'krigs:'ltgärcler ej komm a till 
s tånd. Hurm·ida Nationernas F örbund kan få ett sådant in
flytande i världen , att de t kan tvinga en tredje makt Lill mi
litära fttgärder mot två tvistande s tater , m åste betraktas mcrl 
~ liirsta tvivel. Annu ha sådana å tgbirder ej kommit till ut
fi)rande och torde i varje fall bero på, vilken förd el den tredje 
mAkten kan erhålla av ett sådant ingripande. Om man så
lunda genom ~ationernas Förbunds inflytande får anse, att 
krigsrisker nu äro mindre än före världskriget, så äro dock 
m otsä l tningarna, dels m ellan olika sta ter i Östersjön dels mel
lan vissa ös tersjömakter och storm akter utom Östersjön allt
jiim t betydande. Så länge dessa motsättningar finnas , och 
in till dess nya in ternationella överenskommelser träffats rö
r ande staters ruslningnr , och så hingc det onormala och os~ikra 
:-.tyrclscsättet lever kva r i Hyssland, kommer elt visst osäker
hetstillstånd att råda i Östersjön, som givetvis ej berättigar n~l.
gon av dc självständiga mindre staterna till en isolerad av
rustning ell er nedrustning. 

Tysklands nybyggnadspolitik k araktäriseras av ett minu
tiiis! u tnyttjande av alla m oderna tekn iska detaljer, i vi~s grad 
oberoende av kostnad, så a tt man inom ram en för V<'rsailles
fredcns snäva bestämmelser -- I 0,000 ton för slagskepp, 6,000 
ton för kryssare. 800 ton för jagare - skall erhålla den 
lämpligas te och bästa fartygstypcn. Byggandet av torpedbålar 
hH man helt och h ållet gått ifrån. I stället synes man ha 
g~ltt in för en enhetstyp av jagare, l\ föwe m. fl. , som håller 
~ig vid ungefär samma tonlal som de svenska mod0rna ja
garna. Dc äldre slagskeppen ersältas med fartyg av Ersatz 
Preusscn typ, ett 10,000 tons skepp, som är ett mellanting 
m ellan kustförsvarsfartyg och kryssare. Det h ar alltid sitt 
~tnra intresse, då en ny fartygstyp framkonstr uer as, dels vil
ken verkan denna kommer alt få på sjökrigföringen, dels lm-



- 676-

ru den sätter sin prägel på andra nationers nybyggnadspo 

litik. Ett exempel härpå är Englands nybyggnad av slagkrys 

s are. Grundl·an k en var då, ::rtt floltan endast skulle he·,Lt 

av slagskepp, slagkryssare och stora jagare. Ingen ann~.n 

1yp av kryssare ansågs av större värde. I samoperation m ed 

slagskepppen kunde slagkryssarna forcera sig fram genom vi l

ken fientlig spaningskedja som helst och giva huvudslrid-,

krafterna de viktiga spaningsrapporterna. Genom att vara 

elen första nation, som byggde denna nya fartygstyp , räkn a

de England med att erhålla ett betydande förspr~mg framför 

andra makter , och man ::ms[tg uteslutet, att Tyskland skulle 

följa Englands exempel, åtminstone ej inom dc närmaste a 

ren. I\Ien Tyskland gick omedelbart till motåtgärder, för 

djupade sina hanmar och kanaler och började bygga slag

kryssare av samma typ som de engelska. Man ser sålunda. 

att Tysklands nybyggnad var en direkt följd av Englands åt

aärder ett led i kai)pruslninuen, där Tvskland ansåg sig tving-
b ' ~ ~ 

ad att hålla jämna steg med den förmodade fienden. I när-

varande tid tilldrager sig även den tyska 10,000 tons kryssa 

ren stor uppmärksamhet. I\Ian har sålunda redan i Frankrike 

höjt röster för byggandet av 20,000 tons kryssare för att vara 

den tyska överlägsen. Aven inom andra ledande sjömak1rr 

motser man med intresse, vad den nya tyska kryssaren, »the 

Baby battleship », smn engelsmännen kalla det, skall kunna 

uträtta. Att denna kryssare konuner att göra sig gällande 

ii.ven långt utanför Östersjöns kuster får anses givet. Vad 

~om dock mest intresserar oss, är dess inflytande på den tyska 

sjömakten i Ostersjön. Tyskland har Ersatz Preussen som 

enhet betraktat, framkonstruerat en fartygstyp, som i alla aY

seendcn är övt>rlägsen vår Sverigetyp, och som Tyskland av

~er aU låta Ersatz Preussen efterföljas av 3 liknande slag 

skepp, kommer Tyskland att förfoga över betydligt starkare 

huvudstridskrafter än våra egna. 

Med anledning a v Ersatz Prcusscns tillkomst konnner 

även det relativa styrkeförhållandet mellan Tyskland och Ryss

land att ändras avsevärt. Det tyska fartyget är visserligen 
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mindre och äYcn art'll · t ' l t [ l" 
n < l ens lS ( une er agsct dc ryska slagskep-

poen. 111en poa grund av del tyska fartygets fart , kunna ej de 

~-an?sm~_1t gaencle ryska slagskeppen tvinga det till strid. I 

~'?·1gt a~· .. det tyska skeppet överlägset varje annan fartygstyp 

l. Osters Jon. Den enda typ av artillcrifarlyg, som kan genom 

sm fart och styrka tvinga den tyska kryssaren till strid är 

sl~gkryssaren. :\Icn denna fartygstyp förekommer ej bland 

nagon av ös:ersjömakternas fl_~ttor , och då det får anses gan

s~a osannohkt, att en utom Ostersjön befintlig stormakt vill 

nskera dessa dyrbara fartyg att operera i Östersjöns grunda 

fm~vatten , förstår man, vilket v~i.rdefullt tillskott de tyska SJO

stndskrafterna komma att få med den nya krvssaren och så

~o~~l en följd härav ökat inflytande för ~len t~ska sjömakten 

1 Os tersjön. 
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Förslag till förändrad befälsutbildning i 
norska örlogsflottan. 

Emedan det förslag till befälsutbildning för norska mari
nen, som i maj 1929 framlagts av den inom norska försvars
departementet tillsatta >> Marinens skolekon'lite a v 1928 >> , er
bjuder mycket av intresse, kan en kortfattad redogörelse fö r 
detsamma måhända Yara till gagn vid bedömandet av lik 
nande spörsmål inom vår egen marin. 

Försvarsdepartementet har såsom direktiv för kommitten 
uppställt att >> framlägga förslag till planer för utbildning av 
militärt och tekniskt befäl vid Marinen samt för organisation 
av Marinens skolor>>. Därjämte har emellertid stortinget an
givit såsom riktlinje för omläggning av den sjömilitära utbild
~1ingcn , att samtlig marinens befälspersonal borde utbildas 
vid en gemensam ,enhetsskola ,, vilket praktiskt taget skulle 
innebära att officerare och underofficerare jämstilllas med 
\ arandra ( >> enhetsbefäh). Kom mitten, som utgjordes av två 
civila, varav den ene skolman, en kapten vid flottan och en 
underofficer vid minvapnet, har också följt detta senare di
rektiv, vilket ju innebär en synnerligen radikal omläggning 
av det sjömilitära befälets tjänsteförhållanden. 

Grundtanken i det framförda förslage t bar varit att inom 
befälspersonalen åstadkomma en rationell specialisering , så 
att den knappa tid som inom norska örlogsflottan står till buds 
för övningar ombord effektivt skall kunna utnyttjas . Det 
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framhålles nämligen att sjöofficerarna i alltför stor utsträck
n ing blivit bundna vid sin tjänst ombord såsom detaljofficc
rare, varigenom materielens omhänderhavande och nyttjande 
alltför m ycket kommit att undantränga arbete med strategiska 
och taktiska uppgifter . Den snabba tekniska utvecklingen 
anses nämligen ha åstadkommit , att det numera är uteslutet 
för en sjöofficer att på alla till tjänsten hörande områden hål
la sig tillfredssblland e underrättad om teknikens framsteg. 
Eftersom vidare sjöofficerarna i den norska marinen i allmän
het gå tt från den ena vapen- eller specialtjänsten till den and
ra, och varje enskild officer därför förhållandevis sällan h aft 
samma tjänst under tv[l på varandra följande sjöcxpeditioner, 
är det förklarligt att officerarne, särskilt med hänsyn till dc 
korta sjöexpeditionerna, oftast ej tillräckligt kunnat sätta sig 
jn i och behärska dc detaljer , som dc ombord kommenderats 
a tt förestå. Detta anses även särskilt olyckligt med avseende 
å förhållandet till underofficerarna, vilka utbildas vid och 
ständigt tjänstgöra i samma vapen- eller specialtjänst, vilken 
de också lära sig a tt grundligt behärska, men det oaktat nöd
gas underordna sig ofta betydligt yngre sjöofficerare, saknan
de motsvarande ingående detaljkunskaper. Utan tvivel har 
kommitten härvidlag påverkats av Marinunderofficerarnas för
bund, varifrån framhållits den rådande misstämningen bland 
det underordnade befälet på grund av den skarpa skillnaden 
mellan befälskategorierna. Kommitten uttalar ockst't med an
ledning härav ,, att den ej ser någon militär grund för att upp
rätthålla klasskillnaden >, mellan dc skilda befälskategorierna 
och >> att det, som i gångna tider syntes naturligt och m å
bända nödvändigt på delta områ de icke längre stämmer med 
vår tids uppfallning av dessa förhålland en >> . 

l\led ovanslående utgångspunkter föreslår kommitten att 
-en uppdelning och specialisering av det sjömilitära befälet gö
res, så att sjöofficerarna utbildas till förbands- och fartygs 
chefer, till navigerings- och manöverofficerare ombord samt 
till stabstjänst och ledande befa llningar i land, under det att 
underofficerarna, vilka skola benämnas specialofficcrare, sko-
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la övertaga ledningen av all teknisk verksamhet ombord och 
- efter fortsatt teknisk utbildning - även i land. Dock an
märkes att sjöofficerarna genom denna organisation ej hel t 
kunna avkopplas från varje befattning med de olika vapen
och specialtjänsterna , ulan även framdeles böra kommend<>
ras till skjutskola , torpeclskola , signalskola o. s. v., då detta 
är nödvändigt för att kunna behärska materielens taktiska an
vändning. För underofficerarna eller specialofficerarna er
fordras åter igen ökad aJlmänutbildning för att kunna jäm
ställas med officerare. Såsom en synnerligen stor fördel ur 
organisa torisk och ekonom isk synpunkt framhålles, alt den 
föreslagna organisationen i stället för nuvarande två skolor, 
sjökrigsskolan och konstapelskolan endast erfordrar en ge
mensam skola (enhetsskola), som bör benämnas sjökrigssko
lan. J-lortens tekniska skola avses däremot fortfarande att äga 
bestånd för utbildning av det maskintekniska befälet. 

En följd av unelerofficerarnas befordran till specialoffice
rare har emellertid blivit alt kommitten ansett sig böra före
slå en ny befälskatcgori, kvartermästare, »för att utföra en 
del av den tjänst, som nu påvilar dc yngre underofficerarna ». 
Någon plan för kvartermästarnas utbildning ingår ej i för 
slaget. 

Enligt kommittens förslag skall befälspersonalen uppdela 
enligt följande: 

a) Sjömilitärt befäl (sjöofficerare). 
b) Militärtekniskt befäl (spccialofficerare), uppdela s p:"t 

tre linjer, nämligen: 
Artilleri, 
Torped och min sam t 
Signal (även innefaltande radio). 

c) Maskintekniskt befäl (specioalfficerare). 
d) Administrativt befäl (civilmilitärer). 
c) Sanitetsbefäl (civilmilitärer). 

