1926.
89:e årgången.
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Berättelse
över Kungl. örlogsmannasällskapets arbete under det
födlutna arbetsåret.

Sällskapet har var it samlat till sju ordinarie sammanträden,
val'vid avg·ivits sju årsberättelser , nämligen:
i Artilleri och Handvapen av Ledamot en Odqvist;
i Torpedväsende av Ledamoten Blomberg;
i Radiotelegraf i av Ledamoten Rendahl;
i Navigation och Sj öfart av Ledamoten S. Ulff;
i Reglemente och Förvaltning av Ledamoten Ekman;
i Skeppsbyggeri och Maskinväsende av Ledamoten Halldin;
samt
i Sjöluigskonst och sjökrigshistoria av Ledamoten Landquist.
Ledamoten Blix har jämlikt § 31 av Sällskapets stadgar
m g·i vit anförandet: »Några synpunkter beträffande Sveriges
sj <i maktsin tress en».
Sällskapet har dessutom genom sm Ledamot Unger låtit
sig· rep resenteras vid avtäckandet av John Ericson-monumentet
i Washington den 29 maj i år.

Inom Sällskapet hava följande förändringar ägt rum:
JIPd d~den avgdt~

2 Hedersledamöter samt
2 A r betande Ledamöter.
Tid sleri/t i Sjö'väsendet.
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Uppflyttats från Arbetande till H eclersleclamot:
Generalmajoren Sam Bolling.
Tillkommit:
Arbetande Ledamöter:
Kommendörkaptenen av 2. gr. K. T. Palm;
Kaptenen vid Kungl. Flottan E. M. Anclerberg;
Kaptenen vid Kungl. Flottan G. Linclström;
översten vid Kungl. Kustartilleriet L. T . Hasselgren;
Kaptenen vid Kungl. Flottan H. G. H:son Enell;
Förste Marinintendenten J. G. L. Hallclen;
Förste Marinläkaren V. L. Lunclberg;
Kaptenen vid Kungl Flottan Å. W. H. Grefberg;
Kaptenen vid Kungl Flottan K. G. Ågren;
Majoren vid Kungl Kustartilleriet C. A. Claus; samt
Kaptenen vid Kungl. Flottan C. G. Wahlström.
Korresponderande Ledamot:
Direktören vid Kockums Mek. Verk. A. B. A. G. G. Ahlrot.
För närvarande utgöres SäUskapet av:
Förste Hedersledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hedersledamöter, svenska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
utländska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arbetande Ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korresponderande Ledamöter, svenska . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
»
utländska . . . . . . . . . . . . . . . .

3
37
2
118
19
3

Summa

182

Minnesteckningar.
Herr Ordförande!
Mina Herrar!
De Ledamöter, vilka under det gångna arbetsåret lämnat
Sällskapets krets, och vilkas minne Kungl. örlogsmannasällskapet
på sin högtidsdag enligt gammal hävd önskar giva en hedersbetygelse, äro:
Hedersledamoten, Greve Carl Alarik Hansson Wachtmeister;
Arbetande Ledamoten Ernst Lindberg;
»
»
Aclolf Henriksson von Bahr; samt
Hedersledamoten, f. d. Landshövdingen, Greve Axel Hansson
W achtmeister.

-
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t
Carl Alar i k Hansson Wachtmeister. * )

Ett dödsbud, som mer än vanligt spred sorg och förstämning bland f lottans män, var det, vilket förkunnade Viceamiralens, Greve Carl Alarik Wachtmeisters prötsliga bortgång
den 25 november 1925.
Wachtmeisters vagg·a stod i det fagra B~ekinge, med vars
Han föddes
utveckling släktens namn är intimt förenat.
på fädernegodset Johannishus den 28 mars 1865. Föräldrarna
voro Landshövd~ngen i länet, Greve Hans Wachtmeister av
Johannishus och Friherri nnan Ebba de Geer av Finspång.
Tidigt valde Wachtmeister den bana, på vilken så många
av hans förf äder vunnit berömmelse.
Han vann inträde i Kungl Sjökrigssko}an den l oktober
1878 och utnämndes efter genomgående av denna skolas sex
land- och sjöklasser den 24 oktober 1884 till underlöjtnant vid
Kungl Flottan.
Efter något mer än fyra års tjänst som undedöjtnant
avancerade han till löjtnant. De första av dessa år ägnades
åt den vidareutbildning i yrket, som exercisskolans befälsklass,
bach:sofficerstjänst, minskolan och varvst jänst voro avsedda
att bibring·a. Hit må också räknas kurs vid armens skjutskola
a Rosersberg.
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Befordringarna följde sedan i rask fö~jd. År 1896 blev
Wachtmeister kapten och år 1906 nådde han lägsta r egementsofficersgraden. År 1911 kom befordran till kommendörkapten
av l:a gTaden och år 1916 till kommendör. Amiralsgalonerna
eröv rades 1919. I oktober 1925, blott en månad före sin död ,
utnämndes Wachtmeister till viceami ral.
Inom den av dessa data bestämda officersbana r y mmes ett
stort antal tjänsteuppdrag såvä] till sjöss som lands av alltjämt
sti gan de betydelse upp till de mest ansvarsfulla, som kunna åt
en sjöofficer anförtros.
Även en sammanträngd framställ'ning· av dessa g·er en
g·anska t ypisk bild av den skiftande verksamhet, som tjänsten
i flottan kräver av sina officerare.
Efter ovan antydda utbildningstid tjänstgjorde Alarik
Wachtmeist er i Karlskrona skiftesvis vid exercisskola och skepps;.rossekår samt å station och varv. V ar sedermera chef för
2:a skeppsgossekompan iet samt därp å under några år officer
<'th föreståndare vid sjöinstrument- och sj·ö karteförrådet.
År 1901 förflyttades han från Karlskrona till Stockholms
c-tabon, vilken han därefter kom att tiB:höra under si n åt er;;taende tjänstetid.
Wachtrneister placerades i Flottans stab, n umera benämn d
1\Iarinstaben. Där hade han hemortsrätt uti över 7 år, varun der han även tjänstgjorde i Lotsstyrelsen, såsom dess extra
ledamot .
Med ingång·en av år 1909 förordnades han till chef för
Kungl. Sjökrigsskolan och kvarstod i denna maktpå1ig·gande
be fattnin g uti nära sex år. Med sagda chefsskap förenades
under året 1912-1913 på tillfö,r ordnande även det över Kungl.
~.iökrigsskolan .

I slutet av år 1915 blev Wachtmeister tillförordnad stabschef i Inspektören s för Flottans övning·ar till sjöss stab, av vil'ken
be fattn in g han påföljande år blev ordinarie innehavare.
Inspektör för undervattensbåtsva pnet var W achtmeister
Lill eler år 1918 samt blev i oktober 1919 Högste Befälhavare
;·,ve r Kustflottan.
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I mars 1923 förordnades Wachtmeister till! stationsbefälhavare i Stockholm, vilket ämbete han innehade vid sin död.
Tjänstg-öring till sjöss var ett nästan årligen återkommande
inslag i Wachtmeisters militära liv. Från och med år 1879
till och med år 1922 var han blott under trenne år utan sjölwmmendering. På gamla korvetten »Saga» gjorde han som
kadett under sex somrar sina första lärospån. Följ de så subalterntjänst på de O'lika fartygs-certer, som inging·o i vår flotta.
Som löjtnant förde han redan åren 1891 och 1892 eget befäl,
ena året på briggen Sk irner och andra året på brig·gen
Snapphopp . Kanske var den unge löjtnanten då lika stolt,
som konteramiralen när han en trettio år senare hissade sin
flag-g- såsom Hög-ste Befälhavare.
Kommo så kaptenskommenderingarna, såsom briggchef,
flaggadjutant och sekond. Ar 1908 var Wachtmeister chef å
pansarbåten Thor och sedermera en följd av år såsom chef för
Sjökrigsskolan även chef å kadettfartyg· (pansarkryssare n Fylgia
och pansarbåten Thor) och avdelningschef för Sjökrigsskoleavdelningen. Som Hag·gkapten tjänstgjorde han dels på Oskar
II dels på Sverige under åren 1915, 1916, 1917 och 1918 d. v. s.
unde r den krävan de tid, då vår flotta hade att värna vår av
världskriget hotade neut ralitet. Under denn a inföll också vårt
rätt aktiva ingripande i Ålandsfr ågan.
Sin flagg såsom HBK hade Wachtm eister hissad på Äran
år 1920 och på Sverige å ren 1921 och 1922.
W achtmeisters krafter togos även i an språk f·ör uppgifter
utanför det rent militära området. Så var han år 1898 sekreterare i den kommitte, som hade att avgiva förslag till fö r ändring
av pansarbåtarna Svea, Göta och Thule. Rättvist är att påminna sig, att på detta kommittearbete grundade sig· den ombyggnad av pansarbåtarna i fråga, som gjorde, att de, i förhål~ande till sitt deplacement, vid färdigställandet voro kraftigare
best yckade än något annat i vä rlden s flottor .
Senare var han ledamot av kommitten för omarbetning av
reg-lementet för flbttans pensionskassa och år 1906 jämte några
andra officerare ställd t ill justitieministerns förfogande för
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bearbetning av förslag' angående revision av strafflagen för
krigsmakten. Denna bearbetning kom att nästan oförändrad
Jig·ga t ill grund för den sedermera stadfästade reviderade krig-sj11gen. Han fick sedermera tillfälle att som domare i våra högsta
krig-sdomstolar närmare studera dess verkning-ar. Han var
nämlig-en under något mera än två års tid suppleant i Kungl.
E.rig·shovrätten och från år 1923 militär ledamot av Hög·sta
Domstolen.
Wachtmeister var en bland tillkaJ!lade sakkunnige för avgivande av förslag beträffande befälskurser för fänrikar liksom
oeh bl<and dem för utredning beträffande marinens korpralsoch underbefälsskolor. I dessa uppdrag· hade Wachtmeister
användning för sitt stora intresse för undervisnings och därmed
besläktade fråg·or, vilka han städse behandlade med vidsynthet
uc: h först åelse för tidens krav.
I Röda Korsets arbete tog han del under en fölij d av år
sa som av Kungl. Maj :t förordnad ledamot.
Även i värv av diplomatisk art var han brukad. Han
utsågs år 1921 att vara adjungerad delegerad vid konferensen
j Geneve angående Ålandsöarnas neutralisering m. m.
Bland den män gd av yttre utmärkelser, som kom WachtnJCister till del, må nämnas medaljen i guld för berömlrig·a gärnmg-ar . Denna var belöning· för bergandet av en över bord
g"<ll1ge n sjö man.
Ända från år 1898 var Wachtmeister ledamot av Kungl.
(lrlogs mannasä1lskapet; han var ock ledamot av Kungl Krigs\'eten skaps-Akademien.
Ovan tecknade konturer ge den yttre bilden av en i hög
grad lyckosam och hedrande livsgärning i flottans tjänst.
Dessa konturer fylildes också av en utpräglad manlig· personlig·het, som ger bilden liv och karaktär, och som förklarar dess
utformning. Han besatt en klar och livlig intelligens, förenad
nwd en nedärvd smak för intellektuella. sysselsättningar och
arbetshåg. Han fö rvärvade ock en allsidig och djup icke blott
f'aeklig utan allmän bildning·, som kom honom väl till pass vid
1Jtiivandet av chefsskapet för vår officersutbildning·sanstaJt.
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Men framför allt framst år han i minnets ljus som en upphöjd rättskaffens och ädel karaktär och därigenom som det
föredöme, han i själva verket var. Han älskade sitt fosterland
och sitt vapen; han ville sina medmänniskor väl och bar endast
ovilja mot det vrånga, orättfärdiga och fula i livet. Också
omfattades han av alla, så väl hög som låg, med oförställd
tillgivenhet. Han var en värdig arvtagare tin det gamla namnet
med ärorika anor från vår flottas nydaning under stormaktstiden.
Alarik Wachtmeister var i äktenskap förenad med friherrinnan He~ja Sofia von Otter, som avled före honom. Med
henne ägde han en son, nu kapten vid Kungl. Flottan, och
trenne döttrar av vilken den äldre är gift med Kaptenen vid
Livregementets grenadierregemente Conrad Uggla.

Ernst Lindberg. *)
Efter en längre tids sj ukdom avled i Karlskrona den 22'
december 1925 majoren vid kustartilleriet Ernst Lindberg.
Han föddes den 4 mars 1876 i Nyköping och hade vid sin
bortgång· sålunda ännu icke nått 50-årsåldern. Hans föräldrar
voro Handlanden Johan Edvard Lindberg och hans maka född
Larsson.
Efter att i sin fädernestad hava avlagt studentexamen
antogs Lindberg 1895 till volontär vid Karlskrona artillerikår,
varest han 1897 utnämndes till underlöjtnant och tre år senare
t ill löjtnant. År 1902 övergick han till det då nyuppsatta
kustartilleriet, befordrades därstädes 1905 till kapten och 1919till major.
Under åren 1898- 1902 genomgick Lindberg såväl allmänna
som högre artil~erikursen vi.d Ar tilleri- och Ingenjörhögskolan.
':') Minnesteckningen för latlacl av ledamoten K. Broman.
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Efter avslutad utbildning togs hans mångsidiga begåvning,
omfattande kunskaper och stora arbetsförmåga i anspråk för
up pgifter såväl vid som utom det regemente han tillhörde. Av
saclana vid regementet må nämnas kompanichef under över fyra
år, bataljonschef under två år samt under omkring ett år fortehef å Kungsholms fort. Bland kommenderingar utom regement et märkas särskilt: befattningen som sekreterare hos de
sakkunniga, som utarbetade kustartrlleriets första artilleriexercisreglemente, adjutant i chefens för kustartilleriet stab under
t re år, under vilken tid biträde jämväl lämnades åt den s. k
]Jarlamentariska försvarskommitten samt s1utligen under nära
~ i t a år tygmästare i Karlskrona fästning.
Vid sin bortgång
var Lindberg chef för Karlskrona kustartilleriregementes första
bataljon. Tili arbetande ledamot av Kungl. örlogsmannasällskapet kaHades han år 1916.
Dessa äro de torra yttre konturerna av Ernst Lindbergs
livsg·ärning, men ur dem kan denna svårhg·en utläsas. Få torde
s[\ som Lindberg hava älskat sitt yrke. Antingen det gällde
stabstjänst, trupptjänst el[ er tygförvw1tning var hans intresse
alltid lika levande. Då härtill kom djupgående kunskaper och
e n ovanligt stor arbetsförmåga, är det lätt att inse, att result aten av hans strävanden blevo mycket goda.
Ernst Lindberg·s outtröttlig·a verksamhetsbegär beredde
honom möjlighet att även på icke mi~i.tära områden göra
insatser. Så togos hans krafter och förmåga under flera år
i anspråk i styrelserna för Blekinge museum och Radskron a
konstförening. Hans stora musikaliska intresse förde honom
t ill Karlskrona Orkesterförenings ordförandepost, som han innel~ ade ett par å r.
Som människa var han god och trofast och därför kommer
ban också länge att leva i vänners och kamraters minne.
Lindberg, som dog· og·ift, efterlämnar syskon.
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· Adolf Henriksson von Bahr. * )

Det är endast med tvekan den som skri ve r dessa rader
åtagit sig att teckna minnet av kamraten och vännen Adolf
von Bahr, så smärtsamt överraskande kom budet om hans
bortgång mitt uppe i intresserat och entusiastiskt arbete på
den frarnskjutna post, där han såsom få förstått att göra sig
gäl[ande. Det är icke län ge sedan hans sista attacherapporter
g·jorde sin rund bland myndigheterna och man har svårt att
fatta att denne nitiske och sitt vapen varmt häng·ivne kamrat
för alltid lämnat vår krets.
Adolf Hen r iksson von Bahr föddes den 11 september 1885
och var således vid sin bortg·ång något över 40 år gammal.
Han var son till f. d. majoren Henrik von Bahr och hans
framhelna maka, född TrozeJli. Som ung aspirant och kadett
var von Bahr av liten och klen kroppskonstitution, men energisk
och intensiv i allt vad han företog sig; ett målmedvetet arbete
förde honom också in i sjökrigsskolan som primus i sin Mass.
Efter att med ständigt goda vitsord hava genomgått sjökrigsskolan blev han underlöjtnant vid flottan 1906 och fullgjorde
sin befälskurs ombord å kanonbåten Urcl sommaren 1907, varefter han vintern 1907- 1908 var kommenderad å Fylgia under
detta fartyg·s första långresa med Ostindien och Ceylon som
mål. Efter hemkom sten från denna expedition sökte och erhöll
von Bahr utbil'dning· i artilleritjänst samt anförtroddes redan
1909, då endast 3 års officer, tjänsten såsom artilleriofficer å
pansarbåt. På det artiHeristiska området nedlade han ett
energ·iskt och fruktbringande arbete, visande sig i väl utbildad
personal och sällsynt vackra skjutresultat. Hans intresse drogs
eme.J:lertid alltmera, särskilt under högskoletiden, till de taktiska
spörsmålen och 1913 avslutade von Bahr sin aktiva bana som
artilleriofficer å kustflottans dåvarande flag·g·skepp »Oscar II» .
von Bahr, som 1908 befordrats till ~öjtnant, genomgick 1911
sjökrigshögskolans a~;Jimänna kurs cch det följande året den
allmänna fortsättningskursen . Denna utbildning omfattades
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a' honom med det livli gaste intresse och han nedlade där ett
intensivt och målmedvetet arbete på sin egen utveckling·.
)\nmena taktik och strategi voro föremål för hans specielll<':l
~tud ium och efter de taktiska och strategiska föredragen var
han ständigt opponent med intresserade och väl genomtänkta
och framförda in~ägg i diskussionerna. Efter vackra avgångsexa mina frå n högskolan togs von Bahr i anspråk för stabst jänsten, för vilken hans begåvning· och an]ag gjorde honom
särskilt lämplig och för vilka uppg-ifter han väl kvalificerat sig.
En kommendering-, som mycket gladde honom, var befattningen
smn divisionsadjutant å 2. pansarbåtsdivisionen år 1913. Pii
denn a post, särskilt ansvarsfull und~r mobi1isering-såren, kvarstod von Bahr tiH 1916, varefter han under en följd av år
va r knuten till Marinstaben, först å kommun ikations-, sedan å
operationsavdelningen, där han på grund av sin klara inte1ligens
och stora arbetsförmåga snart b[ev en högt uppskattad och
mycket anhtad arbetskraft. Bland de många ansvarsfulla uppdrag, som där anförtroddes honom, må särskilt nämnas medarbetareskapet i den nya signalboken, vars tillbli velse i icke
O\'äsentlig grad var von Bahrs förtjänst.
I samband med tjänstg'Öring·en i Marinstaben förordnades
\·on Bahr 1917 till ledarnot av Statens industrikommissions
arbetsutskott samt ledamot av kommitten för utredning av
annens signalväsende. År 1920 blev han ledamot av Marinl:Nedningen.
von Bahr, som i s:utet av 1916 befordrats tiH kapten,
erhöll snart därpå det fiir en så ung officer lika ovanl iga som
hedrande förordnande att vara lärare i taktik vid sjökrigshög~kola n. För de taktiska problemen hyste han såsom förut framhaDits det livlig-aste intresse och genom triigna studi er fördjupad
kunskap i detta ämne i förening· med en klar och medryckande
rramställning-skonst gjorde honom väl ägnad för detta betydelserulla och krävande lärarekalL Hans föreläsningar stodo också
Pa ett synnerlig·en högt plan och det torde utan överdrift kunna
sä.g·as, att von Bahrs ifrågavarande verksamhet i många hänseenden varit av g-rundlägg·ande betydelse beträffande l'lppfattning·e n av de taktiska spörsmålen. Med avseende på p1,a nläg-
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gandet och genomförandet av taktiska sjökrigsspel inlade han
likaledes stor förtjänst.
Ar 1918 utnämndes von Bahr till adjutant hos H. K. B.
Kronprinsen samt förordnades 1921 till marinattache vid beskickningarna i London och Oslo. Hans levande intresse för
sitt vapens alla olika grenar, hans snabbhet i uppfattningen och
personligen .vinn ande eg-enskaper, vilka gjorde det lätt för honom
att umgås med människor, gåvo honom stora förutsättningar
för detta grannlaga och ansvarsfulla värv och han lyckades
även snart att på sin nya post förskaffa sig· en bemärkt och
ansedd stä11ning. Hans arbete som marinattache präglades av
sällsynt livaktighet och av det erkännande och de utmärkelser,
som kommo honom till del, hade han gjort sig väl förtjänt.
Sedan 1922 var han ledamot av Kungl. örlogsmannasällskapet.
Hans sista sjökommendering var såsom flaggadjutant hos befälhavaren fö,r Röd styrka under den stora krigsövningen 1925.
von Bahr avled efter en kort tids sjukdom i London den 5
april detta år och jordfästes därsammastädes under stora hedersbetygelser, även från engelsk sida. Av aktning för hans gärning·
hedrade engelska flottan hans minne genom att å örlogsfartyg
överföra hans stoft till hemlandet. Hans kista fördes med
jagaren »Shamrock» tiJil Göteborg, där bisättningen ägde rum.
Med Adolf von Bahr förlorade svenska flottan en skicklig,
energisk och plikttrogen officer, en entusiastisk och hängiven
tjänare; officerskåren saknar i honom en g·od och präktig
kamrat, en föresyn i arbetet för flottans framtid.