Utöver denna uppdelning på specialgrenar, vilken avse.· 
alt genomföras redan i sjökrigsskolan måste särskild utbild --
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ning a nordnas för vapcnteknikcr, skeppsbyggare, flygtekniker 
och sprängänmes telm ikcr , äYensom för flygare och undervat
tensh:"ttsofficera re. 

Spec ialofficerarna skoJa enligt komm ittens för<>lag om
bord samtidigt tjänstgöra som upphördsmän för sin detalj. 
Till ankars skola sjöofficerare och specialofficerare tillhöran
dc däckstjänsten bestrida tjänst såsom vakthavande officera
re. Under gång avses vakthavande officerstjänsten som regel 
bestridas enelast av sjöofficerare. 

~fan har vidare tänkt sig att sjöofficerarna inom varje 
årskurs skola i anciennitet g[t före alla specialofficerare i 
samma årskurs. Befäl över fartyg föres vid fartygschefs frän · 
varo av iilclste ombordvarande' sjöofficer och endast om ingen 
sjöofficer finne.;; ombord av älds te spccialofficer. Genom dy
lik reglering av befälsföringen ombord synes emellertid det av 
komm ilten framhållna missförhållandet att yngre sjöofficerare 
få het' ä l över till åren äldre specia l officerare fortfarande ej helt 
Jmnnat undvikas. - Vad åter beträffar specialofficerarna'; 
tjänstgöring i land, så har man tänkt sig att dessa efter att ha
va genomgått teknisk högskola ell er studerat vid k anon- och 
ammunitionsfabriker m. m. skola kunna övertaga de ledande 
hefattni11garna inom den tekniska administrationen sasom 
varvschef, artillcridirektör, kanonkontrollör o. s. v. 

Vid utarbetandet av själva utbildningsplanen har följan
de riktlinjer varit bestämmande, nämligen dels att tillträde 
till befälsutbildning vid marinen skall vara frill för envar 
oberoende av ekonomiska förutsättningar, dels att utbildning 
en för allt sjömilitärt befäl skall sammanföras i en gemensam 
skola och under gemensam ledning, samt dels att den tcorc
tisl•a utbildningen i största utsträckning skall försiggå i land , 
så att den korta tid , som står till förfogande för u tbildnin g 
ombord skall kunna utnyttjas till praktiska övningar. Såsom 
tidigare framhål lits skall dessutom specialisering för särskild 
vapen- eller specialtjän st ske redan i sjökrigsskolan , varigf'
nom elen rena sjöofficerslinjen kan ~igna mera tid åt taktik 
och strategi på bekostnad av studium i dc särskilda vapnen ~ 
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teknik. Ett norskt särdrag i utbildningsplanen är även at t 
man lägger särskild vikt på att lägga utbildningen vid sjö
krigsskolan så att densamma är ägnad att samtidigt kvali fi
cera för befälsställning inom handclsmarinen. 

Sjökrigsskolan uppdelas i två avdelningar den ne~lrc Olll 

tre år och den övre om två år, alltså sammanlagt femårig ut
bildning. Tillträde till sjökrigsskolan avses alt kunna skl' 
antingen efter att m ed godkända betyg hava g12nomgått en i 
samband med sjökrigsskolan anordnad tvåårig >> förskola >> el 
ler också direkt, varvid betyg från midclclskoleexamen erforel
ras (motsvarar ungefär vår realskoleexamen). I bäggedera 
fallen äro betyg från anställning i handelssjöfart under 16 m å
nader en nödvändig betingelse. För antagning a v aspiranter 
till maskintekniskt befäl fordras i stället 18 månaders verk
stadspraktik och 12 månaders sjöfart i maskintjänst. Genom 
dessa fordringar tillföres marinens befälspersonal uteslutande 
folk, som redan erhållit en viss praktisk sjömansutbilclning. 

Den nyss omnämnda »förskolan >> skall underställas che
fen för sjökrigsskolan och dess elever avses att inkasen'leras 
och bära menigs uniform, varigenom sjökrigsskoleutbildning
cn i själva verket blir sjuårig. Vid antagning till förskolan . 
till vilken förutom stadgade sjöfartsmånader endast betyg från 
genomgången folkskola är erforderlig, skola eleverna förbinda 
sig - under förutsättning att de bliva godkända i avgångs 
examen - att genomgå nedre avdelningen på en av sjökrigs
skolans linjer. l förskolan , där ännu ingen specialisering äger 
rum, innefattas även övningar ombord under två månader 
sommartid. Efter genomgången förskola få eleverna fritt väl
ja, vid vilken av sjökrigsskolans linjer de önska erhålla fortsatt 
utbildniug. Vid större antal sökande än antal platser å viss 
linje bliva givetvis betygen utslagsgivande för antagningen . 
Man hoppas emellertid att det skall finnas så pass stort in
ti·esse för dc tekniska linjerna att ej alla dc bästa eleverna 
komma att besätta platserna på sjöofficerslinjen. Förskolan 
följes a v tre månaders aspiranttjänstgöring sommartid å far 
tyg, där dc aspiranter, som sökt inträde i sjökrigsskolan med 
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betyg från midclelskoleexamen erhålla sin första utbildning. 
Efter godkänd aspirantkurs ingå befälseleverna s~tsom kadet
ter i sjökrigsskolans nedre avdelning. 

sjökrigsskolans bägge avdelningar skola uppdelas på tre 
huvudlinjer: sjöofficerslinjcn, den militärtekniska linjen (de
lad i artilleri- , torped- och signallinje) samt den maskintek
niska linjen. Avsikten är emellertid att i så stor utsträckning 
som möjligt bedriva gemensam unelervisning för de olika lin
jerna i de ämnen, där så låter sig göra. 

Sjökrigsskolans n edre avdelning avslutas av officcrscxa
men, varefter de som skola utbildas till officerare p å stat fort 
sätta den övre avdelningen, under det att övriga utnämnas 
till värnpliktiga officerare (reservofficerare) och skola såsom 
sådana tjänstgöra vid marinen viss tid . Med avseende å be
fälsställning i handelsmarinen motsvarar sjöofficersexamen sjö
kaptensexamen, officersexamen å artilleri- och torpedlinjen 
styrmansexamen och å signallinjen radioexamen (radiocertifi
ka1) . Agvångsexamen från sjökrigsskolans övre avdelning be
rättigar till inträde vid universitetet och teknisk högskola. 

De läroämnen, vari unelervisning skall lämnas i sjökrigs
skolans sjöofficerslinje och militärtekniska linje, äro följan
de: norska , historia, tyska, engelska, franska, matematik, fy
sik och kemi, sjömanskap, navigation, hydrografi och lant
mätning (endast sjöofficerslinjen) , meteorologi (endast sjöof
ficerslinjen), maskinlära, artilleri- min- och torpcdväsen, för
bindelsetjänst elektroteknik (endast signallinjen) teckning 
\endast sjöofficerslinjen) , handelslära (endast sjöofficerslin
jen) , rätts! ära, reglemente och intendenturtjänst, organisations
lära, sjökrigshistoria (endast sjöofficerslinjen) samt kroppsöv
ningar. I övre aydelningen tillkommer för sjöofficerslinjen sjö
taktik, landtaktik , astronomi, mekanik , geometri , elektrotek
nik sam t geografi. 

Enligt utbildningsp1ancn föreslagna övningar ombord äro 
följande: förskulan och aspirantkursen skola förläggas å exer
cisskepp (ej sjögåendc), nedre avdelningens första sommar 
(41j::? m[macl) förläggas med årskursen samlad ~t sjög~'ienck 
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krigsfartyg, andra och lrcdje somrarna (-! Y2 månader varde
ra) fördelas sjökadetter, artillerikadetter, torpedkadetter och 
-,ignalkacletter å skilda fartyg för genomgående av skjutskola 
torpcclskola , signalskola, radioutbildning m. m. Under som 
marövningarna vid sjökrigsskolans övre avdelning göra sjöof
ficerare och torpedofficerare det första året tjänst ombord a 
torpedfartyg, samt det andra året sjöofficerare å artillerifartyg 
och torpedofficerare å undcrvattensbfttar eller torpedflygplan , 
varjämte artilleriofficerarne bägge somrarna tjänstgöra å ar 
tillerifartyg och signalofficerarne likaledes bägge somrarna a 
flaggskepp. 

Det förtjänar .att påpekas, att den föreslagna utbildning,
plancn ej berör manskapets utbildning och tjänstcförh[tllan 
den, vilket är anmärkningsvärt, då man genom underofficers
kårens överförande till officerskåren borttager manskapels 
möjlighet till befordran inom elen förra. Kvartermästarna . 
Yilka som nämnts avses alt ersätta de yngre underofficerarna 
skola endast värvas för viss kortare tid och kunna sålunda 
ej bliva gamla i tjänsten. Någon möjlighet att från manska
pet avancera till officersgraderna synes ej heller vara avsedel 
enligt den föreslagna planen, varför man i själva verket knap
past kan beteckna kommittens förslag såsom någon si:i.rskill 
demokratisk lösning av befälsutbildningsfrågan. 

Då elen högre utbildningen av sjöofficerare tidigare ej va 
rit lillfreclsställancle tillgodoseeld vid elen norska marinen har 
kommitten föreslagit att en tvåårig marinlinje bör upprättas 
vid elen militära högskolan i Oslo. Föremål för unelervisnin g 
skulle där vara strategi och taktik såväl sjömilitär som lanl
militär , ävensom marinorganisationslära, folkrätt, statsekono
mi, utrikespolitik och militärpedagogik Gemensam unelervis
ning med elen lantmilitära l in j en anses böra kunna anordnas 
i en del ämnen. 

I sina slutanmärkningar framhålla de kommitterade att 
det framlagda utbildningsförslaget givetvis kommer att orsa
ka betydande förändringar av den marina organisationen, vil
ka spörsmål dock ej ansetts tillhöra kommittens uppgift. J 
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samband med de organisatoriska spörsmålen haYa cmcllcrli(l 
dc kommitterade velat framhålla , hurusom man Yicl utat·be
tande av utbildningsplanen haft en stark känning cläraY, all 
elen för nän·arande största SYårighetcn vid det sjömilitära be
fälets utbildning är elen pa grund ay de för marinen otillr~ick
liga slutsanslagen alltför ringa möjligheten att bedriva Ö\'

ningar till sjöss. 
R. Cronebcrg. 
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Ett märkligt dokument. 