Axel Hansson Wachtmeister. * )
Söndagen den 6 juni detta år spreds genom extrablad av
Karlskronatidningen den smärtsamma nyheten, att f. d. landshövdingen, ledamoten av Riksdagens första kammare, Greve
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Axel Hansson Wachtmeister samma morgon strax före kl. 9 för
alltid slutit sina Ögon å sin egendom Skärva utanför Karlskrona.
Dödsbudet kom ingalunda oväntat. Sedan flera år tillbaka
led Greve Wachtmeister av en allvarlig hjärtsjukdom, som i
börj an av detta år fick en avgjord vändning till det sämre,
så att han under årets r iksdag tidvis icke kunde intaga sin
plats i första kammaren.
Axel Wachtmeister föddes den 19 september 1855 på Tromtö
som nummer fyra bland tio syskon. Efter avlagd studentexamen
ing·ick han som e]ev vid krigsskol!<m och utnämndes 1876 tiD
u nderlöjtnant vid Livregementets dragonkår. Med den dåljga
t u r so m på den tiden var rådande vid kavalleriet dröjde det
20 år, innan han år 1896 nådde ryttmästares grad. Vid sidan
av sin militära tjänst ägnade han sig åt jordbruk, g·enomgick
Ultuna lantbruksinstitut och var disponent på sin faders egendom Torsäker i Uppliand, då han år 1900 utnämndes till! landshövding i Blekinge. Att valet föll på en ung ryttmästare, då
en så maktpåliggande och krävande plats som en landshövdingestol skulle besättas, förefaller i våra dagar överraskande. Dåvarande statsministern Gustaf Bostr·öm plägade också komma
med överraskande utnämning·ar, men g-jorde sälUan misstag.
Pa hövdingestalen i Blekinge satte han helt visst rätta mannen.
Man måste medgiva att den unge landshövdingen började sin
verksamhet under de gynnsammaste auspicier. BJtekinges historia, under den tid provinsen tililhört Sverige, har på det närmaste varit förbunden med ätten Wachtmeister. Axel Wachtmc·isters far och före honom farfadern voro också 1\andshövding·ar
i Ble kinge, och själv efterträdde han en bärare av samma frejdade namn . Man var i Blekinge van att ha en greve W acht111( ister som landshövding, och man önskade in gen förändring
rEirutinnan. Född och uppfödd i Blekinge kände han bättre
än någon provinsens behov och f01lkets önskningar.
Att dessa yttre omständigheter kunnat bidraga till att han
LL v den utvalde kan icke förnekas, men valet hade nog· aldrig
stannat på honom, om han icke haft de personliga egenskaper,
son1 i så hög grad gjorde honom kval!ificerad för en så fram-
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skjuten post. Både från :far och mor hade han ärvt sin intelligens. Fadern var bekant som :författare av synnerligen läsvä.r da
skildring·ar från sina många och långa resor och modern, :född
de Geer. var syster tiU Louis de Geer. Han var fint bildad
icke blott inom sina bäg·ge yrken, krigarens och jordbrukarens,
utan även inom litteraturens och konst·ens områden, och han
besatt en högt kultiverad smak. I det ståtliiga residens, som
uneler hans ämbetstid tillkom på hans initiativ, och där han
och hans maka utövade ett charmant värdskap, hade han r ika
Wlfällen att giva prov på sin förfinade och konstnådiga smak.
När härtilili kom ett aristrokratiskt yttre och ett :förnämt uppträdande, måste man beteckna honom såsom i hög grad representativ.
I sitt ämbete var han oväldig· och rättrådig, arbetsam och
grundlig. Någon kraftnatur var han aldrig. Vad som av en
kraftkarl skuDe kunnat genomdrivas med buller och maktspråk,
som :fäst uppmärksamheten på initiativtagaren, det lyckades
Wachtmeister åstadkomma i aH tysthet genom sitt personliga
inflytande . För hans försynta väsen var maktspråket :främmande, han nådde sitt mål det :förutan . De 24 år, som
Wachtmeister ledde Blekinges öden, kännetecknas av en rask
utveckling inom mång·a områden. Även om han icke alltid
utåt stått som initiativtagaren, var han dock på många punkter
drivfjädern, som satte maskinen i gång, och i varje fall gav
han åt allmännyttiga föredrag det stöd, som på grund av hans
erfarenhet, kloka omdöme och takt blev av högt värde.
Med de gTundliga insikter, som Wachtmeister äg·de i B1ekinges behov och möjligheter, med den varma kärlek han hyste
on sin hembyg·cl, var det hellt naturligt, att han insattes i
r iksdagen att där föra mekinges talan. Av B1ekinge läns
landsting insattes han år 1905 i Första kammaren, som han
tillhörde ända tila sin död. Ehuru övertygad högerman var
Wachtmeister på intet sätt partig·ängare och hörde knappast
till de liedande inom partiet, även om hans kLart genomtänkta,
alltid väld'ormade, mången gång eleganta, anföranden ofta nog
kunde bidraga till en g·od lösning· av före1ig·gande ärenden.
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Ehuru Wachtmeister erhållit sin miltitära utbi:ldning som
drag onof:ficer, var hans försvarsintresse starkt maritimt betonat.
Ban s ätts traditioner, hans kärlek till! hembygden och hans
stiii!n ing som landshövding i Blekinge och hedersledamot sedan
ar 1902 av detta sällskap gjorde det för honom en plikt att
i :första kammaren :företräda sjöfö,r svarets intressen, men han
gj or de det av full övertygek;e och med. entusiasm, icke enbart
av pliktkänsla. ·
·
I det särskilda utskott, som år 1924 tillsattes i anledning
a\ den Tryggerska regeringens proposition i :försvarsfrågan,
insattes Wachtmeister som suppl:eant. Det var den tyngsta
biirda, som :faHit på den gamle fosterlandsvännens skuldror,
och majoritetens oförståelse för :flottans betydelse beredde
honom den djupaste smärta. För honom stod Axel Oxenstiernas
ord »på :flottan beror näst Gud rikets säkerhet» som en levande
san ning, och försvars:frågans, enkannerligen flottans, öde vid
1925 års riksdag var för honom en verklig och djup sorg.
En stark piiktkänsla och en varm fosterlandskärllek satte
prägeln på Wachtmeisters livsgärning. StiJia som hans eget
väsen inslumrade den försynte ädl,ingen och :fosterlia ndsvännen,
ni:ir flag·g·orna nyss g·ått i topp på Svenska Flaggans dag.
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Kri get

Årsberättelse i Sjökrigskonst och Sjökrigs·historia för år 1926.
.h-giren •aY l <'<lnmoll' n T, n n el q 11

j

s t.

INLEDNING.
Under den tidsrymd, denna årsberättelse bör omfatta, har
avs~utats Marockokriget, det enda under året pågående större
krigsföretag, vari sjöstridskrafter direkt deltagit. Ehuru de
uppgifter rörande Abd-el-Krims kamp mot Spanien och Frankrike, som stått föredraganden till buds, icke varit utförliga, ha
de dock kunnat sammanställas till en kort översikt av Marockokriget och av sjöstridskrafternas insats däri vid landstigningen
i närheten av Alhucemasbukten. - Denna översikt omfattar
årsberättelsens första avdelning.
I oktober 1925 undertecknades Locarnoavtalen och under
sist förflutna sept ember månad trädde dessa avtal i g·ällande
kraft g·enom Tysldands inträde i Nationernas förbund. Under
sommaren 1926 har i Geneve sammanträtt den förberedan de
Dessa båda, i viss mån
rustningsminskningskommiss ionen .
samhöriga företeelser hava behandlats i årsberättelsens an dra
avdelning, till vilken även fogats en hemlig· bilaga.
Arsberättelsens sista och största avdelning bär titeln: »Översikt av det sjöstrat-egiska läget för Ögonhlicl<et». Föredraganden
har här försökt att giva några synpunkter på de sjöstr at-egiska
problemen i Stilla Havet, Medelhavet och Östersjön.

Marocko och den spansk-franska landstigningen
vid Alhucemasbukten september 1925.

Den spanska delen av Marocko utgÖ•r es av en kustremsa
\td Medelhavet av ett par och tjugo mils längd fåg·elvägen
mellan platserna Ceuta och MeJilla samt ett djup inifrån kusten
av omkring fe m a sex mil. Området är bergigt och föga kultiyerat, och dess utvecklingsmöjligheter synas begränsade, ·e huru
\ inodling· och bergshanterjng - uppgifterna om mineraltillgangama äro dock mycket svävande - måhända skulle kunna
hliva vinstgivande därstädes. Söder därom vidtager det franska
Marocko eller Över huvud taget det franska afrikanska kolonial~
yäJdet, som sträcker sig ända ned till syd om ekvatorn.
Sedan år 1919 har Spanien i detta område haft att bekämpa
en resning·, i spetsen för vilket stått Abd-'el-:Krim, ledare för
de mest stridbara stammarna i Riff-området (den spanska
intressesfärens mellersta del), och har därunder lidit kännbara
n .otgångar (särskilt vid MeJilla år 1921) , vilka trots betydande
i'lsatser ännu år 1924 icke hade kunnat uppvägas. Nämnda år,
1''t spanjorerna tillbakaträngts till kusten närmast Ceuta-Tetuan
i väster och MeJilla i öster, spred sig resningen till det franska
l\Tarocko, och även fransmännen blevo då och ända intill sen~ommaren 1925 tvingade till en i huvudsak defensiv krigföring,
niixmast åsyftande försvar av staten Fez och den i väst-ostlig·
l'd,tning gående järnvägslinjen från Atlanten till Algeriet
(Habat-Fez-Oran).
I augusti 1925 disponerade emellertid Abd-el-Krims fiender
0 nsider
Över för offensiv tillräckliga lantstridskrafter (det
l ppgives, att omkring· 150,000 man franska och 125,000 man
~1'anska trupper då stodo i fält), och initiativet g·led därmed
1 '\'er i fransk-spanska händer.
Abd-el-Krim kunde dock, med
J.ii,lsyn till Riff-landets topografiska karakt är, hoppas att ännu
li[ng·c kunna b j ud a sina fiender ett starkt motstånd, särskilt
u 1der förutsättning, att han s str·idsfront minskades i Yån o·d
~'en fransmännens och spanjorernas nu uppnådda numeri~i:~
1
'\·erläg-senhet satte dem å andra siclan i stånd att utnyttja
Tidskrift i SjuL'äsl'ndet .

-

512-

havet för en ur deras synpunkt önskvärd förlängning av operationsfronten, och de igångsatte därför ett anfaU· över den dittilis
oberörda sjögränsen, vilket anfall lyckligt inleddes genom den
spanska landstigning·en vid Alhucemasbukten den 8 september.
Samtidigt härmed grep även den från Fez ledda franska
Marocko-armen till offensiven, och under trycket från norr,
söder och v.äster brast slutli gen Abd-el-Krims motståndskraft.
Själva landstigningen och de därmed sammanhängande
operationerna äro av intresse och skola här något utförligare
behandlas.
Alhucemasbukten är beläg·en mellan MeliUa och Ceuta, på
omkring en tredjedel, från Melilla räknat, av avståndet meHan
dessa platser och utg·öres av en halvcirkelformad bukt med en
mynning av 6 till 7 sjömils vidd. Själva stranden .är låg,
men terrängen reser sig hastigt till en höjd av ett par hundra
meter, särskilt vid de uddar, som begränsa bukten (Kap Morro
Nuevo i väst och Kap Quilates i ost). I buktens innersta,
sydvästra del ligga några mindre öar, i övrigt är stranden ren .
Ett par kilometer syd om stranden innanför de nämnda öarna
låg Abd-el-Krims »huvudstad», Ajdir.
I Alhucemas-bukten - liksom för övrigt även på flera
andra möjliga landstigningsplatser - hade Abd-el-Krim uppställt batterier med pjäser av intill medelsvår kahber, och även
strandfö.r svaret i och för sig var på sina ställen förberett genom
iordningsställda kuiTsprutenästen, hinderlinjer och skyttegTavar
m. m. Inga som helst sjöstridskrafter stodo däremot till
riffernas förfogande, och det en da utanför strandkanten befintliga hindret. för fransk-spanska operationer intill kusten
utgjordes därav, att kusten var otillräckligt sjömätt och sålunda
i nautiskt avseende riskabel. Ett spanskt slagskepp (»Espana» )
hade också i augusti 1923 grundstött vid Kap Tresforcas (ej
långt från Melilla) och gått förlorat.
Den franska deltagande eskadern utgjordes av ett s1agskepp
(»Paris»), 2 kryssare (»Strasbourg» och »Metz»), 6 jagare jämte
ett antal aviso- och trängfartyg· och var base.r ad på Melilla.
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),_ven del to go två franska flygflottiljer, dock utan något depåeller hangarfartyg.
Den spanska eskadern bestod av 2 slag·skepp, 5 kryssare,
1 flygdepåfart.yg· med ett antal flygplan, 2 jagare, 3 torpedbåtar
fö rutom ett antal: träng·- och transportfartyg och var baserad
på Ceuta. Trupptransporterna synas emellertid tiH en del även
hava utgått från Melilla.
Operationerna inleddes den 5-6 september och utgjordes
intill den 7 av rena demonstrationer mot olika platser av rifflmsten. Spanjorerna demonstrerade mot. en flodmynning (Oued
Lau) några mil sydost om Tetuan och fransmännen mot tvenne
r1 JÖjJig·a landstigning·splatser mellan Melill'a och Alhucemasbukt.en.
De franska demonstrationerna, varom närmare upplysningar
f öreligga, inleddes med kust- och strandbeskjutning jämte bomb::wfall (även de planerade demonstrationspunkterna voro givetvis
fly grekognoscerade och därstädes befintliga försvarsanordningar
i möjligaste mån utforskade), medan trupptransportfartygen
höllos utom skotthåll men väl i sikte från land. Sedan elden
1wg·ått viss tid och i varje fall sedan eldgivningen från land
up phört, fördes transportfartygen närmare land, och någTa
timmar före mörkningen utfördes en överflyttning av trupper
fr ån fartyg·en till pråmar långsides. Sedan de lastade pTåmarna
hö rjat bogseras in mot stranden -- ännu utom effektivt skotthall - lade avdelade lätta fartyg dimma mellan dem och strandkanten och fortsatte härmed intill mörkningen , då pråmarna
,,tervände ombord, trupperna återilastades och demonstrationen
upphörde.
Den S september igång·sattes den verkliga landstigningsuperationen . Den utsedda landstigningsplatsen var Cebadillaviken, något vä.st om Kap Morro Nuevo och alltså belägen
utanför den egentlig·a A1hucemasbukten. Den planerade samverkan mellan den franska och den spanska eskadern synes ha
Lestätt däri, att elen franska eskadern skulle binda försvaret i
:~llmcemasbukten, medan spanjorerna ig·ångsatte sin landstig·ning· i Cebadilla, därmed kring·gående buktens försvarsanordi<i ng-ars västra flank. Vare sig det var avsiktligt e1ler ej,
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kommo dock de båda nämnda operationerna, då de skulle utföras,
ej att sammanfalla i tid, i det att spanjorerna voro efter; fö rst
vid middag·stiden sattes de första trupperna i land.. Landstigningen, som för övrigt gynnades av mycket gott väder, lyckades
över förväntan; biott med en förlust av ett femtiotal stupade
kom hela den första echelongen i land, och redan kL 1300
samma dag voro tvenne å Kap Morro Nuevo uppställda riffbatterier i spanjorernas händer och ett tillsvidare säkert brohuvud etablerat. - I den första echelong·en ingingo förutom
infanteri, bL a. utrustat med granatkastare, bergskanonbatterier, ing·enjörtrupper och radiostationer m. m. även stridsvagnar, till ett antal av tio stycken. Om några motanfall under
landstigningens fortgång nämnes intet i de käl'lor, som stått
föredraganden tili buds; det angives blott, att trupperna vid
skymningens inbrott kunde »bivuakera på Morro Nuevo halvön
utan att bliva oroade».
Landsättandet av trupper m. m. fortsattes under följande
dagar men blev fördröjt genom insättande hårt väder, som fö r
flera dygn avbröt varje förbindelse mellan fartygen och stranden .
Härunder . gjorde sig bristen på dricksvatten särskilt kännbar
i land - samma erfarenhet alltså, som vid elen engelska landstigningen i Suvlabukten i aug·usti 1915. Vid det fortsatta
framträngandet söderöver längs Alhucemasbuktens västra strand
mötte spanjorerna ett alltjämt växande motstånd från fienden,
och först under de första dagarna av oktober nåddes det första
operationsmålet Ajdir, beläget omkring 8-10 km. från Cebadilla.

Läget av (Tågan otn allmein rustningsm,-nskning.
Frasen: »Krig emot krig·et!» var en av piskorna på folkens
skuldror under elen stora kraftmätningen 1914- 1918. Såsom
det måhända betydelsefullaste resultatet av världskriget hälsades
ock tillkomsten av Nationernas Förbund, vars uppgift ju i
främsta rummet skulle vara att söka mästra de dunida lcrafter,
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som föra nationerna i harnesk mot varandra. Att denna uppgift
liirvisso icke var lätt att fylla s:yntes allom givet; det gällde
ju först och främst att utplåna de mäktiga känslor av missuin ksamhet och hat de krigförande folken emeJ.ilan, som de fyra
krigså ren uppammat - härför kunde ich:e ett diktum i Versailles
vara tillfyllest. Ett betänkligt hämmande inflytande på förbundets förmåga att göra sig gällande syntes även utövas därav,
att av europeiska makter särskilt Tyskland och Ryssland saknades bland förbundets medlemmar.
Seclan Tyskland i september 1926 ingått i Nationernas
fi.,r bund och därjämte - i likhet med andra stormakter i,1t agit en permanent plats i Rådet, har en av de brister, som
fri:m begynnelsen vidlådde förbundet, undanröjts. Men under
elen tid, då frågan om Tysklanels inträde i Nationernas förbund
stiltt på dagordningen , har det å andra sidan blivit allt mera
t vdligt, att Ryssland icke blott vill stå utanför förbundet utan
ii\·en med all makt söker emotsätta sig dess strävanden, särskilt
sedan »Locarnoverket» fullbordats, vari Ryssland ser intet
mi n d re än en av Storbrittanien ledd strategisk inl'ingning· av
det ryska väldet i Europa och Asien (jämför Dansk Tidskrift
ffJr S~>vaesen, art. »Locarno» maj 1926, sid 255). Såsom en
mot Nationernas förbund direkt riktad överenskommelse betraktas också Rysslands i slutet av år 1925 med Turkiet avsiutna
neutralitets- och vänskapstraktat (jämför U S. Naval Institute
l' roceedings, febr. 1926, sid. 382).
Därmed att Tyskland omsider intog sin plats i Nationernas
J,irbun d trädde i gällande kraft alla de i Locarno den 16 oktober
1025 träffade avtalen. Då så mycket - ej minst på vårt eget
sp rak - redan skrivits och utsagts såväl om »Locarnoverket'>
s'>il1 ock om »Locarnoanclan », skulle det måhända icke vara
niiclvändigt att i denna årsberättelse mer än omnämna det
faktum, att det slutliga villkoret för avtalens ikraftträdande
uppfyllts med Tysklands anslutning till Nationernas förbund.
:\len med Locarnoavtalens realiserande uppstå å andra sidan
n;sa strategiska problem, vilka även beröra Sverige, och det
torde därför icke vara ur vägen att något utförligare ingå på
dc·ssa avtals innebörd.
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Under tiden den 5- 16 oktober sammanträdde i Loca r no
ombud för de tyska, belgiska, brittiska, franska, italienska
polska och tjeckoslovakisk a regeringarna och enades om följan d~
förslag till traktater och överenskomme~ser:

l) Traktat mellan Tyskland, Belgien, Frankrike, Storurittanien och Italien, benämnd >>Rhen »- eller »Västpakten»
(den egentliga »Locarnotrakta tem>). Denna innehåUer gemensamma överenskomme lser mellan Tyskland och Frankrike samt
mellan Tyskland och Belg'ien att på fredlig väg och på i traktaten
närmare angivet sätt lösa alla tvistefrågor, av vad beskaffenhet
de vara må (art. 3), en förbindelse av nämnda makter att icke
gripa till krig mot varandra annat än under vissa i traktaten
medgivna förutsättninga r (art. 2), samt en samfälld (»en fö·r
alla och alla för en») garanti för upprätthålland e av territoriel!Lt
status quo i avseende å gränserna mellan Tyskland och BelgienFrankrike enligt Versaillesfrede n (art. l) .
2) Skiljedornsöverenskommelse mellan Tyskland och Belgien .
3) Skiljedomsöverenskommelse meU.an Tyskland och Frankrike.
4) Skiljedornstmk tat mellan Tyskland och Polen.
5) Skiljedomstmk tat mellan Tyskland och Tjeckoslovakie111.
Dessa fyra överenskomme lser och traktater äro sinsemellan
likalydande och art. l i samtliga är av följande lydelse :
»Alla tvister mellan Tyskland och - - - - - , av vad
beskaffenhet de vara må, rörande vilka parterna bestrida varandra en rätt och vilka icke kunna lösas p å vänskaphg väg
g-enom sedvanliga diplomatiska förhandlingar, skola, understäAtlas
a ntingen en särskild skiljedomstol eller den fasta me11anfolkliga
domstolen, i enlighet med vad här nedan stadgas. Det är överenskommet, att här ovan omförmälda tvister särskilt skola utgöras av sådana, som omnämnas i förbundsakten s artikel 13.
Denna bestämmelse är icke tillämplig å de tvister, virka
uppstått på grund av omständighete r, vilka intr~iffat fö re
denna Överenskomme lse och som tillhöra det förflutna.
Tvister, för vilbs beläggande särskilt förfar ande stadgats
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i an dra Tyskland och - - - - - emellan gällande avtal,
skola avgöras enligt bestämmelsern a i dessa avtah .
6) Skrivelse till tyska delegationen av följande lydelse:
»Tyska deleg·ationen har begärt närmare uppgifter i fråga
o111 förbundsakten s artikel 16.
Vi sakna behörighet att uttala oss å förbundets vägnar,
men, i anslutning till den diskussion, som redan ägt rum inom
Nationernas f örbunds församling och utskott , och efter att hava
dJskuterat saken med varandra, tveka vi icke att medde1a Eder
den tolkning, som vi för vår del giva åt artikel 16.
I enlig·het med denna tolkning böra de ur nämnda artikel
fin· förbundets medlemmar härflytande förpliktelserna förstås
pa det sätt, att varje medlem av förbundet är förpliktad att
lojalt och verksamt medverka till att förbundsakten upprätthalles och att varje angreppshandli ng- motverkas, i den mån
dess militära förhållanden medg-iva och med hänsyn tagen till
dess geografiska läge» .
Denna skrivelse har undertecknats av deleg-ationsche ferna
Van dervelde, Briand, Chamberlain, Mussolini , Skrzynski och
Benes med namninitialer.
7)

8)

Traktat mellan Frankrike och Polen.
Trak't at mellan Frankrike och Tjeckoslovakie n.

Dessa båda tral<tater äro sinsemellan likalydande och artikel
båda är av följande lydelse:
»Därest Polen (Tjeckoslbvakie n) eller Frankrike skulle utsiittas för en kränkning av de innevarande dag mellan dem
och Tyskland ingångna avtalen för den allmänna fredens bibehallande, förbinda sig Frankrike, respektive Polen (Tjeckoslovakien) att, i enlighet med förbundsakten s artikel 16, omedelbart lämna varandra hjälp och bistånd, såframt dylik kränkning
i1tfölj es av icke provocerade fientligheter.
Därest Nationernas förbunds råd vid handläg·gning· av en
ra det j ämhkt sagda avtal underställd fråg·a icke skulle lyckas
<ltt få sin rapport antagen av r ådets samtliga medlemmar utom
Parternas ombud och därest Polen (Tjeckoslovakie n) eller Frank.t
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rike skuUe utsättas för ett icke provocerat anfall, skola Frankrike, respektive Polen (Tjeckoslovakien) omedelbart lämna vara ndra hjälp och bistånd i enlig-het med förbundsaktens artikel
15, stycket 7».

lwnstatera, att en annan makt är angripare, äro vi icke förpli],tade att deltaga i några militära anstalter, att medgiva
stridskrafters passage eller att deltag·a i några ekonomiska
sanktioner». (Dansk Tidskrift f9)r S9)vaesen, maj 1926, sid. 236).
Enligt en annan källa (»Det nya Sverige», häfte 4, 1926, sid. 161)
ha bada de tyska delegaterna (hrr Luther och Stresemann)
i tyska riksdagen mycket kategoriskt förklarat, att Tyskland i
Locarno fritag-its från att låta förbundstrupper marschera genom
t yskt territorium. Har så skett, har med andra ord åt Tyskland
mt:dgivits att själv bestämma om förbundstruppers passage
~re ·1om landet, så få Bälten och Snndet avgörande betydelse
susom den i 'l!isst fall enda förbindelseleelen mellan väster och
Ö:.;ta i händelse av väpnade konfbkter i nordöstra Europa. För
Sveriges och Danmarks vidkommande innebär detta ett betyelan de orosmoment, mindre måhända på grund av eventuella
militära transporters g·enomfart i och för sig, än av det skälet,
att den östersjömakt, mot vilken aktionen västerifrån riktas,
ingenstädes lämpligare kan söka komma transporterna till livs
än just i och i närheten av Bälten och Öresund, alltså invid
eller måhända även på svenskt eller danskt territorium.