Den britti sk:1 regeringen har helt nyligen till parlamen

tels kännedom bragt ett dokument, som väl m;"t kallas märk

Jigt. ej blott ur allmän politisk utan även ur sjömilitär syn

punkt. 
Dokumentets officiella tit el iir , :\fcmorandum on th e sig 

n a ture by His Majesly's Government in the United Kingdom 

of the optiona l clausc of the stalute of the Permanent Cour! 

of In terna tio n al Jus ti cc >> . Dr ss än da mål synes vara all upp

lysa parlauwnlct oc h den brittiska opinionen 0111 cle skäl , p:1 

grund av vilk a regeringen i fråga an sett sig k unna under 

sistlidna scp ll'mber m ånad u nderteckna den s. k. >> fakulta 

tiva k lausul», vars god tagande• förbinder en stat a tt Lill den 

permanenta interna tionella domstolen i Haag hänskjuta s ~t 

clana internationella rå!tstvistcr , vilka icke kunna lösas med 

andra fredliga medel. 
l texten till dctla memorandum p[tpekas , att vissa skäl 

an förts mot etl ch·likt unclerteclmande fr:tn Storbriltaniens 

sida, nämligen dels dc ski ljaktigheter, som förefinnas mellan 

anglosaxisk och >> k0ntincntah uppfattn ing om [t tskilli ga in 

terna Lian ella rättsförhållanden (huvudsakligen beträffande 

krigförande makts riittigheter till sjöss) , dels omständigheten 

aH 11ppkomna tvister ofta iiro mera aY politisk än riiltslig 

art. Det fastslås. a lt den viktigaste sidan av detta problem 

för Storbrittaniens del är risken för alt dc ålgiirder, vilka i 

krigstid kunna komma att vidtagas av den brittiska örlogs 

fJollan , skulle kunna dragas inför den internationella dom

stolens forum . Vidare erkännes det, att i krig alltid förefun

nits rätt både för den krigförande alt nyttja sin sjiimakt i 

avsikt att hindra fiend ens sjöhandel och för dc neutrala at t 
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fortsätta sin h andel. En konflikt mellan dessa tvenn e, i och 

för sig erkända. men varandra motsägand e rättigb eter skulle 

enelas t kunna undgås genom förefintligh eten av allmänt god

lagna riittsregler beträffande förhållandet m ella n dc kri"fo"-
~ 

randc och dc neutrala sta tern a. Ur brittisk synpunkt kan 

man emellertid näppe1igen tä nka sig möjligheten av att så

dana riit tsrcglcr inom n ~irmas t c framtid kunna skapas. Della 

sista m~irkliga u lla lande -- »lJis Majcsty 's Covermn cnt can 

see no p rospect of a complcle code of international Jaw ma

tcrialising in th e near future >> - utgör sålund a ~lr :\1ac Do

ualcl's bedömande av det läge, som upp komm it efter de san

nolikt Elngvariga fö rhandlingar eller meningsutbyten, , ·i lka 

äg t rum mellan Storbritlanicn , U. S. A. och möjligen iiven 

andra stormakter. Det lå ter icke hoppfullt för rättstillstån
det p[t haven. 

For tsättni ngen av dokumcnlet i fråga år emellertid av 

~in s törre intresse. Ilär förklar as nämligen, au förh{tllandet 

mellan de krigförandes och dc neutralas rättigbeter på senare 

tid undergått en b clydandc omvandling .i de t att begreppet 

»neutraliteb är oförenligt med Nationernas Förbunds pakt, 

varför det helt cn],elt icke hingre existerar några neulrala rät
tigheter till sjöss! 

Bevisföringen iir följande. De stater, vilka unel ertecknat 

förbundspakten och Kelloggpakten (>> the Peace Pacb) äro 

förhi ndrade att använda kriget s:'\som medel för sina politiska 

syften och anses, enligt brittisk tolkning, även skyldiga alt 

avhålla sig från att lämna underslöd åt en fr edsbrytande stat. 

Slorhrittanicns ulrikcspolitik angives nu vara baserad på ett 

noggrann t iaktta gande a Y bestämmelserna i dc båda o va n

nämnda paklcrna. Imperiet kan därför endast dka i krig , 

an tin gen därest det själv anfalles av en stat, som bryter mot 

1\'F- Pller fred<;pakten. eller om Storbrittanicn deltager i sank

tionskrig mot en stat, v ilken angripit en tredje part. l båda 

fallen angives artikel l(:) i förbundspaklen (angående san k

lioner) träda i kraft , varför övriga medlemmar av l\'F icke 

få förhliva neutrala och därför ej h eller kunna fortsätta en 

n1eutrah stats sjöhamlcl. ;\led andra ord och för alt citera 



- 688-

lexlen i fråga: »As between .\Iambers of the League, ther(' 
can be no neutral ri ghts , lwcause there can be no n eu tral s . 

Avsiktligt skjuter man a l s idan de fall , d~t förbundspa k 
ten dock m edgiYer n eutralite t. I en anmärknin g till Lexlen i 
J'r i\.ga erkännes visserligen , a ll en stat kan tänkas gå till krk 
i strid mot fredspakten m en ulan att bryta m ot förbun d~ 
pakten , i vilket fall »articl e 16 would theoretically not appl~· , 
m en dessa fall förklaras »most unlikely to arise in practicc . 
~Io t detta påstående m ås te dock inläggas en hestämd gen 
saga. Ty dels stadgar förbundspakten, att en makt, vilken 
avva kta r elen s. k. »krigsmora torietiden >> (3 m ånader) innan 
den eft er skiljedomsförfarandels avslutande skrider till k r i" t-o • 

Yarvid de i konflikten icke deltagande staterna kunn a förbli va 
n eutrala. Dels återst[t dc - efter allt att döma - skäliucn t> 

sannol ika fall , då inom ~F:s r{td enh älligh et icke kan upptuts 
om vidtagande av gemensamma kraftåtgärder, i vilka fall n a 
got en igt sanktionsförfarande aldrig kommer till stånd. Sii.r · 
skilt sv~u·t bliver det som bekant alt bestämma, vem som vid 
ett uppkommet krig är att a nse såsom »angripare >> och delt a 
ä r dock avgörande för mot vem sanktionerna skola riktas. 
Det vore därför orätt a tt tillskriva förbundspakten en effek
tivite t, som det allmänt erkännes att den ännu saknar, ocl 
framför allt måste man motsälla sig försöken utt uttolka den 
i oriktigt syfte. För den brittiska bevisföringen har det dock 
tydligen varit angeläget att så långt som. möjligt bringa neu
inllitctsbegreppet ur världen , vilket asmmanhänger u1ed den 
bekan ta motsättningen m ed U. S. A. i vad angår fdgan om 
"havens friheb samt U. S. A:s fordran, att den n eutrala sj ii 
handeln skall hava rätt att fortgå ostörd> ) 

*) I samband härmed må anm~irkas, att Storbrit.tanien till 19~\J 
å rs fö rbundsfö rsamling avgav ett förslag att i fö rbundspakten in
Hira det absoluta krigsförbud, som finnes upptaget i f redspakten. 
Bleve så fallet, så skulle uppenbarligen de s. k. >> t illåtna krigen >> 
l •orifalla, varigenom möjligheten till neutralitet givetvis i viss m un 
skull e minskas. Neutralitetsmöjligheten vid krig, där NF icke brag
tes till enigt upptr ädande, skulle em ellertid alltjämt kva rstå. 
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Det brittiska resonemanget utm ynnar till slut däri , att 
·då det icke längre finnes n ågra neutrala , så kan Storbritta
nien icke längre r åka i konflikt om den neutrala sjöhandelns 
rältigheter m ed n ågon stat, som iakttager bestämmelsern a i 
i\ F- och fredspakterna. Skulle en viss stat åter icke fullfölja 
dessa sina å taganden , så kan givetvis ingen heller fordra att 
.Storbrittanien skall respektera sina åtaganden, enligt den fa
kultativa klausulen, om att hänskjuta rättstvister till dom
s tolen i Haag. För att emellertid icke kunna råka ut för 
obehagliga överraskningar, r eserverar sig Storbrittanien rät
len att vid behov bringa en tvist inför NF :s råd i s t. f . inför 
domstolen i fråga . I vad avser det rättstillstånd, som upp
hyggts under gångna sekler, konstateras blott, att »arguments 
hased on the state of affairs crea ted by the old law of billigc
rency and n eutrality are thcrefore irrelevant». 

Så långt dokumentet i fråu-a. Dess avsikt är tvdlirr och 
~ " o 

kan ej missförstås. En brittisk regering, t. o. m. av socia-
listisk färg, går med berått mod in för att stryka ett streck 
över det rättsliga tillstånd till sjöss, vilket timrats ihop genom 
århundradens ansträngningar. Konseb;enserna härav äro i 
sanning b etänkliga. Genom h änvisning till en förbundspakt 
och en fredspakt, vilk a båda äro mycket ofullkomliga och 
Yagt avfattade aktstycken, skjuter man hela sjökrigsrätlen ii 
sido, m edvetet skapande ett fullständigt kaos beträffande rätts
lills ltmcl et till sjöss vid utbrutn a konflikter. Slmlle en dylik 
:o ntveckling >> godtagas, komme det ju att innebära, att man 
Yid tidpunkten för mera spända och oroliga förhållanden i 
politiskt avseende måste utgå från en >> nollpunkt» , fordrande 
omfattande och därför långvariga förhandlingar med ett stort 
:mtal makter om de regler, vi lka borde komma att tillämpas . 
Alt inom rimlig tid ern å n ågon enh etlighet beträffande de 
sjörättsregler, som borde följas , vore givetvis omöjligt. Detta 
sa kf ör hållande skulle i sin tur orsaka ett fullständigt rättslös
h etstillstånd till sjöss, vilket komma att påverka sjörustning
nrna i sådan grad, att värld en skulle komma att få skåda en 
kapprustning till sjöss som aldrig tillförne . . ... . 

Tidskrift i Sjöväsendet. 48 
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Den internationella situationen i sjörättsfrågan ter sig 
sålunda tyvärr mörk och ingiver föga hopp om en framtida 
ljusning. l många länder ~iro starka krafter i gång för att i 
;; solidaritetstankens >> namn och med hjälp av de milstolpar i 
mänsklighetens utveckling, vilka förbundspakten och anti
krigs-pakten angivits skola utgöra, vräka den >> g::unla >> sjö
krigsräl ten och neutralitetsrätten över bord. Härmed följer 
dock en skärpning a v formen för en fram tida sjökrigföring , 
diken återför sjökrigsrätten till dess primitiva urstadium . Lät 
vara att en sådan skärpning kan tänkas att verka även i av
~kräckandc syfte mot att över huvud gå till krig, men det all
männa osäkerhctstillstånd, vilket kon11ne att skapas, skulle 
medföra betänkliga följd er ick e minst genom att ytterligare 
egga den kapprustning till sjöss, till vilken vi redan nu skåda 
upptakten. 

!\Ian mtt beklaga denna utveckling eller icke - säkert 
är i varje fall att man måste ställa in sig för läget i viirlden, 
sådant det är. Särskilt dc makter , vilka liksom Sverige ald
rig kunna tillsk rivas annat än rent f redliga försvarswften. 
måste hava rättighet att innehava och ~iven av stalsmakterna 
givas medel till återupprättandet av ett sjöförsvar, som sam
tidigt utgör en slark fredsgaranti och giver oss möjlighet att. 
trols det rällsJösa tillståndet till sjöss , hålla den för landets 
bestånd så viktiga sjöhandeln vid makt. 

Denna synpunkt - att ett väsenlligt försvagande av rätts 
tillståndet på havet naturnödvändigt m edför behovet av den 
svenska örlogs.flollans förstärkande - bör även tagas i be
traktande vid en förestående omvärdering av grunderna fö r 
det svenska försvars-väsendets lämpliga sammansättning. 

-l--
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Meddeiande från främmande mariner. 
~1:f'ddcl aclc från M a rin st abell s Utrikesavdelning. 

(N OVL'Ill]Wr l929.) 

Amerikas Förenta Stater. 

A nwri kanska ami ra I i t et d for1 sä ttrr vidtagandet a v {ttgii rcler för 
bärgning av u-b>lta r. Dd. kornlll<'r at1 utfärda föreskrifter tör om
finclring av farLvg sä rskil t för detta unclarnål och komma clessa att 
få följamk för<:l<'lning: MallRrcl till Coeo-Solo, :F'akou 1ill kusLhe
,;ak ningsstyrkorna , Ortolan t ill högsjöflottans u-b å tar, \Vid geon t ill 
Peal'l-llarhou r , Pigeort till asia 1i ska flotians u-båta r oell Uhcwink 
till New-London. Dessu(om rinnas l'("dan nu vid Rr senalcn i Ne\1'
York en grupp av tio bärgning;<pontoner· disponibla. Fyra and ra 
gruppPr, var och en på tio s1yekcn vontoner, äro unciPr byggnad. 
Tio, avsedela f'ijr hPvakningsstyrkorna, hjlwhå llas vid a rsenalen j Nel\'
).'ork; t io >iro avsedela I'Cir kana ld istriktet och stationcm as i Coco
Solo, tio i San-Diego j Calil'on1ic~n och 1io i Pc•arl-Harhour, avsedela 
för högsjötlottan; slutligen skola tio stycken t i lldelas asiatiska Hot
tan C)C'lt bogseras till Cavi1c. Ofta fö rekommande övnin gar äro fö
reskr ivna för träning av personalen och Iö r elen o lik a ai.tiralje1B 
lu'lllande i sånd. 

(LTclrag ur La HevuP ~I a ritinw, oktol>cr l9:29.) 

Argentina. 

La 1-\ioja, den sista av tre sto r a och kraftlgt bestyct.;:acle ]agan· 
J,eställcla hos John \Vhi(c och C :o för argentin~ka flottan, har Jäm
nat C'owc•s för gång till Burnos-AirPs. DC' andra två f art}-gc•n, l\fcn
doza och .Jucuman, avgiugo för Jjorton dagar sedan. 
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Dessa j agare visade sig anm ärknin gsvärt lyckade vid de offi
ciell a prove n. Mendoza upp nå dde en medelfa rt av 38,93 knop vitl 
gån g· å m ätta mi len och La Rio ja, den snabbaste av de tre, ko m 
u pp t il l 39,4 knop, vilket kan anses som rekord för fartyg av den
na typ. 

De äro 102 m. i l ängel över allt, 9,7 m. i bredel och 3,5 m. dju p
gående. 

Huvudbestycknin gen består av fem 12 cm. k anoner och sex 
53 cm. torpedtuber ar angeracle i två grupper om t re tuber; Ju [t
värnskanoner och k raftiga anti-u-båtsmedel ä ro i nstallerade. Pan
norna äro oljeeldade och propell ermaskineriet består av två grup
per enkel utväxlade Parsons-turbiner. 

(U t drag ur The :Morning Post, 29 oktober 1929.) 

Chile. 

Det sista tillskottet till elen chilenska flottan, depåfartyget f;j r 
unclervatt<"nsbåtar, Araucano, har sjösatts från Vickers-Annstrongs 
varv i Barrow-itl-Furness ; det är avsett till depåfartyg Jör de se x 
stora undervattensbåtarna til lhörande Capitan-O'Brien-klassen. 

Araucano är en koleldad enkelpropellracl ångare; elen har en 
l ängel mellan perpendikarna av 119 m.; en mallad breeld av 16,8 m. 
cch ett djup mallat till övre däck av 9,9 m. Dessdjupgående m ed 
Julla förråd är 5,0 m . och dess fart 13 knop. Den skall medföra 
förråd av brännolja samt laddningsappar ater för under vattensbå
tarna och har verkstäder för smärre reparationer, lastr um för reser v
torpeder samt hu vu dl astrum och dessutom logis för u-båtar n as be
t ä l och besättning. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt vin
charn a för h as t i gt överförande a v torpeder och reservmaskindela r 
till och från u-båtarna, när de äro förtöjda vid sidan av clepåfart;.·
get. Två stora och . tv[t små strålkastare, telefon- och signalklock
system, gyro-kompass, elektrisk roclerinclikator, unclervattenssignale
ringssystem, Echo-loclapparat, radiotelegraf samt radiopejlingsappa
rat höra även till utrustningen. Chefen å fartyget samt cheferna 
och officerarna å u-båtarna hava var sin bekvämt inredela hyt t; 
lJacl- och tvättru m äro välbeläget anordnade. Logis finnes även 
för G8 äldre unelerofficerare med fyra personer i varje hytt; för 80 
yngre und~ro :Eficerare finnas fällbara britsar ; för 386 matroser och 
eldare finnas kojplatser ävensom erforderliga bad- och tvättrum. 
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I övrigt är fartyget fö rsett med rymliga förrådsrum för utredning 
och pro vi an t för l ånga expecli tio ner. 

(Utdrag ur The Naval Chron icle, 1 november 1929.) 

Danmark. 

l'l,egcringspropositionen , som nyligen avlämnats t ill riksdagen 
och som åter upptager den gamla t anken på försvarsmaktens av
skaffande och ersättande~ mecl en vaktkår och en statRmari n, är nästan 
full~tändi gt lika med elen tidigare propositionen av år 1925; elen 
gi\r dock icke :fullt så långt som ett ti d igare ännu radikalare av
rustningsförs lag. Den förutsätter avskaffande av värnplikten och 
vill antälla elen fåtaliga personalen på fr i vi ll ighetens vtig. Till f r i
·villig tjänst kunna unga män mellan 18 och 20 år anmäla sig. Bland 
de anmä lda och godkända avgöres antagningen genom lottdragning. 
l le· n som anmäler sig för tjänst i mar inc'n måste tjänstgöra 7 må
nacler och, såviclrt specialutbildning erfordras, 12 månader. Privata 
u,ilitära kårer Jå icke bildas, och elylika nu befintLiga måste inom 
3 månacler eftor lagens ikniftträclancle upplösas. 

s t atsmarinen skulle bestå av en direktö r, 3 chefer, 5 inspektö
rer, 6 marinkaptPJwr av 1 :a graden, 14 marinkaptener av 2:a g raden , 
19 kaptenlöjtnanter och 97 löjtnanter, vartill kommer teknisk och 
san i tetspersonal, 

Den f lytande matericlen skullt" komma att bestå av: 6 vakt
oeb inspektionsfartyg å sammanlagt intill 8,000 ton, 18-24 mind re 
Yaktf:artyg på sammanlagt intill 3,600 ton; clPssutom minfartyg, mät
ningsfartyg och dylika Jlå sammanlagt intill 1,500 ton ävensom· 2 
förrädsfartyg och 12 flygplan. Samman lagda tonnaget skulle alltså 
bliva i runt tal t:3,GOO -ton. Kostnader na för vaktkåren skulle upp
gå till 7,184,844 kr. och för marinen till 10,738,315 kr. årligen. Att 
ciöma av hittills gjorda erfarenheter äro utsikterna för propositionens 
an t agande g a n s k a små. 

(U td rag ur :Marine Rundschau, november 1929.) 

England. 

När vid fö rr a årets flottkonferens innehållet i den s. k. engelsk
fransl-ca komprom issen blev offentligt, befanns det, att elen engelska 
regeri ngen icke hade n i;gon invändning mot obegr änsat byggande 
av små undervattensbåtar för Frankrike. 
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Df'i; är nu möjligt att mPdclcla, att dc L'ngPlska CX[JE'rtPrna viLl 

ifrågavarande tidpnnkt voro övPrt,\·gaelc om, att en stor f lotta a\· 

clyli\;a stridsfartyg i nä1 a gTannskap ickP utgjorde något allvarligt 
bot mot l an elds sjöfart. 

Dc·t nwclgiv0s iinnu, att stora ocPan gå<•nclc unclrrvattt>nsbåtar 

kunna lyckas förstöra brittis ka fartyg på sam ma sätt so m clPn t. vska 

krys.3a rc•n Emden gjorde uneler vär ldsk ri get, varför anJirali tPtet' n

kar Jlå PH stort antal smärn• kryssa re. Men IJcträfiande nä rli ggat~de 
·farvattl'n l1 ar amiral itdct medd elat. rPgcringPn, att undprvaitens

håtar icke län gT<' kunn a anses såsom Ptt allvarligt h ot. 

DPnna försäkran har g ivi ts såsom resul tat av cx pcrinwnt, som 

utförts uneler Pil 11eriocl av åtski lli ga år från unel!'rYattensbätsbasPn 

i Portland å Kanalkustc•n, varPst flottan s anti- umlE'rvattensbå tskoJa 
iir bPlägen. 

Fö r bE'himpanclP av undPrvattl'n shåtarna sättE'r arniralitPtPt hu

vuclsakligc•n sin tillit till, l'nligt vad LlPt. sägs, en nnstan trol sk full

hinclning h os dc• lyssna ra pparstPr, so m dess expe rter fra mbringat. 

EngPlska ingPnjörPr ·försäkra, att dL' s kapat mikrofonPr PllPr 

ly3sna ra ppara tP J', om äro så ytterli gt känsliga, att uncl e rvattPnsbätar 

ickP b lott kunn a upptäckas, utan att det ävpn nwcl stor visslwt kan 

J,estiimmas hu r uvida und Prvattensfö remålPn äro av nwtall eller en
dast ä ro klippor. 

Hitintills har Pn da räLldn in gen för Pn unclprvatt.L'J1 Sbåt, som lo

kaliserats gPnom lyssna rappa rater, varit att sänka sig till boHPn och 

stoppa maskinPrna, J11PlJ detta tjänar ingenting till, ifall dc kunna 

JokalisP ras även då dE' ligga still a på botten. 

Dessa mikrof01wr, vars cletal jpr äro strängt hemli ga, sägas va ra 

sta rk t byggda och fullstii ncligt i stånd att g i va tillf reclsstiillanclc r P

sultat ävPn om de inst!:llcras PllPr handhavas av icke experter. De 

Lunna aptE• ras å vi lk Pn fartygst;-•p som lwlst. 

Metodc·n, vi l k en J ram stä lits Y id Portlanel -basen är följande: När 

Pn unclC'rvatt.en sbi'tt nwcl propc·ll rarna i gång komnwr i no m appa

raternas lyssnar avståncl, hcstämmPs clPss läge genom k rysspPjlingar 

och liitnJtas sPelan åt jagare, undervattensbåtar Pll Pr hydroplan för 

anfall med sjunkbom bP r. 

Engc·lsmiin JJ en hava iivE'n kon st ru<.'ra t hombLilln ingsapparatPr 

nwd vilka djupbombE'r kunna fällas av lån gsa 1nt gåpnclr fartyg till

räckligt. 1:1ngt ifrån dPm s jälva fö r att unclgi\ i'aran av den Iöljamk 

<·x plosionPn. Hi t i n t. i Ils hava Pndast snahhgål'nclP fartyg varit i stånd 

11tt fälla Llj upbom lw r, Pnär Pxplosionen iig~c•r rum nästan Ögonblickligt. 

Upptäckami r av st i l !a l i gganclc• undPrvattc'llsbå tar ;'tstaclkom mes 

gPnom i\terljud: det Yill siiga: när eld. misstänkC's, aH. rn undcrvat-
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tl'nsbåt är i nä rhPtPn, giver bE'vakningsf'arty gl't ljud med sina un

dPrvatiensklockor ell Pr 1\stadkomnwr andra unckrvattc'nslj uclvågor 

och bedömer sPelan gPnom det mottagna åter ljudet, huruvida eld

samma kommPr från kli]JpOr l'lle r .från E'tt unclprvattenssk rov. 

Det påstås vida re. att båda uppt.äcktsnwtoderna utvecklats ända 

därhän, att c·n unckr;att<~nsbåt kan lokaliseras, innan clE'n komnwr 

i n om to r p eds k j u t ni n gsa vs t ån el. 

Portland-sko lan siigc·s även hava förlJättrat ck gam la sk,vdcls

medkn, som and1JclPS undPt" k rigd, såsom uhåtsn ät<>n, oc h att ltava 

-f ullkomnat paravane rna. 