Det är icke föredrag-andens avsikt att söka bedöma Locarnoavtalens innebörd och räckvidd, så mycket mindre som även
j uridiska experter äro av särg-ående mening-ar härom. Såsom
under alla förhållanden sannolikt kan det dock utsägas, att
Locarno torde ha åstadkommit en viss avspänning· på Europas
kontinent. Å andra sidan har Ryssland, med rätt eller orätt,
uppfattat Locarno såsom en tysk politisk orientering· västerut
och ser i de träffade avtalen en mot Ryssland självt riktad udd.
Ryssland har också skyndat sig att medelst egna traktater söka
stärka sin ställning; (ovan omnämnd traktat med Turkiet dec.
1925 och fördrag med Tyskland april 1926).
Det senare fö,r draget utgör en för fem år framåt gällande
Överenslmmmelse mellan de båda länderna, på basis av Rapallofordraget, angående ömsesidig neutralitet i händelse endera
makten anfalles av tredje part. - Under fortsättning·en av år
1926 har Ryssland avsluta,t eller ligg-er i underhandling-ar om
att avsluta ytterligare liknande »nonag·gresionsförd rag» med
sina västra gränsmakter.
Ett speciellt intresse för Sverige och Danmark erbjuder av
Locarnodokumenten den ovan anförda skrivelsen angående
tolkning- av förbundsaktens artikel 16, som tillställdes den tyska
delegationen av ·övrig-a, i förhandlingarna deltagande delegationers chefer. Fråga är nämligen, om Tyskland genom denna
slnivelse fritagits från den i förbundsaktens art. 16 angivna
obetingade skyldigheten att medgiva passage genom eget ten·itorium av stridskrafter, som hava till uppgift att utföra förbundets militära expeditioner. Av skrivelsen i fråga framgår
icke, att så är fallet, men den ene tyske delegaten, herr Strese-·
mann, har dock i tyska riksdagen i november 1925 på tal om
Locarnokonferensen fällt följande yttrande: »Även om vi själva

Det är givetvis ännu allt för tidigt att söka bedöma, huruvida Locarnoavtalen eller måhända hellre den mång·omtalade
»Lucarnoandam> skall kunna bil~la en grund för någon allmän
rustningsminskning i Europa. Locarnoavtalen och Tysklanels
in t r~icle i Nationernas förbund beteckna visserligen ett närmande
mellan forna :fiender, och de innebära, att Mellaneuropas makter
mgivit högtidliga försäkringar till varandra - men därifrån
och t ill fullkomlig säkerhet är steget långt. Ett avtal eller ett
li~fte kan alltid brytas, och förevändningar för ett sådant steg·
hmna alltid uppkonstrueras - om icke på annat sätt så med
anviindning av nödvärnsrätten, vilken Tyskl'a nd t. ex. tog· till
inbkt för att försvara sitt infall i Belgien, av vars neutralitet
T~>dd and ändock var en garant. Därjämte är det visst, att
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Nationernas förbunds auktoritet aldrig satts på ett fullt allvarligt prov; man har ännu icke sett detsamma i enig och
verksam aktion mot en fredsstörande stannakt i dess egen krets.
Fråga är slutligen, i vilken utstr-.äckning makterna komma att
medverka vid en av förbundet påbjuden eller en annorledes
garanterad ekonomisk och militär aktion mot en fredsstörare,
~indock att de i princip ställa sig på den överfallnes sida. Varje
land är dock sig självt närmast, det synes fullt ursäktligt, om
det sätter sina egna intressen före andras - och ju större en
nation är, desto större förefaller ock dess eget-intresse vara .

Det första steget till en minskning av rustningarna, erkannerligen till sjöss, togs som bekant vid Washingtonkonferensen år 1921- 1922 på U. S. A:s initiativ och alltså vid sidan
av Nationernas förbund. Sedan nu över fyra år förflutit efter
Washingtontraktate ns undertecknande (febr. 1922), lära dess
f·ö ljder tvivelsutan kunna fullt överblickas. Det framstår då,
såsom i den i våras utkomna broschyren »Aktuella sjöförsvarsfrågor » mera utförligt framhålles, att traktaten, långt ifrån att
minska kapprustning·en till sjöss, i själva verket blott växlat
in densamma på nya linjer. Kapprustning·en fortgår, och i de
ledande sjömakternas budgeter stig·a nybyggnadsanslage n kontinuerligt.
Den på Nationernas förbunds föranstaltande år 1924 samlade Romkonferensen , som närmast åsyftade ett försök att
utsträcka Washingtontraktate ns principer till att bliva g·ällande
jämväl för de makter, som icke undertecknat sagda fördrag,
misslyckades i grund; den utmynnade egentligen blott i krav
från flertalet av de makter, som spörsmålen närmast gällde,
att erhålla fördragsenligt medgiven rättighet att utöka sina
sjöstridskrafter.
Fråga är, om den i Washington inslagna vägen över huvud
taget är framkomlig. Det kan nämligen betvivlas, att ett lands
maritima intressen kunna uttryckas i siffermässiga förhållanden;

-
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framför allt icke på sådant sätt, att varje land får sig tilldelat
en viss maximisumma för slagfartygstonnage, en annan för
hangarfartyg, en tredje för kryssare, en fjärde för jagare, en
femte för u-båtar o. s. v. - därtill äro ländernas sjöstrategiska
omständigheter alltför olika.
Följande uttalande av M. Raiberti vid marinbudgetens
f ramläggande i franska senaten år 1926 (Revue Maritime, juni
1926, sid. 806 ff.) må i sammanhanget anföras:
»- - För att sammanfatta: Frankrike kan icke acceptera
en ny begränsning· av rustningarna till sjöss, som sträcker sig
Ö\ er alla fartygstyper, på något annat villkor än att den nya
traktaten medgiver Frankrike ett totalt tonnage av lätta överoch undervattensfartyg , som bestämmes, icke med någon för
alla länder Över en bank gällande koefficient utan med hänsyn
till dess maritima läge och behoven hos dess sjöförsvar. Därest
nägon ny konferens sammanträder för att på nytt gTanska
fråga n om rustningarna till sjöss, är det att önska, att densam ma tillämpar en mera vidsynt och även smidigare formel
an den, på vilken Washingtontraktate n är gTundad. En lämplig
formel vore måhända den som utarbetades i den franska marinsiaben år 1921 och som gav varje föredragsslutande makt ett
visst, samtliga fartygstyper omfattande totaltonnag·e, inom
vilket varje makt sedan kunde utbygga ett sjöförsvar .i enlighet
med sina speciella intressen.
Vad som särskilt är av vikt är, att icke under någon fö reviindning medgiva, att frågan om rustningarna till sjöss skiljes
fran den om rustningarna till lands och i luften. Varj e lands
f(.,rsvarsproblem är ett och odelbart».
I M. Raiberti's uttalande om totaltonnaget hava även röster
utom Frankrike instämt - t. ex. ledarskribenten sir Herbert
}~ussell i »Naval and Military Record».
Den franska ståndpunkten om »försvarsproblemet s odelbarhet» delas däremot icke på andra sidan Kanalen och ej heller
Pa andra sidan Atlanten . Storbrittanien och U. S. A. vil ja se
Varje försvarsgren behandlad för sig. Det torde icke vara för
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djärvt att antaga, att i dessa olika ståndpunkter ligga dolda
egna intressen. De båda stora sjömakterna förlita sig huvudsakli gen på sina flottor och marina flygvapen och hava redan
reducerat sina lantstridskrafter till ett minimum. Frankrike
åter har visserligen genom ratificering· av Washingtontraktaten
accepterat en skenbar nedflyttning till en andra eller tredje
rangens sjömakt, men ser däri ock ett bytesobjekt för bibehållande inom det »odelbara försvarsproblemets» ram av en
stark arme och ett starkt landflygvapen .

Intet som helst sakskäl föreligger i själva verket för att i
väntan på de pågående förhandlingarnas slutliga resultat ytterlig·are uppskjuta den oundg-ängligen nödvändig·a ersättningsbyggnad för vår flotta, varav behovet erkännes icke blott i
Sverige utan även allmänt utomlands.

Denna skilj aktighet i uppfattningen av riktlinjerna för en
g·emensam rustningsminskning var en av orsakerna till att den
förberedande nedrustningskommissionens till februari 1926 utsatta sam manträde blev uppskjutet till maj på förslag av bl. a.
Franl<rike och Italien.
Den 18 maj sammanträdde emellertid den ifråg·avarande
kommissionen i Geneve och förblev samlad intill början av juli.
I slutet av september hava arbetena i densamma åter upptagits.
Representerade äro för utom de stater, som i våras tinhörde
rådet, även U. S. A., Finland, Holland, Polen, Rumänien och
Tjeckoslovakien. Om de resultat, till vilka kommissionen kommit,
ar an nu intet bekant; förhandling·arna äro nämligen tillsvidare
hemliga.
Det torde emellertid redan nu vara fullt klart, att clet ej
kan bliva tal om någon ytterli gare begränsning av Sveriges
sjöstridskrafter utöver den högst betydande reduktion av desamma, som successivt ägt rum genom utebliven nybyggnad
under ett tiotal år och som stadfästs genom 1925 års försvarsordning. Sverig·e har ju redan verkst ällt den rustningsminskning till sjöss, om vars realiseran de för anclm stater en blivande
konferens kan komma att f atta beslut ~ och det torde t. o. m.
icke vara för djärvt att antaga att Sverige, i ivern att ådagalä.gg·a sina fredliga avsikter, redan gått vida u töver de r åmärken
för rustningsbegränsning, som en internatioi1ell konferens kan
komma att utst aka.

öv ersikt av det sjöstrategiska läget för ögonblicket.

styrkeförhållanden mellan de fem största sjömakterna.
Ur februari-häftet av U. S. Naval Proceedings :för år 1926
(sid. 310 f:f.) må anföras :följande tabeller, vilka, med Englands
flotta som måttstock, angiva U. S. A:s, Japans, Frankrikes och
Italiens inbördes styrkeförhållanden m. m. den l oktober 1925.

Tabell I.

Tillgång av personal- å stat.
(Relativa tal).
Befäl

Menige

vVashingtonsiffror för
slagfartygstonnage

.\forbrittanien ...... ................. .

5,oo

5,oo

l. S. A ....... ... ... ... ... .... .. ....... . .

4,69

4,~6

-hpan ............... ..... ...... .... ... .. .
P, unkrike ..... . ....... ......... ...... . .
Italien .... ... .... . ...................

412G
1

3,41

5,oo
5,oo
3,oo

1,97

2,63

]

J ,2G

2,13

J 1G7

67

1

Anm . Av tabellen :framgår bl. a., att U. S. A. :för att
komma i jämnhöjd med Storbrittan ien måste öka sin personal
ej oväsentligt (med 534 befälspersoner och 14,220 menige).

-

Tabell II.

-
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Sl.agfartygstonnage .

Antal fartyg S:a tonnage

S:a medgivet
tonnage år vVashingto nsiffror
1941 enl.
fördrag
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Tabell V. Jagnre och flottiljledar-e (800 ton och över, 27 knop
och Över), .färdiga eller under bygg·nad.
(Relativa tal).

Antal
Storbrittanion .... ..
u. s. A. ············
Japan ···· ···· ···· ···
Frankrike ............
Italien . .......... . ... 1

22•);)
18

lO
9
7

l

580,450'"')
5:25,850
301,3'20
19-1,544
133,670

l

5,oo
5,oo
3,00
1,67

525,000
525,000
315,000
175,000
175,000

l

1167

Tabell III. Hangctrfartyg (totaltonnage begränsat av
Washington traktaten), färdiga eller under byggnad.
(Relativa tal).

Storu rittani en ... . .. . .. .. . ... .. . . . . . .
lJ. 8. A............... . .. . ...............
Japan ............ ... ......... ............
Frankrike .. . . . . .. . . . . .. . .. . ... .. . ... .. .
Italien ... ........ .. .. ........ .......... 1

:J,9t
2,35

nt

2,26
1,o8

2,18

5,00
5,oo
3,oo

1,25

1 ,67

l ,35

1,24

l ,67

Japan...... ............... .... ... .. . ...
Frankrike .. . ... . .. .. . .. . .. . . . . .. . ... ...
ltalien ....... ... ... .. ........ ... .. . ... 1

Tabell VI.