(Udrag ur U. S. N. I. ProcPPdings, november 1929.) 

Unckr ckt. att var och en önskar Ptt l.Yckligt resultat av dE' 

('llgel sk-a nwrikanska för sökPn att göra slut på rivalitdPn till sjöss. 

h.':3a dc•, som äro iut.imc löt·llllndna JlWLl sjöfaril'n, ickl' några större 

Jörhop pni ng ar a v r] p n i dr'·. som han t kastats a v presidc•n t Hoover, a t t 

livsnwcklsJartq(· skuiiP l wJ,amll~s p:~. prPci s sa m1lla siitt sou1 lasa

rPtt.sfartyg ocli va ra .fria att lwfara havell utan rara för ingripan1lP 

fr:'\ n Jirllllens lwviira1lP ·1 adyg. P:\ pappl'rd u. r dPtta högst önskvärt.. 

men S torbri t t an i c• n .-. försc•t•ncl t· Jl)('cl livsJnr•d<"l, ob<"rO<'lHlr• huJ' U vi cla 

dc komma från Sti lla Havd, La 1-'lata-flodPn , Indiska OcPanen (•!l er 

Aust ralien, är en :ditför viidig sak l'ör att ri sknas gPnom en övPrens

konmwiSl', som icke· är stödd på abso luta ga rantier. 

PrPsiclPnt HoovPr föreslår, att livsmcckls[artyg skola bPt.raktas 

på samma sätt som lasarPtt sfart.;yg, men sjöiartPns m~in komma na

iurligt\·i;; ihåg, huru lasardts!'a rt..\'g behancllacl(•s unc! Pr det sista kri

gPt. Dd ena l'art.:vgt•t l'i'tc·r det and ra, tyd ligt märkta med röda 

korsd och omöjliga att iaga miste• pi\ , sänkt.Ps av fiL•nl iga örlogs

in dy g. N i'tgrs a\. Llessa sk ii n dl i ghdPr J' ram ka!Jad<' protest från dc 

nt·utrala, andra icke. N~\ r t•n s:'1dan prot.<•st gjordPs kunde myckrn 

iid spillas på SJlÖ!'Slll~Jit•L huruv ida n'geringen vc·r kligC'n var ansva

rig för r'n häns_,·nslö; h·fiilhavarrs handling, C'ilPr huruvida fartyget 

haft l'ön'skri vn a ljus tända. Pl1PJ' om det s~tnkt.s av toqwd eller nn

l!a, <•lin om clc•t VPrklig·l'n va rit dt enlJart lasarPt.tsfartyg. 

Ett uppn•pamlP av en sådan taktik unclc•r nästa kri g, uneler an

tagande· att unclc·rvat.tr-' nFh:'Jt ar an vii n das mot. handPiss jörarten, kunclP 

sätta dt•n br it t iska n ationc•n i ett svältläge, undPr clPt sakPn clisku

iPralil's och uppsköts. En övPrenskomnwls<', vilkE'n ickP iir ahsolnt 

J.inclancle ~r mycket säm re än mg·c'n övert-•nsko mnwls<' alls, och eld 
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är mycket svå rt att se, huru denna senaste ide skulle kunna göras 
bindande fö r alla parter. 

(Utd rag ur The NaYal Chronicle, 22 november l929.) 

Frankrike. 

Den sto ra franska unclervattcnsbå tcn Surcouf närmar sig snabb t 
stapclWpn in gsstarlict och är naturligtvis med sitt under vattcnston
na(!·e på 4,;100 ton sin bestyckning bestående av fyra 15 cm. kan01wr 
och ett ovisst a o' tal torpedtuber föremål för en ändlös di skuss ion . 
U ppriktigt sagt är det icke många, som gilla det franska idealet för 
undervattensbåtar av en så dan storl ek ; cl c flesta unde rvattc>nsbåtmä u 
li ro mera benägna att gilla dc tyska officerarna, vilka helst un·l
vcko tjänst å cle största undervattensbåtarna under kriget och hcllrP 
fö reclrogo dem, som voro händigare och lättare att dyka med. Dl•t 
va r precis detsamma i engelska flottan; E-klassens båtar voro sanno
likt cle mest populära undervattensbåtar den ägt, uneler det at K 
klassens båtar betraktades med misstro. Dock är en undervattensbåt 
av Surcoufs stor lek högst intressa nt. 

(Utdrag ur The Naval Chroniclo, l4 november l929.) 

Den f ranska under vatt.cnsb:Hen Surkouf, vilken, påstås det, ska ll 
l:liYa elen största i världen, kommer att sjösättas i Cherbourg el en 1 ~ 
november. Den är det fö rsta fartyget av denna typ, och inga för 
beredelser ha ännu gjorts för byggande av något systerfartyg. 

Sureouf kan bPtl·aktas som en undervattenskryssare snarare än 
som on undervattensbåt, och elen är planerad att bliva. ett frukta ns
värt st ridsfartyg. Dess cHick är pansrat och kommer att kunna mot
stå träffar såväl från snabbelclspjeser som av luftbomber. 

Fjorton torped tuber i bogen, sidorna och aktern sätter elen i. 
stå nd till anfall i vi.!kct läge som helst, uneler det att elen h a r luJt
värnska non er och fyra 15 cm. kanoner för kamp mot jagare. 

Dess län gd är l22 m. ; farten är l9 knop oeh clepla.eementct 
:3,257/4,304 ton . Den kan gå ned till ett djup av l70 m. 

Den största nu f lytande und e rvattensbåten ä r elen engelska X :1 . 
vilkens dPp]acemcnt. är 2,780/3,600 ton. 

(Utdrag ur Th e Naval Chronicle, 15 november 1929.) 
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Grekland. 

Den redan sedan lång tid svävande beställningen av två jagare, 
ha r nu avgjorts, i det kon trakt om deras byggande uppgjorts m erl 
Odero-varvet i Genua. Fartygen bliva i det närmaste lika Dardo
t.ypen. K ostnadcma uppgå till om kring 500,000 engelsl.;a. pund. 

Dessa jagare få ett cleplacE·mcnt på 1,4ii0 ton och en liingd av 
92,3!) m., en brodel av 9,1 m ., under det att djupgåendet blir 3,3 m. 
Högsta 'fart blir 31J,5 knep oelt tn arschJa.rtPn 20 knop vid en aktion s
rad ie av 4,500'. Bestyckn·ingcn skall bestå av fyra l2 em. kanone r, 
tre 40 mrn. luf:tvi mskanoner och sex 53,3 em. torpedtuber. Båda far-
1ygPn skola leve reras inom 20-22 m ån ade r. 

Av de sex i Frankrik e bestii llcla undervattensbåtarna. har el en 
1 red je•, Proteus, i början a v oktober an län t till Piraeus sodan de båda 
iörsta, K a lsonis och Pa.pa ni eo lis levererats redan år 1927. 

Såsom fjärde fa rtyg följ e r Glaucus i början och som fe mte 
och sjätte Nerens och Triton i slutet av å r l930. 

(Utdrag ur Marin e l'tunclscha.u, november 1929.) 

Italien. 

Itali cnan1a. hava alltirl ef tersträ vat djupdykningsförmåga hos 
sina undervattensLåtar oc h r egc> lbunclna. fö rsök i den rik tnin gen äro 
utmärkande Jör dem. DPn Tosi-byggda undervattensb åtfOn Ti to Speri 
l1ar va ri t ganska lång tid und er byggnad, men det faktum, att elen 
brostått alla dc prov, för vilka elen utsatts, visar att dPn är ett ut
märkt J'artyg. I n eapolitanska. golfen gick elen ned till ett djup av 
106 m . och stannade där 20 minuter, prövande varje del i fa rtyget , 
som skull e kunna påverkas av djupet och uppehöll kommunikat ion 
med ett lPdsa.ga.nde fartyg genom ljuclsignalering. Unclerva.ttensbå-
1ar, vilka äro i stånd att ut:[öra detta utan att taga skada, synas 
Yara mera användbara. i'ör Medc,lh a.vstjänst än do mycket stora. un· 
dcrva ttensbåtam a. . 

(Utdrag ur The Naval Chroniele, 8 november l929.) 

Såsom ytterligare und ervatt ensbåtar av Bandiera-klass0n löpte 
Luciano-Manara och Santorre-Santarosa respektive den 5 och 24 ok
tober av stapeln. Deras egenskaper äro följande: dcplaeement 
850/l ,065 ton, längel 69,8 m., hredd 5,78 m., fart l7,5 /9 knop; bestyck-
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ning; en 10,2 cm. kanon oclt åtta 53,3 cm. torpedtuber. Båtarna till
höra 1927 års byggnadsprogram. 

(Utdrag ur Marine Runclschau, novcmber 1929.) 

Polen. 
Såsom elen första a1 de håda jagama iir vViclwr fä rcli Den und o r .. "l g. . ergar . or narYaranc e fartpro v. Dl' Il polska pcrsonalcn för dessa 

Ja!"iyg a:'t' nsom Jör de 1.-åda uncler vattcn sbåta rna bPfinnPr sio· redan 
l Franknke. On' rlänman clC't av dc förstnämnda tart.ygPn till polska 
~.:ottan och clNas överJörande t iLl GclingPn beräknas kunna ärra ru m "ore å rets slut. "' 

(Utdrag ur MarinP Runclsch au , novemhcr 1929.) 

Spanien. 
J •• ,E ~1 Iigt e~t telr;.ran1 fri't~l Madrid utbröt mytPri ombord å spanska 
.-t ~s,a r t'n ~Plna \ rctona Eug<·nia i FPrrol elen 29 okt.olwr. Atta 
matroser, vdka silgas ha1·a va ri t lw ru saciP, anföllo vaktha vandP offi
ceren och en av clent s~trade hononr allvarligt. De blc-va sn ar·t över
mann~cle och krir,·srätt böls fö ljande dag. DPt säges att ledarc·n för 
mytPnStPrna kommPr att s kjutas. 

(Utd rag ur Tlw Naval ChroniclP, 30 oktober 1929.) 

Tyskland. 
Den på DPu tscht' IVPrlw i K i el byggda kryssaren Karl s r·uhe. 

so_m skall ers:ltta sko lkryssa ren Emden bar cler1 '>~f ol ·toiJe. 1:· t .,. l ' · - ' l c1111na 1-.le och anträtt Jiinlen genom No rd-östers jökanal en till vVillwlms-
l ~_avl' n , var<'s_t den skall Prhålla sin erfordPrliga utrustning·. Over
la;nnanclet t1JL IteichsJHarine äg-N rum den 28 oktober. 

(Utdrag ur Kielc·r Nt'uste Nachricltten, 29 oktobf'r 1929.) 

Tillgi.ing_liga ·fotogr atier av clPn nylig<->n stapellöpta nYa t 1·ska 
kryssan·n I :t'lpzig visa r \'tt VPrk! igen vacke rt sk rov. Jla~ksdä.ckPt 
>ir dragl't langt bakåt och utihån sc·tt. är dPt tydligt·, att elen f år 
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gott utrymme Jörut. :För3tii v<'n är av den vanliga utfallande tyska 
t:vpt•n. Undpr vattn et v idgar cJpn s ig i en bred bulge, va rs yttc•rsta 
hncla är J"iirsLirkt. till Pll ramm mot unclervattPnsbåtar. D c•nna hu l
~;eskrovform har lwfunnits sy nnerligen lyckad å rekordbrytarPn Jht•
men och dPt kan lwaktas. att den även kommit till användning ii 
llP anwrikanska 10,000-tons kry ssa rna och å clP tärnligPn s111å J'art;~·g , 
Yi lk a nu byg12·as å ita!i Pneka varv för argentinska flottan. Fartygs
sidan har t yd ligl'n givi1s 3k ycld för en stor clPl ay ch·ss längd och är 
u1r·u :;tad nwd mod i !'if'rade l1ulges j>imte m ycket dj upa s lagköl ar. 