Större u-båtar (över 1,000 ton, 20 knop och över),
färdiga eller under byggnad.
(Relativa tal•) .

·w ashington-

r. s. A ............................... .

2,22

Tonnage

\Vashing tonsiffror fö r
slagfartygstonnage

1 ,18

l,5G

2,45

2,57

0,88
O,os

l ,15

5,oo
5,00
3,00
] ,67

0,83

] ,67

:"i,oo

Nl•hon oc: l1 t:oc1JW.I. hli l<l l'ii·nli~~-;Lil l dn (;ulL'lgligcn ~cnhös:ten
1'l~li). i(nd 1a-; li<'''ll -i [l"t·o J' li .ll :21) Jl'-;p . .)~> 8 .\l)O. cni\1· . \_jax , l" en LurioD,
h in r:: (: coJ·g Y oc!J TiluJHll"J'L'J· da ' kola ~lop <l '*)

G,ss

Stor urittanien ..... ...... .. . ... . .

2,22

O 78
O,oo

6,oo

:),oo

6,92

Antal

Tabell IV. Moclerna kryssare (13-20 cm. kanoner, 3,00010,000 ton, 27 knop och över) , färdiga ·eller under bygg·nad.
(Relativa tal).

Storurittcmien ..... . ... ........ .... .. .
U. S. A ....... .... ... ..... .......... .... .
Japan... ........ ..... .. .. ....... .......
Frankrike .. . .. . .. . ... ... ... .. . .. . .. . ...
I talien .. . ............. . ... ........... 1

:J ,oo

A .. ... .. ... ................. ... .. .

5,00
5,ou
3,00

3,87

Antal

Sto rbrittanien .............. . ........ .

r. s.

\Va shington siffror för
hangarfartyg

Tonnage

'ronnage

'Washingtonsiffror för
slagfartygstonnage

.

J:~pan .......... . ............... .
Fr:m krike ........................ .... .
Ital ien .................. ...... ........ . 1

Tabell VII.

TonnagE'

siff ror för
slagl'artygstonnage

5,oo
5,oo
3,oo
J ,67
] ,67

:J,oo

;),oo

4,09

3,72

9,09

6 ,9G

O,m

J ,43
J ,24

1,82

U -båtnr (på 700 ton och över samt 13 knop och
över), färdiga eller under byg·gnad .
(Relativa tal') .

Antal

Tonnage

,\'tor7n·ittctnien ... .... .. ........ ... . .. .

:"i,oo

('. :--:. A ......... . ········· ···· ·· ·········

8,93

:J,oo
8,6+

.Japa n .. . .... . ... ..... .. ......... ....... .
1-'r:m hike
ItalieH ... :·: ::::::::::::::.::::::.::

8,os

7 ,20

5,89

5,18
2,81

.:·1

3,21

Vvashingtonsiffror för
slag fartygs·
tonnage

5,oo
5,oo
3,oo
1 ,G7
] , 67

-

-
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Tabell VIII. S,jöj'lygstridskrafter, innefattande det antal flygplan, som på ett avstånd av över 1,000 elistansminuter f rån
egen kust kunna utsändas från stridsfartyg.
(Relativa tal').

Sto rbrittanien .... .... ...... .... .... .
U . S. A ........................ .... .... ..
Japan ............................. ... ..
Frankrike ..... . ............ ........... .
Italien ... ............................ .

1

Antal

Washingtonsiffror för
slagfartygstonnage

:),oo

5,00

2,69

5,oo

2,46

3,oo

1 ,19

J ,67

0,36

l ,67

Det vore måhända icke alldeles oriktigt att redan av de
siffror, som i ovan utförda tabeller angivas, draga vissa slutsatser beträffande det sjöstrateg·iska läget för Ögonblicket.
Det skulle då t. ex. framstå, att den en,gelslw flottan på
grund av sin utpräglade överrrägsenhet i kryssare och transportabla sjöflygstridskrafter mer än de andra synes lämpad
för opertioner på de stora vattnen och på betydande avstånd
från hemlandsbaser.
Det faller även i Ögonen, att U. S. A:s flotta i operativt
avseende är att anse såsom mindre lyckligt - för att icke
säga felaktigt - sammansatt, därigenom att den är så markant
svag· beträffande kryssare. Denna svaghet träder ännu mer
i dag·en, om man betänker det faktum, vilket dock icke direkt
framgå r av tabellerna, att U. S. A. saknar såväl slagkryssare
som flottiljledare.
Den .1·apanska flottan förefaller väl sammansatt för operationer i mera offensivt syfte genom sin relativa styrka i kryssare
och sjöflygstridskrafter och för operationer i mera defensivt
syfte g·enom sin absoluta styrka i u-båtar. Anmärkningsvärt
ä r även, att Japan har den förhållandevis talrikaste stamper-
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sonalen. Måhända ligg·er det icke så mycket överdrift i det
påståendet, som man återfinner på var eller varannan sida i
,1 n1erikanska facktidskrifter, att Washingtontraktatens relativit etssiffror (5 : 3) icke utgöra något adekvat uttryck för det
·rerldiga styrkeförhållandet mellan U. S. A. och Japan.

sjöstrategiska intressecentra.
Ehuruväl vid sjökrig, särskilt meHan stormakter, teoretiskt
sett alla hav äro möjliga krig·sskådeplatser, torde det dock få
anses riktigt att antag·a, att vissa hav framför andra äro sannolika framtida sjökrig·sskådeplatser i första planet. Skälen härtill
skulle vara, att i vissa vid havet belägna eller av hav omflutna
landområden mötas mäktiga ekonomiska intressen, råda politiskt
osäkra förhållanden eller föreligger en bestämd strävan till
exp ansion (på grund av befolkningsöverskott) på andra närliggande områdens bekostnad. Ett ytterligare skäl kan vara,
att vissa »förträngningar» i ett hav eller mellan tvenne utgöra
knutpunkter f·ö r trafiken till sjöss. I sådana faktorer Yigg·er
s;•. att säga den primära anledning·en till att antaga tillvaron
av ett sjöstrategiskt intressecentrum inom ett visst område av
jordens yta. Sjö- och luftstridskrafters aktionsradie är emellertid väsentl-igt begränsad, och det är först, då det område, där
Jleras ekonomiska eller andra intressen korsa varandra, ligger
inom de intresserade parternas effektiva räckhåll, som ett reellt
Ol'Oscentrum kan sägas ha tillkommit.
Ur de angivna synpunkterna synas i nuvarande tid främst
trenne vattenområden ti1ldraga sig uppmärksamheten, nämligen
~tilla Havet, Medelhavet och Östersjön.
Stilla Havet.
U. S. A:s växande handelsutbyte med Kina i konkurrens
med tidigare makter på platsen, Kinas egna osäkra politiska
fiirhållanden och J apans naturliga expansionssträvan (beroende
Ti dskrift i Sjö~·äsendet.

38
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på ett befolkningsöverskott), hämmad av rigorösa invandringslagar i såväl U. S. A. som Australien, utgöra några av anledning-arna till att Stilla Havet börjar tilldraga sig ett. alltmer
växande intresse ur sjöstrategisk synpunkt.
Det kan emellertid i detta sammanhang icke bliva tal om
att av det vittomfattande och intressanta »Stilla-Havsproblemet»
beröra mera än några enstaka sidor och då i fö.r sta rummet
sådana, som av det ena eller andra skälet under det gångna året
blivit särskilt belysta.
Redan vid en flyktig blick på Stilla Havets karta framträder
det, att cwstånden måste utgöra en allt dominerande faktor i
detta havs »strategiska problem».
Medan t. ex. distansen från Englands västkust ti11 New
York är omkring 3,000 sjömil, är avståndet mellan Manilla och
Panamakanalen mer än tre gånger så stort och mellan J apan
(Yokohama) och U. S. A. (San Francisco) ännu omkring 4,800
sjömil.
Ytterligare några siffror må anföras för att klarlägga
särskilt Hawaji-öarnas - U. S. A:s längst västvart framskjutna
örlogsbas - belägenhet i förhållande till vissa omkringliggande
hamnar. Avståndet från Pearl Harbour
till San Francisco är
» Guam
))
Esquimault (Kanada)
))
J ap
))
Yokohama
))
Singapore
))
Manilla