(Utdrag m The Naval Chronicle, 1 nov c• mbe r 1929.) 

En l'ngelsk korrespondent har lämnat en del mPdcklandl'n be
tdrHanciP tys ka kryssaren ],L•ipzigs maskine r i . Enligt dessa äro Die
selmoto rerna ickt· e ndast avsedela för kryssningsändarnål, såsom å 
cll·n engPis ka Ad vPntun•, utan användas ävPn vid högsta fart. Far
tyg·ct har t.n• prcqH-•IIeraxlar, var och en av de yttre driven av on 
1m· bin på 30,000 ax p 1-h kr., u mkr eld a t t dL• n tredje el r i v Ps a v en Die
>;<' l mot-or på 12,000 hkr. DPnna DiPs<•l-motor ensam är i stånd att 
giva Jartygct en fart av 18 knop, vilket är bPty clligt mera än som 
vanligPn fo rdra s för kryssningsändamåL Fart.ygf't3 o ljpl.;:apaci tet ~.r 
l:ctydligt ökad genom använda nd e av hulge-erna, så att df't har en 
111 yckd sto r aktioiJ Sraclie även vid i"ull fart av 32 knop. 

(Utllrag ur The Naval Chronicle, 22 novemb<·' r 1929.) 

T\'ska J lott.Jmcl gcLt'll som varit förPmål f ör behandling i riksda
gen, u~1pgh till en sum;na av omkring 180 millioner mark i"ör å r 
1930: dPn uppgi ck 1i ll 200 lllillioner år 1929 och 214 rnillionf'r å r 1928. 

J3udgetutskottd har gjort stora lTcluktionC'r i rP geringPnS för
slag och llessa ha sä.rskilt drabbat ut.ökningf'n av arspnalen i \Vil
h e lmshaYe n, torpf'da nHiggningarna Yid Eckt•rnlörllP och toqlC'clsko
]an i :.Hurwick; det bar även minskat det begärda anslagd för hyg
gande av kryssan·n Aruin1l-Sclteer med 800,000 mark. 

(Utdrag ur Le Yaclti, 16 november 1929.) 

Under övningar i Öid.l· rsjön har dPn nya jagaren LPoparcl varit 
kollision med s lagskeppPi Schlesw ig- l-fol stPin oeh bogst' r ats till Kiel. 

(Utclr~g ur Le Yacht, 16 nowmbPr 1929.) 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter. 

Utdrag ur Marinstaben upprättad litteraturförteckning. 

U tril•espoli tik. 

The greatest war. Sir Herbert Russel. N. M. R. 11/29, s. 163. Nu

varande fredliga förhållanden mellan stormakterna och möjl i

ga rimliga konfliktallledningar få ej ingiva någon säkerhets

känsla mot framt ida krig. Möjligheterna för politiska krig 

anse fört. minskas men naturlagarna komma att framtvin ga 

»nödvänclighctskrig >>. Den ökade världsbefolkningens behov ~ ,. 

nytt lancl och föda kommer att giva anledning till lwnflikt!'r 

sä rs k i l t som fö rsörjningsmöjligheterna på grund av ci vilisatio

nE'ns framsteg synas minskas för den enskilde människan bl. n. 

genom dennes obenägenhet att vilj a idka jordbruk och växand<· 

]:,,g fö r industri och handel, vilket förhållande förf. anser alst
rar arbetslöshet. 

FörsYarsledning. 

Marinens centrala ledning och fön·altning . G. Hm. T. S. 12/28, ~. 
717. Marinmyndigheternas ytt rande över »Tingstenska ,, kom 
mitt,;ns förslag. 

strategi. 

F'rench navy notes. J. B. Gautreau. N. M. R 12/29 s. 179. Frank

rikes marina prestige i världen ä~· återupprättad genom lan
dets förståndiga »flag showing >> politik. 

FrankrikPs förh f: ll ande till Italien avhandlas ävensom stäl l

ningen gent e mot den situation, som uppstått i Nordsjön p. g . a. 
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T ysk lanels utveckling, som för Frankrike omiijliggör en kon

centration av all uppmärksamhet på dess italienska intressen. 

De n~·a tyska 6,000 tons k r~·ssar na anses blisa överlägsna bå cle 

franska och eng0lska kryssare på R,OOO ton beträffande pansar

skyeld och brecl8iLlevikt och 10,000 tons kryssarens artilleri an

ses avsevärt överlägset \ Vashingtonkryssarnas. Gent emot krys

sarnybyggena i både Tyskla nd och Italien måste Frankrike ti!l

i örsäkra sig övt•rlägsenhrt och medel fö r möjliggörandP av detta 

måste omedelbart beviljas. Typfr:'\.gan diskuteras. 
U. S. A:s intressen i Centralamerika v;intas resultera i an

]äggandet av E'l1 andra »Panamakanah över Nicaragua genom 

N icaraguasjön för ,·ilket förE't.ag medel redan lära hava fon

elera b a v kongressen. 
Genom de sålunda uppkomna två vitt skilda förbindelsele

derna mellan Atlanten och Stilla havet, kommE'r en ny för U. 

8. A. J:ördclaktig st rategisk och merkantil situation att uppstå. 

Den nuvarande enda kanalPn anses göra elen amerikanska flot

tans stä llning emot Japan alltför vanskli g på grund av Jura 

för uppgrundning. 
Nicar aguakanai<•n avses göras så bred att 2-3 fartyg skoh 

kunna passera i brPdcl och kommer en stor flygplansflotta att 

för kanalens kontroll baseras vid Nicaraguasjön. 

l'rench Na1·y NotC's. Franc<' i,o havP the most powerful destroycr flo

tilla in the world. J. D. Gautreau. N. M. R 11/29, s. 167. 

Frankrike äger 1929 med sina 50 jagare (1,400-2,700 ton: 33-37 
b1op) med kanonporteer av 19,000-24,000 m. , vilka äro större 

än u :'\gon italiPnsk kryssares och många engelskas, den förnäm

ligaste jagarflottilj i världen. Denna överlägsenhet i lätta 

stridskrafter hotas dock av dc 6 i talienska »Conclottieri»-krys

sarna (3,300 ton; 38 knop), vilket hot enligt fö d: s åsikt enelast 

kan avvärjas gPnom att giva jagarna stöd av nya kryssare så 

beskaffade att de giva Frankrike fördelen av överlägsenhet både 

i fart och artilleri. För detta ändamål Jöreslås byggande av 

antingen slagkr~·ssarc, eller ett sto rt antal lätta kryssare eller, 

såsom varande eld billigaste, upprätthållandet av fredliga för

bindelser och skapandet av en »Latin alliancc». 

Sea power pilitics. Herbert llussell. N. M. R. 8/29, s. 155. Fram

håller orimlighetrn av att U. S. A:s kryssarbygge skulle vara 

riktat uteslu tande mot England - en åsikt, som framförts i 
pressen och av vissa politiker. 

:lllediterraiwan rivalry. Herbert Russell. N. M. R 6/29, s. 83. Med 

anledning av Frankrikes misstro mot Italiens nuvarande akti

vitet, vilken anses vara ett naturligt resultat av landets pa-
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t ri otism, söker födattarC'n visa, att dc itali en ska ma ri tima rnst 
ningarna ej behöva vara rikt ade· Ut n ågot visst lJåll. Dt• iiro 
f'll natur li g fö ljd av landC'ts utveckl ing. Em el lertid <•rkiinn .. , 
att clcu ]Jågående propagandan lätt kan s ka pa ri vali tet JJWI! a 11 

Ha lic·n och Fnmkri ke. Utv<·cklas cl0nna, kon1mC'r dc•n att in 

vC'rka men Ii g t på va r je• Jö 1·sök t i Il rustni n gsbeg ränsning ar g•· 
nom in tC'rnationc>lla Ö\'C' renskommelse r. 

AvYiigning mellan försnll'sgl'cnarna. 

l•'rcnch navy notcs. J. IL Gautrc•a u. ~- M. R 7/'.!. fJ, s. 10:~ . 

ren \\'ald cck-Hous~Pau, nu moderni se rad och avst•dd 
Kr.v." n· 

at 1 "t" 
ti<11w ras i Ostc•rn, an ses dl kunna hävda sin ställning g<•J Jt 

emot c·n \\' ashingl<lll-kr.\·ssare, J'ramrör allt t.ack vare• s in 011 -
fattandt• lwvansri n g . \"id bygga nd d av cle ll .\':l JT r ranska kr,·, 
sama 3113<'8 allt rör myckd pansar ha,·a a,·ståtts Jör att \'iJJil i! 

i rart . 1\Tash illgtonk r_,· ssa n·n utdömes. DC'ss storlek a nst•s •· .i 
mots \·ara str id s\·äl·clct. 0\·c·rhuvud taget anses tön<'ttlan d•• at t 

så iirorulla mariD< 'l' so m Eng land s och :Frankrikes kultJJa ha\:1 

gjort dt så stort llli ~s lag, stt·idand<• 111ot krigets viisc·n , SOJJJ at t 
nwcl\'l•rka till. Llc~sa kryssar<'s t illkomst. 

J)att.k <•xc•rci~es. Sir ll<'rhL•rt Russc•ll. N . .M. R 12/29, s. 18:3. j), , 

Jör England rninclrC' Jyckiga fö rhållandet att dc stora takti c;k a 
ön1ingnrna Jnellan .i\lc•Lic>llwvs- och Atlantflottorna pilgingo Yid 

ung. sanuna tid som SPnatcn i U. S. A . rat.i ricc•radc J\:p]J ogg 
pak!t•n påprkas. 

Irråga\'arande ÖYningar i cle;s nuvarande fo rm fln se r rii rl' 
av mindrP IJet~·dc• l sP såsom rörlwn•d elser rör kommanc\P sjösla c, 

d,• Js p. g . a. den liUYal·an<IL' från\·aron av sannolika Jic·url••r , 
,·ilka förr alltirl doldC's i ci<'ll allmänna JömtsättningC'n, ch•ls och 

fralll för p. g. a. att slagsh•ppC't 111åste anses förpas sa t till dd 
Jödlulna. 

l<' örf. sökn lwvisa dc·ll.a sc•nare och Jramhålh•r h~irYi<l h1• 

a. att de C'ngelska slagskeppen J. .n. t•j äga några jätnbörd i.'!'' 
motståndare i Europa oeh att s lagsk<>ppet mistat sin rgen,;ka ]• 
av s töd åt kryssa re del s p. g. a . att dC'ssa nu i allmäuhd ha\·, 

ung. 10 knop högT c· fart tin slagskeppen, dels p. g a. att slal.'·
ske]II•S;kydd Ö\'erh uYuLltaget ej 1.ord<> behövas mer. 

Föd. föreslår at1 England går i spdsPn för 011 rl'clu c<'
ring av slagskeppPns storlrJ,;: viLl komillande rc•Yidering a,· 
'\Vas!Jingtontraktatrn. 

Our cruisN programme. Sir T-Trrhc•rt Russ<>ll. N. M. R 9/29, s. 1:31. 
U. S. A:s kryssarbygge, Yilkl't anses som ett led i landets all · 
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miinna prrtigestriinln. Yäntas iil lföra Amerika vidgadc• affär~
fö rhimklsr r, som hl. a. sY na s sö kas sä r ski lt i Sydame r.ika. 
Engelska intn•ssen i snlanH:rikauka länder, di t England levc·
rerar mycken ];: r igsm~t<' ri f'l, kunna äv<'ntyras. DP eng<'lska 
trancocPana förbindelsL· r na hota s av elen allt mer växande sjö
maldPn i U. S. A., ett förhållande som måste beaktas vid upp
görande av eld enge lska kry ssa rpro gTamnwt, och ansn f. f. 
laneld va r a mest lwtjiint av ett stö rre antal mindre kr;vssarcJ. 

Organ isatio n. 

Not.es and comnwnts Slowm•ss or Promotion - A p ractical sol ution. 

HPdaktionell. N. :JL R n :r 7/'29, sid 97. I c·ngelska flottan 
gl\r r. n . hdord ran l'ri\n lic' uit•n ati t-commancle r oc h uppå t myc

kl't 11\ng,a mt . Endast va r sjättl' kadett ha r utsikt at.t bli cap
tain. Flottan är såiC'clcs c•n i ii mlig0n tviwlaktig framtid för 5 /o 
nv dem Bom vinna inträdt•. Amiralitdet söker finna en vi:ic.· 

till Jörbiittring. :N. 11. H. Jön·;lår, a t t al la föt·b igf1ngna lieu iP
nant-comnwnclers l dOJ·dras, va rd!t•r de onwde lbart e rh ål la av

s kt•d lll('ti liiditlspe nsion. Dyrhart men rättvi st. De nuva r anciC'
lörhi\llan<lt•na minska flottans popularitet 'och iävcntyra r e
kryiC'ringc•n. 

Moraliska faktorer. 

J\:araktiir och framgång. Lic·ut. Com :r A. II. Rooks, U. S. )/av;v. 

J>roct•t•clings, Jan 29, siLl. 3R EdarPnhetC'rlla från psy kologi sk'l 
jlrov å iniriiclessiikanck Yirl U. S. Naval Aeademy å r j9:2G- 27 
nro frainställda i form a v trC' talJ<'llN . Framg{lllg ht•ror 0j f'J1-

da51 på intilligens; vittomfat tanclt• kunskap, ene1·gi, s imJPts an
svar,kiin.sla Jör arhetd och Jysisk hälsa äro äYL·n nödvtindiga 

Jörutsiittningar. ~lan f ii d c• s c•j ti ll C'tt g<>ni, man m:"tsl0 iivc·n 
arhda st riingt för att bliva det. Av<>n mindre begåvade kum1a 

genom striingt arlwiP U)Jpnå hög grad av framgång i sitt 
arbete. 

Officerare. 

The ma1c class. H Prl:ert Huss~o• ll. N. :M. R. n:r 7/29, sid. 99. Jh 
hancllar frågan om tjänstgöring3- och be[orclringsförhållancle

lla Iör dc offieerare, som befordrats från uneleroffice rare (<'x
mates). 
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Födattaren anser bl. a. att de skola Leforclras i samma 
proportion som övriga officerare ä ven till commanders. 

Skeppsbyggnadskonst. 

Jletraktelse över egenskaperna hos de viktigas te typerna av över
vattensfartyg. Capitano di fragata G. Fioravanzo. Rivista l\Ia
ritima, dec. 1928, sid. 331. Underrubriker: 1) Flytbarheten. :?) 
Deplacement. 3) Bestyckningen. 4) Farten och aktionsradien. 
5) Homogeniteten. ö) Slutsatser. Artikeln innehåller ett fler
tal intressanta synpunkter. 

Särskilt framhålles elen stora betydelsen av f l y t b a r h e t e n ; 
denna är speciellt viktig i mariner där av ekonomiska skäl >>kva
liteten >> måste kompensera "kvantiteten , . 

Bevakning och spaning. 

Spaning m ed ubåtar utan f: ör fie ntlig kust. Capitano de fr egata G. 
1\faraghini. l{ivista Maritima, jan. 1929, s. 41. Med l edning 
av E'rfarenheterna från världskriget och do senaste farmstogen 
på det tekniska området redogör föd. för bedrivandet av spa
ning med ub. utanför fientlig kust. Svårigheterna och riskar
Ea för ub:s användning i el ylik tjänst framhållas , ävensom 
vilka ub. -typer äro mest lämpade härför. Som avslutning re
dogöres för organisationen av dylik spaningstjänst, anordningar 
i basen m. m. 

Handelskrig. 

The submarine's oppo rtun itios. Sir Herbert Russel. N. M. R. 15/20, 
s. 231. >> Ersatz Proussen >> har i England väckt ett speciellt iH
tt·esse i avseondo å detta fartygs möjliga användande som han
cklstörstörare. Visserligen är J' m·tygot e j ämnat som sådan men 
dess fa rt och stora aktionsr adie gör elen lämplig även för sådana 
uppgifter och möjligheterna av ett sådant användande ku nna 
ej förbises. 

D e för handelsskydd särskilt byggda engelska 10,000 tons 
kryssarna äro ej mycket värda gent emot "Prcussen>> . Handelskon
vojer ordnade såsom uneler världskriget skull e bliva ineffektiva; 
handelsskyddet måst e sträck a sig utanför de eskorterande krys
sarna. Enelast luftstridskrafter och u-båtar anses effektiva för 
detta ändamål. 

Förf. ägnar s ig i artikeln enelast åt möjligheterna av u
båtens användande för konvo jtj änst och kommer till elen slut-
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satsen, att ubåion måste anses Yara av största värde för han
clclssky cld. 

Si'L Unge J'icnclen inskränkc'r sig att ondast använda ubålar 
tör llaJlcle lskrig, ;iro kryssarna clet bilsta Jörsvarct mon in
sättas s tridskrai'ter överlägsna kryssarna, anses ul.Jåton Yara det 
mest avskräckande motmccllet. 

N aYigerings- och maniiye;·t_jiinst. 

Gyroskop och himladral.Jantor. George L. Dillman. Proc., Jan. 29, 
s. 17. I on unelertitel kallar förr. ämnet för spekulationor till 
försvar för do egypt iska ocl1 kinesiska traclitiom•rna, att i fjär
ran avLigsna tidrymder solPn s kall hava gätt upp i väster. D:\ 
ekliptikans lu!ning på 2,17li år Jönuinskats 1!)' ansPr förf. att 
elen för 1 million år seelan var 170° 30' och om 600,000 år lJlir 
0° 3C', va dör tracli t i on P n si'Lledc·s på y i ss t s ii t t verili era ts. De 
klimatologiska Jörhå!Jamlona bevisa, cnl. förf . samma sak. Gy
roskopiska snurror a[Jteraclo som llimlakroppar, visa ävenledes 
samma Jenomen. 

Förenta SUdernas marina olJscrvalorium. 1l edlemmrrr av observato
riPJiPl'SODa len. Proc. Jan . 29, s. 31. Kort hitorik av Amori
kanoka flott an s obse/vatorium och cless lwtydPlse fö r flottan, åt
följd av eit Jlcrtal - som vanligt - utomonlentliga illustra
toner. 

Ortlwstiimning· genom pejlingar av himlakroppar. UH!", S. T . S. 
J 2/28, s. 729. 

Kustgeografi. 

D en 11:n1 ostkustleclen. Rcclal-ctionell. Sv. FL 14/3 29, s. 9. Referat 
av skrivelse till Lotsstyrelsen fri'tn Stocklwlms rederiförening 
och Sveriges segellartygsförening, vari ellerens för sjökarte
verket förslag om en ny ostkustled förordas till snalJbt genom
förande. 

Radiotjänst. 

Infiirandet och u tvecklingen av radiotelegrafin med korta vågor i 
Italien. G. Pession och G. :Montefinalo. R M., nov. 1928, s. 1.67. 

Rac1iotelografien som riicldningsmedel för sjöfarande. Capitano di 
frogatta G. Monteiinalr. ll. M., jan. 1929. Artikeln är skriven 
med anledning av en föreståondo internationell konferens för 
behanellande av med radioväsendet sammanhörande frågor. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 49 
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Chiffertjänst. 

Skcpp som mötas i natten. Com:r C. C. Gill, U. S. Navy. Proc., 
Jan. 19, s. 44. Engelska och tyska slagkryssarnas manövrar i 
varandras närhet kviill en före fientligheternas utbrott i i\feclel
bavet. Vad hade fö ljelen blivit, om Capt. Kennedy, som efter
middagen den 4 aug. 1914 sammanträffade med Goeben och 
Breslau, skulle hava anfal li t dem med Indomitable och Incle
Jatigable? På grund av mindre hastighet knnde han nu ej 
hålla L1nning med de tyska fartygen, vilka - som känt är -
kolade i Messina och därefter gingo till KonstantinopeL 

Artilleri tjänst. 

Vertikal- och horisontal skyeld för olika typer av örlogsfartyg. 
Cap. di freg. E. Bianeo Di S. Seeonclo. R. M. okt. 28, s. 69. 
Föd. lämnar först en del uppgifter och synpunkter rörande 
pansarskydel i allmänhet och behandlar därefter de olika far
tygst;~,perna med angivande av vissa uppgifter ang. detta å en 
del fartyg i olika mariner. 

Optikens användning i sjökriget. Capitano di fregata A. Iaehino. 
R M. jan. 29, s. 13. Artikeln behandlar optikens användning 
i sjökriget och belyser en del härmed sammanhörande problem, 
vilka icke ännu fått en tillfredsställande lösning, samt uppe
håller sig huvudsakligen \id :f rågor berörande avståndsmätare, 
eldledningsinstrument oeh periskop för ubåtar. 

Fördelningen av skotten vid salvor på långa skjutavstånd. Com:r G. 
L. Schuyler U. S. Navy. Proc. Jan. 29, s. 24. Förf. påstår, att 
elen från de korta skjutavstånden erhållna uppfattningen be
träffande :[ördelningen av skotten ej håller streck vid skjut
ning på långa avstånd. 

Torped tjänst. 

UV(n·vattenstorpedfartyg. Capitano di corvetta C. Margottini. R. 1\f. 
okt. 1928, s. 47. Artikeln är uppdelad i tvenne avdelningar ; 
den första a vhand1 ande överva ttenstorpedfartygens uppgi fter 
och anviindning i sjökriget, den senare angivande de slag av 
dylika fartyg, vilka lämpligen böra ingå i elen italienska flot
tan, samt huvuddata för desamma. 

Torpcdor, torpecl:[artyg och torpedtuber. Capitano di Vascello F. 
Castracanc. R. :NI., okt. 1929, s. 3. Föd. framlägger bl. a. ett 
flertal synpunkter beträffande fordringar å torpeder för olika 
fartygstyper och för torpedflygplan. Anser i stort att bomb-
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planet är anfallsmedlet mot stillaliggande fartyg och torpcd
planet mot fartyg under gång. Den nuvarande utvecklingen 
av torpeden sammanfattas enligt följande med hänsyn till di
stans och fart: 

Fart: 42-45 knop. Distans 3-4,000 m. 
Fart: 29-:31) knop. Distans 8-10,000 m. 
Fart: 25-27 knop. Distans 12- 15,000 m. 
Föd. anser nödvändigt att konstruera en särskild torped

modell för flyg p] an. 