2,100 sjömil.
))
3,300
))
2,500
))
3,800
))
3,400
))
5,900
))
4,800

Det ligger i Öppen dag, att vid sådana avståndsförhållanden
över huvud taget besittningen av lämpliga örlogsbaser måste
spela den allra största roll för de makter, som hava intressen
att bevaka i Stilla Havet. Ännu mera framträder vikten härav
i belysningen av det förhållandet, att flottors aktionsradie är
begränsad och därtill begränsad av de ntinst uthålligct fartygens
bränsleförråd. Det är också omkring de befintliga eller möjliga
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operationsbaserna för flottor i Stilla Havet, som under de senaste
aren uppmärksamheten varit koncentrerad, och det är i utbyggandet av dessa baser, som det stigande sjöstrategiska
intresset tagit sig de tydligaste uttrycken.
Det märkligaste - men långt ifrån det enda - beviset
för att »StiUa-Havsproblemet» är såväl aktuellt som reelt utg·i)res utan tvivel av den brittiska åtgärden att för en kostnad
av omkring 200 mill. kr. utbyg·ga Singctpore till en örlogsbas
av första ordning·en . Arbetena på denna hamn, vilka inställdes
under Mae Donaids ministär, hava numera (fr. o. m. 1925)
un der den nya regimen i hemlandet tag·it full fart, särskilt
,;edan malajstaternas suveräner under sommaren 1926 beslutat
bidraga till bygget med en summa av 2 mill. pund att utbetalas
med 1 l 5 om året under 5 år. Det fiYrtj ä nar påminnas om, att
den brittiska flottan från samma givare halvtannat år före
vä rldskrigets utbrott erhöll' ett slagskepp (»Malaya») till skänks.
- Ytterlig·are andra bidrag ha även influtit till SingaporelJyg·get; så har t. ex. Hong·-Kong bidragit med 114 mill. pund.
Storbrittan:ien besitter dock i Stilla Havet icke blott denna
örlogsbas under utbyggnad. Hongkong (1,400 sjömil från Singapore) t. ex. är väl ännu att betrakta som huvudstationen i
rj~irran östern, men lär vara svårförsvarad åt landsidan samt
mot luftanfall och torde av dessa skäl - sannolikt av Hera ha för framtiden fått avstå första platsen åt Singapore. Ytterhgare flera stödjepunkter :för det brittiska imperiets flotta i
sydvästra delen av StiJUa Havet kunna nämnas, t. ex. Sydney
och Port Dctrwin (på Australiens ost- resp. nordkust), om vars
befästande förslag nyligen framkommit. Även i Stilla Havets
nordöstra del har samma flotta en bas, nämligen i Esquimault
på Vancouver-ön, ej långt norr om gränsen mellan Kanada och
U. S. A. I denna bas har under sommaren 1925 :fullbordats
byg-g·andet av världens näst största torrdocka (enligt »Naval and
Military Record», 15l 7 1925).
Det ligger en viss sanning i det påståendet från amerikanskt
hall, att flertalet makter har ett stort försprång :framför Förenta
Staterna i avseende å möjligheter till maritima operationer i
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västra delen av Stilla Havet. Att så är beror till en del på
faktiska förhållanden, såsom Hawajiöarnas avlägsenhet från de
japanska och kinesiska haven jämte Bortre Indiens Ögrupper,
men huvudsaklig·en därp å, att Förenta Staterna i artikel XIX
av Washingtontraktaten gjort det betydelsefulla medgivandet
att efter traktatens undertecknande (febr. 1922) låta allt förb1i
vid status quo beträffande Örlog·sbaser och befästningar å sina
öbesittningar i Stilla Havet, undantagandes Hawajiöarna. Härmed ha Förenta Staterna avsagt sig· möjligheten att å Fihppinerna eller å Guam utbygga befästa örlogsbaser med dockor,
förråd etc. Det må i sammanhanget anföras, att även Storbrittanien och Japan avgåvo motsvarande förbindels er beträffande vissa dem tiilhörande insulära besittningar, men Storbrittanien för sitt vidkommande endast förr besittningar ost om
long. 110° (Singapore lig·ger strax väst därom!) och ej belägna
intill vare sig Kanadas, Australiens eller Nya Zeelands kuster,
och J apan för sin del endast för de i strategiskt avseende mindre
betydelsefulla ögrupper, som ligga nordost och sydväst om
huvudöarna.
En amerikansk sjöofficer (captain W. S. Anderson) skriver
härom (U. S. Naval Proceedings, mars 1926, artikeln »Limitation
of Naval Armament»).
»- - - - Washingtonfördraget (»5: 5:3 - fördraget» )
ar orättvist. Det medgiver andra nationer att innehava, även
att utveckla örlogsbaser i områden, varifrån F j ärr an östern
kan behärskas, men förnekar Förenta Staterna samma rätt.
Härigenom utplånas 5 : 5 : 3 förhållandet och förnekas den
:"öppna dörrens» politik».
»Genom Washingtonfö,rdraget ha Förenta Staterna offrat
möjligheten att försvara sina besittningar, sin handel och sina
intressen i Fjärran östern»
»Washingtonfördraget står icke blott i motsatsförhållande
till Förenta Staternas nutida säkerhet och intressen, utan har
även förbisett dess framtida intressen. Våra efterkommandes
födslorätt till en lika del med andra i den framti da handeln
på Asien har överlåtits till främlingar - - - - ».
1
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Om än Hawajiöarna synas mindre lämplig-a såsom operationsbas för maritima företag mot Stilla Havets västra kust och
därutanför liggande ÖgTupper, erbjuda de dock å andra sidan
stiirr e möjligheter såsom bas för operationer i StiHa Havets
()st ra del. Man skulle kunna säga, att ifrågavarande ÖgTupp
för Förenta Staterna är mindre värdefull att äga än dyrbar
att förlora. I den amerikanska flottans krig·sövning·ar under
senaste år, vilka f. ö. alla avhållits i Stilla Havet, ha också
Hawajiöarna spelat en synnerligen framträdande roll. Så var
t ill exempel fallet vid en krigsövning i april 1925, som utfördes
enligt ungefär följande program.
En »svart» makt var i besittning av Hawajiöarna. En
»blå» flotta, baserad på San Francisco, s1mlle intaga Ögruppen.
I svart styrka ingingo de stridskrafter, som normalt äro förlag·cla till Hawajiöarna; i blå styrka huvuddelen av U. S. A:s
Stillahavsf]otta jämte hangarfartyget »Langley» och 2 armedivisioner (representerade av 1,500 marinsoldater). Med övningen avsågs dessutom bl. a. att fastställa: l) om Hawajiöarna
med elit i fred förlagda stridskrafter fÖTmå hå]la ut, tills dess
den amerikanska flottans huvudstyrka hinner inträffa, 2) om
fl ottans utrustning och utbildning, dess förfarande vid bombardering av kustfästningar samt samarbetet mellan sjö-, lant(x·h luftstridskrafter vore t illfredsställande :för en operation,
utgående på erövring· av en Ögrupp.
Krigstillståndet inträdde den 15 april, då blå flotta avg·ick
fr an San Francisco. De egentliga stridshandling·arna, innefattan de bl. a. en landstigning· på ön Oahu (varest örlogshamnen .
Pea rl Harbour är belägen) i Hawajiögruppen, utspelades den
?7 28 april.
Från krigsövningen ansågos bl. a. följande erfarenheter
fiireligga:
l) Djupet i Pearl Harboms inlopp (omkr. 12 m.) är ej
uneler alla förhållanden tillräckligt för slagskepp;
2) ögruppen tilldelade f1ygp1an ha otillräcklig aktionsradie.
(Dessa hade ej kunnat upptäcka den sig· annalkande flottan
tid ig-are än 12 timmar före dess ankomst). öarnas såväil lantSil,l l sjöflygstridskrafter böra dessutom fördubblas i styrka;
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3) Å öarna förlagda u-båtar och lantstridskrafter äro otillräckl iga i antal och böra ökas med 50 '/o (resp. 10 u-båtar och
7,000 man);
4) Befästningar äro erforderliga å ön Oahu's norra strand
(där huvudlandstigningen ägt rum under övningen).
Enär de »b1å» stridskrafterna under övningen representerade ungefär samma styrka som hela den japanska flot t an
~ bl. a. ingingo i »blå» styrka 10 srag'fartyg eller samma antal
dylika fartyg, som den japanska flottan räknar ~ har krigsövningen på flera håll ~ icke minst i Japan ~ uppfattats som
ett försök att överspela ett befarat japanskt angrepp mot
Hawajiöarna, och den har på denna grund livligt kommenterats
i den utländska fackpressen. Omdömena om övningens planläggn ing ha emellert id varit av varierande art. »Revue Maritime» t. ex. (novemberhäftet 1925) anser de närmare fö rutsättningarna för övningen osannolika och underkänner helt
övningens strategiska grundval. Tidskriften i f råga preciserar
sin kritik sålunda:
»~ ~ ~ Det förefaller otroligt, att Japan skulle utsända
sin flottas huvudstyrka för att försöka erövra en befäst fientlig
bas, belägen på 3,400 sjömils avstån d. överfarten skulle t aga
10 a 12 dag·ar i anspråk med den låga fart, som medförandet
av en transportflotta skulle framtving·a».
»Vid framkomsten till Hawaji skulle denna flotta bhva
utsatt för anfall av det 20-tal u-båtar och 100-tal flygplan, som
normalt äro förlagda till Ögruppen för dess försvar. Fartygens
bräns,l eföuåd skulle efter överfarten vara hårt medtagna, och
någon möjlighet att förnya dem skul1e icke föreligga, med
mindre än att bränsleförrådsfartyg medförts från hemlandet
och en för luft- och u-båtsarifall skyddad ankarplats omedelbart
stode till förfog·ande» .
»Under krigsövning·en landsattes i verkligheten 1,500 man,
och denna operation tog givetvis icke mer än en dag·, men
landsåttandet av 30,000 man måste även i gynnsammaste fall
taga flera dagar. ön Oahu's nordkust är dessutom icke lät t
tillgänglig; båtar och pråmar måste passera kanaler genom
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korallrev utanför stranden, och man torde icke heller kunna
räkna med att de försvarande landstridskrafterna (normalt
uppgående till en armedivision) skola förbli overksamma i detta
skede av ett landstigningsföretag ~ ~ -» .
Till denna kritik torde den anmärkningen kunna fogas,
att u-båts- och luftanfall jämte motstånd av försvarande landstridskrafter i själva verket äro att uppfatta såsom »normala»
risker vid alla landstigningsföretag och knappast kunna utgöra
något avgörande hinder för igångsättande av sådana företag,
därest de äro strategiskt riktiga. En mera besvärande, om än
sannolikt icke direkt hindrande omständighet för ett japanskt
överfall på Hawajiöarna utgör då det betydande avståndet
(3,400 sjömil) mellan hemlandet och anfallsföremiHet. Men det
bör icke förg·lömmas, att Japan har tillgång tilil i förhållande
tiU Hawaji närmare beläg·na stödjepunkter än hemlandsöarna,
såsom t. ex. Jaluitlagunen bland Marsha11öarna, för vilka Japan
är mandatärmakt. Jaluit, på 2,100 sjömils avstånd från Honalulu, tillhör ock, egendomligt nog, den särskilt angivna kategori
av japanska Stilla Havs-Öar eller Ögrupper, till vilka för främmande fartyg allt tinträde är förbjudet (enligt Marine Rundschau, junijjuli 1925, artikel »Singapore», sid. 258).
Med andra ord, ett japanskt överfall mot Hawajiöarna torde
vid en konflikt Japan~U. S. A. icke höra anses ligga utom
möjlighetens gränser. En annan fråga är dock, som även av
en japansk sjöofficer i sammanhanget framhålles, huruvida
Japan skall vara i stånd att upprätthålla de erforderliga sjöförbindelserna mellan hemlandet och ett erövrat Hawaji, därest
en tiH Stilla Havet koncentrerad och oförsvagad amerikansk
flotta opererar mot dessa förbindelser. Det är här - liksom
så ofta vid strategiska spörsmål - en fråga om tiden: Hur lång
tid åtgår det för att Förenta Staterna skola hinna samla alla
sina sjöstridskrafter ti1l sin Stilla Havskust? Att man ställt
sig denna fråg·a i U. S. A. ligger utom allt tvivel, och ett visst
svar på frågan synes ligg·a däri , att Förenta Staterna från
oktober 1925 definitivt förlagt huvuddelen av sin fl<otta ti11
Stilla Havet . Den amerikanska flottan därstädes omfattar

-534-

-535-

sålunda numera bl. a. ej mindre än 11 (enl. andra uppg-ifter 12)
rustade slag-skepp - och utg-Ör därmed den f. n. - numeriskt
sett -- starkaste slag-flottan i hela världen. Antalet slag-skep 1)
i Förenta staternas Atlant-flotta har samtidigt reducerats till 5.
Denna fredsförlä g-g-ning av stridskrafter säger mer än mång-a
ord om det sjöstrategiska läget i Stilla Havet.
(Forts.)

Meddelande från främmande mariner.
::IJeddcladc It·an

:\ l at·in~L;lill'll>i

Ct.rl'kt·~anlcln ·ing.

(UJ;lollt't· I!J:ZG).