The Torpeclo. Sir Herbert Russel!. N . .M. R. 14/29, s. 211. AvhamT
lar torreelens värde å olika fartygstyper. Genom att torpedbe
stycka slagsJ.;:cpp och kryssare, pålägger man dessa typer nya 
uppgifter utan att durmed någon verklig fördel vinnes. Ja
garens egenskap av rent torpedfartyg har avsevärt minskats 
genom de många andra uppgifter, som numera pålägges den· 
samma. Kanonen och sjunkbomben torde bliva mer använda 
vapen än torpeden. I framticlen torde ubåten bliva det enda 
effekt i va toqJedbestyckade fartyget. 

U -båtstjänst. 

Undervattensbåten >>F 14>> förolyckande. R. M., nov. 1928 s. 20(). 
Förf. lämnar en utförlig redogörelse för uneler anhl'lsövning 
utanför Pola inträffad kollission mellan el en italienska ubåt•3n 
>>F 14>> (depl. 2()2/:320 ton) och jagaren >>Missori>>. Rammningen 
skedelo vid ub:s aktra nPclgångslucka. J3ot.tendjupet var c:a 
40 m. Ubåten låg dock i sådan vinkel att förstäven enelast be
fann sig 15-20 m. under vattenytan. Redan efter c:a 30 tim
mar var ubåten bärgad med tillhjä lp av ponton er. 

Av besättningen förolyckades omedelbart 4 man, övriga 
23 st. konstaterades däremot efter olyckan vara vid liv, men 
sista livstecknet från desamma hördes efter c:a 12 timmar. Se· 
dan ubåten bärgats, befunnos samtliga döda på grund av för 
hög kolsyre-% jämte klorgasutvcckling. 

Förf. framhåller ett flertal gynnsamma omständigheter 
som underlättade biirgningsarbetet: 

Olyckan inträffade i närheten av en örlogsbas å botten
djup unrler 40 m. och med ubåt i sådant läge att förstäven 
var 15-20 m. uneler vattenytan; bärgningspontoner funnos 
klara för omedelbart utsändand e; basen var förseeld med all 
prfordcrlig materiel fö r bärgningsarbetet jämte ett flertal dy
kare vana vid arbeten å stora djup; ubåten var av ringa stor
lek och försedd med lyftbyglar; väderleksförhållandena försvå-
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racle men förhindrade ieke arbetet uneler den första dagen blevo 
därefter allt bättre med stiltj e andra dagen; arbetet utfördes 
med sådan skicklighet oeh h astighet som saknar motstycke vid 
tidigare inträffade ubåts-ol ycko r. 

Föd. gör den slutledn ingen, att de enda medel som förc
finnas Jör att förhindra förlusten av en ubåt med besättning, 
måste finnas inuti båten . Yttre ltj ~ilp är alltid högst tvivel
aktig sä rskilt med hänsyn ti ll de moderna ubåtarnas storlek. 

Prov å :1.00 m. :s djup med ubåtar av »Balilla >>-klassen. Ing. A. Bezzi. 
R M., okt. 28, s. 37. Under år j928 hava prov å :1.00 rn:s djup 
utförts med 4 st. nyligen fä rdigstä llda ubåtar av >>Balilla >> 
ld assen med synnerligen tillfredsställ ande r esultat. 

Ifrågavarande ubåtar angivas va ra byggda efter aldri g 
dessförinnan tör ubåt t illämpade konstruktionsp rinciper C~iises 

och von Sanden). Skronikten uppgår till icke fullt 38 % av 
deplacementet. 

Unclervattensbåtjagare. Capitano di vascello I. Goiran. R. M., okt. 
1928, s. 33. Föd. framhåller nödvändighoten av att anskaffa 
en särskild för ubåtsjakt lämpad och utrustad fartygstyp. Hu
vudändamål: konvojskyeld och oUensiv användning inom zoner, 
där fientliga ubåtar kunna förväntas uppträda. 
Hittill sva rande fartygstyper kunna icke på ett tilHreclsställan
de sätt ändras och utrustas för ifrågavarande ändamål. Ar
t ili eln är synne rligen kortfattad och ondast helt generellt an
givas de egenskapoi·, som on dylik >> ubå tsjagare >> bör besitta. 

My MystPry Ships. llear-Admiral Gordon CampbelL Förf. påvisar, 
huru det av Tyskland igångsatta ubåtskrigot allvarligt hotade 
ententen och gjorde utgången av k ri get mycket ovi ss, såvida 
f'j kraftiga motåtgärder vicltogos. En av dessa å tgärder var 
uhustandet av hanclPlsfartyg ti ll >> ubå tsfällon>, vilkas arbete 
skildras i föreliggande verl.;:. Förf. behandlar sitt ämn e p å ett 
uttömmand e och medryckande sätt, vadan bokPn är läsvä rd, 
även som ren förströelsolitt0ratur ej minst därför att alla o
smakli ga utfall mot motstånclareJ{ saknas. 

j 5J »U » l)oats sunk by our navy. lleclaktionoll. N. M. R., 8/29, s. 
ll8. Reseensian av elen amerikanske förf. Lowell Thomas' bok 
>> Raid ers of the cleep >> (lO sh. 6 d. IIoinemann). Boken inne
h å ller många intressanta skil d rin gar av ubåtarnas Yorksamhet 
unel er världskriget berättade av tyska officerare. 

Flygtjänst. 

Kriget i Juften. GPnerale G. Douhet. Rivi sta Marittima, nov. 1928, 
sid. :1.43. Artikeln behandlar lu ft- och gaskriget samt >> he rr a-
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väldet i luften >> och avser huvudsakligen att bemöta vissa ut
talanden i en artikel i ett tidigare häfte av Rivista Marittima: 
Contramm. G. Valli: »Betraktelse r rörande kriget i luften>>. 

l\:riget i luften. Contramm . G. Valli. llivista Marittima, dec. Hl:2S, 
sid. 277. Artikeln avser att bemöta vissa av genoral Donhet i 
novemberhätfe t av llivista Marittima framhållna åsikter rö
ranch: kriget i luften. 

netyclolscn av döda räkningen vid luftn avigering. Lieut. L. C. Ram
say U. S. Navy. ProcePdings, Jan. 29, sid. 27. Svårigheterna 
vid l uHuavigering betrMfanclo den döda räkningen framhållas. 
Vi d maskiner utan spanare är dPtta dock det enda sätt, på vil
kPt. Pn f lygare kan föra sitt bestick. Då 7 timmar f. n. är 
m axim um av flygtid Jö r de flygplan, som kunna medföras om
hord, kunna dock vissa fö rberedande uträkningar bPträffan cle 
observationer å himlakroppa r utföra s före fl ygningen, dä rest 
snanare medföres. Betydolsen härav påvisas. Exempel å clöcl 
räkning anföres. 

Krigshistoria, utländsk. 

Underliga sedvänjor till sjöss. Constance Lathrop. Proceedings, Jan. 
29, sid ll. Förf. redogör fö t· uppkomsten av en hol del utt ryck 
och bruk ombord, särskilt å örlogsfartyg. Tack vare att U. S. A. 
är >>torrlagt >> fick 6. Battl o Squaclron vid vapenstilleståndet ingen 
signal om >> att splitsa store brass>>. Overblåsning för officerare 
härleder sig fr ån de tillfäll en till sjöss, då man ofta må3te 
hissa en besökande officer ombord med talja från båt långs 
sidan, etc. Ett slags »Sjöspråkets etymologi >>. 

En bortglömd storman (de Grasse) . Com:r A. II. Miles U. S. Navy. 
Proceedings Jan. 29, sid. l. Förf. tecknar dragen av de Grasses 
levnad, sä r;kilt hans insatts i Nordamerikanska frihotskriget 
mot En g l and. >> La :Fayette, vi äro hän> säges genoral Pershin g 
hava yttrat, då han efter ame rikanska härens ankomst till 
Frankrike knäböjde framJör La Fayettes gravvård. Det ame
rikanska deltagandet i clet stora världskriget var efter många 
amerikan ares åsikt att betrakta såsom ett återbetalande av den 
hjälp, Frankrike en gång lämnat elen unga republiken. Härav 
elen möda man nu gör sig att sprida kännedom om elen tidens 
hjältar till s jöss och till lands. 

Värl<lskriget, Nordsjön. 

J,a Stat ion de l a Manche et de l a Mer du N ord on 1928. Comman
clant A. Thomazi. J~c Yacht n:r 2402 (apr. :1.929, sid. 159. En 
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kortfattad redogörelse för franska bevakningsfartygens upptl'fi 
dande och uppgift. 

Slaget i Hclgolanclsbuktcn den 28 augusti 1914. Capitano di Fregata 
R de Com·ten. Rivista M:arittima, nov. 1928, sid. 223. Efter 
att utförligt hava behandlat förberedelserna till och händelseför
loppet vid kontakten mellan engelska och tyska sjöstridskrafter 
i Hclgolandsbuktcn elen 28 augusti 1914 framdrager för f. ett 
flertal erfarenheter därur. 

Propagan dakrig. 

Die Französische Propaganda im \Veltkrieg gegen Deutschland 1914 
-18. Hu ber, Georg, D :r. Bok. En synnerligen grundlig och 
upplysande btc'skrivning å den franska propagandans organisa
tion och dess verksamhet. 

Censur. 

Menwires d'un Censeur. Laglains, .Jacques. Bok. En ovanligt öppen
hjärtlig redogörelse för vissa franska organ och deras verksam
het under världskriget, nämligen: 

l. Tidningscensnren. 
2. Maison de la Presse (propagandacentralorgan). 
3. Postcensnren. 

Flera officiella dokument, i allmänhet mycket uppl ysan
de, återfinnes i boken. 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
meddelade genom Tlt. Wawrinskys Patentbyrå, Stoekholm. 

Uppfinningens art Datum ~ 1~~~~~-~ 
.1------~------~----------------------------------l 

J 4/11-291 4288/291 

395/29 

Packningsring för axellager. E. Moskovics, Bu
dapest. 

Anordning för radiopejling samt sä ndning och 
mottagning av undervattensljudsignaler spe
ciellt för undervattensbåtar. N. V . Inge
nieurskant oor voor Schecpsbouw, s'Graven
hage och SYenska Aktiebolaget Trådlös Te
legrafi, System Telefunkcn, Stockholm . 

. 28/11-29 2322/27 Sätt och apparat för att behandla wirelinor för 
borttagande av däri befintliga spänningar. 
Amarican Cablc Company, Inc., New York. 

T h. W awrinskys Patentbyrå 
Innehavare: H. ALBIHN 

16 Birger Jarlsgatan, Stockholm. 
Telegrafadress: WAW, Stockholm. 

Telefoner: Riks 74911 , {Växel), 74912, All m. ö. 22 48 , !ng. Alblhn privat 74913. 

GRUNDAD 1891 . 

Ombesörjer uttagning av patent och registrering av varumärken 
mönster och modeller i Sverige och utlandet. 

Verkställer tekniska översättningar och utredningar rörande in
trång i patenträtt, patents rättsliga omfattning, giltighet m. m. 



lnverness 
Bordsvatten 

Lämpligaste 
måltidsdryck. 

Välgörande för 
ämnesom sätt~ 

nmgen. 

Inrcg. v~uurr. ärkc . 

Brunns 
Club Soda 

Bästa existe~ 

rande soda~ 

vatten. Väl 

kolsyrat. 

lnvernessvattnen 
äro genom sin ovanligt höga renhetsgrad 

marknadens förnämsta. 

U r kemisk och bakteriologisk synpunkt 
oöverträffade. 

Ständig kon trolian t: 

Professorn vid Karolinska institutet 
med. d:r E. HAMMARSTEN. 

Ordert el. Sthlm. 76 427. Stocksund 557. 

Begär våra vatfen å hotell och restauranger! 

Till mässar och marketenterier 
reducerade priser. 