England.
1•:1 1 _l el t n i.J·;tlt y Flel'L Onl< ' r, u Uii:nLtd clt·n 11) "l'IJlellllJC'r. IJl•,; Lii lllillll' l.
:ilL :t ll;t oJ' J'ic:erarc och :tll l tll :l ll:-i liap i J' l uLLul llCil Llll' J\Lt·r ill<'" k11n1w
ll< '<•ttl ra~ l!ll'öor:t l ii Hiillig·a l' l:;gning;u· i IIII'LJ'arlYg undt'.l ·' i11 ljiitlslg;öring.
l llc:·:~ av löning,-:tj lJ iigg cllct· cxl<·;t inlio lll«lct· IIJllllliiL·as IJiitricl.
l anh•cln in g ,,,. denna ordet· giir ihc .i.l;Jill[l,;llire T ekgr;tpli <lllll t >o~l
Ji1r tlt•n Il ;.,eplcmlll't fiil.janclt• <l!Jtlliit· linjng;u· : »'l'ht• Flecl . lit· . IL·tn iit·
nu li lisliill.tl nwd nnclrn gn•n;~r al· rloilan gt'no111 tlc'n o,l·dt•r .' otn llc~tiimtlll' l ·. aLL oiiiccHtH' ocli mathliap hunna i>coJ<elt·a,; fij1·elagn fl yg ningar
i lttfll';t rlyg unclct· sin l~iin ..-Lgiiring.
nt·ntJ:I ordGr giir l ll't 1liliglidl'n
fl.,1gt1ing Lill t•n Lil'l ,,,. dl'n l';llill.ga t.. jii thktl. . \1· olilill ,.; lii\1 ii1. <lcll<t
liiJI,iintl;Jgirancle aY an.-;cnlig rilil .
Del 1·i .~:lJ' 1il1il'll lll'IJ'LiL'hc llrgtjiitl.'lt'll 1111 lillmiill•s a 1· LlL' lll<l<·in;J 1\Hildiglll'lt•t·tlll ocli tnan ktn LIJHI C' t· l·i·n·,;{;t ;tl.l. 'l'Lhnn cknn:\ int·:lngt• t·;tls hlanli dl' <JI·clitliit·n l .jiitl ,;ll•:tl i g:.uul<l c·tlil. 111.\' IH ii glldetna ilal'· il l'iir :t~ · ,; i lil ;li.L lii<'l'lil;.!<l en sliit·tc• omii tHlt ·ing·.
'"III 11111 lil l t:iiljcl :11l llw F lcc·L .lit .lt·tn hlit· t•nli:td L'll i'l•ll:!IJ .-; <ltlg·<·l iic:<·n ltd.
l kl 11111·ar·anLk ,_~·;-;tt'ml'l nwll d11hlwl kllnitlg li;tll it·liC i
liil!·~<l<•n upptiillh:dlas. ll:t 1111 J'l.'').!'lling- in[-!,':11· b1nn-d ;-;,jiimiintWll" chtg;lig:1
:<li•·:.:·;u Hit'JL
l'iit·t· l'ller ,;e na tL' nJi! .<ll' lhv .lcJmjrnlt,· Lt ~ in Yilja Jir;tlll
<H·IJ ~ ii':I S !'u ll ht•sLillllll;liHil'riill i:n'l' i'lo ll•:Jn' t'l.'·gl·i(,l' IHil'.
lkL llUY;\ J·:t ll<!t• " -'A<' llll'L ii t· ol'iir·.<,·;u·l i p: t. rorbiiller t i Lin i np:e11.
:Jian litttld<' li'ka
'ii l <H·h lika logj,;J't Jl" Hli:t. all 11 - hahl·apnl't "l"1l'l c gijr;\;; s.ji( {y,;[iindi gl.
·''Jtll <tll J'cJI·liJ·';t ntl t'l·.l·gyiisentiL•l'. ..-om. iir li.ka niir;t itlt'örliYat nwd filoi.lnn.
'ihttllt· J'urlt'nt·;l nlt Jigga lltHict· .lit · .il li•ni sll ·y'.-; lc•llnin g. lll'l·Lt iir en
'liiiJIIJ;tl i. ;;o m iint:ligc.11 hii.t· l'iir." l·inna och clct I it11ll':i lri.llriic:kli gU .mccl
l<'< li<'n ·"otn lyda p:1, alt llll' . ltl m ir <~lt. v l'öt •llct·eder en iimlt in p; hiit·l·idlag.
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Den 11.1'1\ 11 -ha len »OileHin » sl;a l'l nu p~thöJ·ja s i n~t p r oy turer.
»Obc·.1·on » l ades pi1 s lapel·n i Cltallw1n i mat·;.:; :192~ och h a 1' sill edes
var it undl'i· byggnad i tl'n oc·h l'lL Jm H t ;u·. DL'Il h eniin md es ursprnn gli :,;cn O .J. men iiri 1111 den l'ö·rs ta u-h11J. ;;om [;Ut namn i s hiUet föl'
11 umm e1·. Ni1g1 -,1 cll"l;JI,juppgiflci· om fa .l 'iyget hant ej mcclclclals. men
man n·l att clccc~ clcpJac:emcnL iir 1.180 tons j öv.-liigc1 ocl1 J ,7SO ton s i
11v.-Ligc•. » Uh erom' ii1·1 a 'll tsit bclniLigt stiin e iin » 1.»-'klassc n , v i l k e n
11lgii1 · liUHILilrpt ' ll i clc• IIWclmnn l'l olti l_je.rn n. ~n e n ~i 1 · r ncl;ts t otnhr- i ng
l1iiliicn ~n .-cto 1 ;;om l'XIWI· i menl 11 -biilc n X J , so m nu :i n~~;;\r i Atlantflot t a n.
Tnt u-IJtt.lar <LI J>0 »- klassc•n ii1·o LLllciCL· 11_\·ggna{l för Ausl·1·a li cns 1'1\ltta.
(Till' l/ ;nnpsllil·<' ' l'eleg r;t! Jh nncl l0 o.~i. den 3 1 sepLc•mlw~· J 9'lG ).
..\lc•d l\:omlngt•nc-< 1n c•clg i1 andc• lia•r del il li 1· il bes Lim t. all lccl;e n ;"1
L'palellcr l'ii1· c·onl mocloi·P -; nc·li utp'tain s skola lia1·a l'ö lj;IIH IC' l il:-;c.c nde :
JYw c·.om lnoclorcs. l'i 1·c;l and sc•to ncl c-l ass, l'n k1·onn. l1·it s ljiirnO'r l inch
i clinnwlc·r. plac·ci·;nil' IJ1·c•dl'id '1;11·cul<li·n lwriwnlclll, ,c;a,m t ett an k a·r e
mrcl liclling. Filt• ;\ Il a c·a plain .'O , c.n kHJn<l, en .~lj:i,·•nn ·1 ',' 4 lm·h i
cU;imctl'r ~amt l'U ankaiC' .nnYI l;l'lling.
]-llttilb haYa tll'llllnoclore.o.; och cnpla in,q mccl .mer :in L'l'l' i'u -~ tj:in.s tei. id ·i g1·;Hicn lpaf't 11·a ,sl ,i.~i.J· I wr l 1/ 4 in c-h :i cli,unctc l1 oc: h ingen föt·cslrHt
]J;n· funnit s om , all cl e s i;Lill c' s illn hrcrll·i.d nu·ancll-,1. Ca plains med
mincli'l' iin liP ars t,j:inslrlicl i g·raclcn hnu1 hi.ltills ilt11il ck ll'chen,
~o m Jlll J'öt·C'i;l;~·i 1: i lo.; l'ii1· a Il a c·aplaliK
{.\l 'lll\·. l\ al'\' and ,\ i:1· l·'oru• C:nzclle cll'n :z:; sC!ltcmhr1· HJ2G) .
n ;t ck Jn a _jng'ctl·:n,, J>,\ lnazon » och ». \mhusc-aclc » hl iYil. Lil·digst~ilhla ,
skol;t dl' tillUi.l ligl li.llclt•I;\S ,\llanlrlotlan lills clcl hlir nii•nn ;HC bc.-; Limt
Yill; cl J'öthaml clt• .~kula l'illhö1·a.
(JJ amp.-<h ire ' l'l'i'c'pyaph HIHI Post clc·n J oldol)('·r JCJ2G ).
'li;nl igl Ucl.'-d\J· i J'lc•ii »i.lw Na 1·.1 ·» ii1· hitgan O Il\, lml'lll' ida h:tn ga rl' tvrlyg
IJ [jr,a fiit·st'.-; mer! -.1\ut .sll'nar c llc 1· e j. st incligt fötT in il'l f'Ö'r lonstni'ktöJ.·ernn.~ {IJ·dlandcn , ty C' h III'LI. » F'u1·iou s». som ii1·' el e t moclcnla.-, te ;w a lla
lwnga·rJar'l\·g i Y:irldrn, iir ulan .s lwt·sll'na1·. synes cmL• lkrtid el-e· He~ta
marinc•t• \'i\l'i\ bii_jchL l'ö1· n lL i1lc1·ga jjJl s aclana. H.rkl csl' is Uj)l)glves att
S\·s[l'r[at·lyget. »l'lllll'ilgl'OLJS» ]WI1lllll' r a[( J'a en sk OJ·slcn placerad 1JorcllJ angad'cwtyget
Y;ll·l~ a l'lllil ~ iclnn .liksom » l<:agll'» och »lTC'i ·mcs».
». \rgu s» YaT {Il' l förs la so m om h1·ggd e!' or !t cl:in·i<l r j för!ii[g~ mod nitgnt
s ko.J·;;lcn;ll·. men fö1· dc•ll a Lt1 [.1·gs 1·icllwmmanclc spl'la1· Lu: len ic ke
~ loJ· roll., cnii1· LtrlYgl'L ·ide lcrrclc Yara a1·sl'lt al~ itLr:ölja s lngflortan .
l·'li1·enla Slalc• i·Jli1-'; J>hln g lr.\'» omll.~· ggde s ockset ulan ~ kot·s Lcnan, 1nen
LicLin Lie ickc Yi .sa t sig v;u·a ~ii :llhlcl c·1s J,,·cktt oclt Ltrtygl'L :inc~r as nn
och g i\'c.-; tl;~ r l L mer;l. nu1·,nwll 11 t.-;c'entlc. J>S,t r,a toga » och » l~cxl ngtvn»

sa

],oi!llll<l all f'öJ se" med e n hög sko1·stcn P<'t sLyl'IJoi·dc: sicla. D ella ten-d(•
lJI i\ ;L d r n stii'rs ta s korslen so m nitgo nsln .i n ~a tls :i nitgot J:nl'ly g: an orcl ning-l' ll iir ic: l;c Yac:kcJ·. mrn {len ilillrngc1· t ,ill elen höga r,n·tcn , ;)l 1 h
h Il< >jl .

,J ;l]l<lllel·n a ha el e en (j ll ,;ynes gen i al :wordni:ng pit J> H osu » i d d
denna fiit·sägs mc.cl tre sl\o1·stcnnr pit slyrbot'clssiclnn. v ill;;l. nn·o sit
inriill;tclc. alL cle blll<ie L ill as ll OI·izonlcllt utomborel s unclc 1·' clct aE
flygl>l·n n slm lade clle1· l andaclc. Drtl:t Yisnclc s ig emd.llc1·lid 'icke vldtlll'C'
].l l'lm l oc h lic nya farh·t>-\'n lmnJina l1·oli gcn all fiir;;c.s mecl Y<tnlig<~
skt>l'-'le nar, c•huru yis,seJ·ligt •n icl;c plnceracl c pit Ynr1 l igl .<ill.
;~ll

Den 1nn minkrys.-<m·c n »,\dn•n lult'» komme1· aLL rusln.s dc11 4 llC> \ t'lll ill'i· Iör att företag:< L s in;t Jll:ol·lure t·. Fal't~·get torde hli.1·ra fii.Jtl igl i
i't'lli· um i. l'ild Yillien t.id m0r :in i'.I'I'<L iu· föt-f l uti.t s ccl<lll eld !:alle,< p :~
(Aun y, l\a1·_1· ;l nd !\i r Fm'C'l' Cinzcllc don ~l ol\toller l'l2li) .
-;Ln prln..

Frankrike.
\'arrl't i .Lo1·lent lwt· llYLigCII falL LJr{lt•i· all Elgga pir sta peln 2.1011
ltJn.s _jagarna J>Hisom> uch J> (;u(·pai·cl » (lll..fJOO ll 'ln·. ucli :r/ l;nu[lS l'rLLrl ).
-<:iinl <ill llitbiitja clc 93 m. langa UiGO lon,.; u-batarna » l'oin c:m'l'» ocl1
l'onc-l'l'cl J> . l'a sa mma 1';11·1· .~!;a l l ocks;l miHlU"~""~aa• n J> lJl.ulum> p; t
;;,:;r;o lons hy~ga s.
Clirt·bo ttrg förhct·clk l' sLrprlLiggn in g n 1· en :3,000 i. ou~ uncil'r·l· atle n ~
J,r·\s-<a rc och l B1·est ~!;ral l pitblil'.i<l.'i lJygg;llldel ;t Y on 10,.000 lon-< krys-<;tll'
(:\nya [ :111d J\· l ili. lm·.~· J iccm·clclcn 1!1 ~cpl. J D2G).
ol'h lr:t u-llttta:r.
Ualdal s in;L ]!l aner Iiil· all ulviclg;L noll an bli t· Fnmkl ikC' 11101' Otlt
JJHT oroli gt Öl'l'r dc-11 st:incl i!-!:l ,'3)li g:unclc lws tnaclcn f ii1· l'allygs Jn·ggn:ttl t·rn,t. •mmiill,et· llw IIamp,.; liire 'J'c•·l lc'g1·<1plt and Posl. DeL iir nulurligni·'lill'l alt l'a nagon cl i1cld jiiml'iirc•lse t.lll J'öl.jd al' In111C'l' Jl " J'luklaLion,
l!H·n ol'flc ieH L !tar meddc•lal.-<, alL i s lul ct a1· it r :1 02 .) y,u- medclko.< lll.Jdcn p er t.o n för alla k l;tso.;cr n.1·:1 Ia 1 Lyg 1 3.:!1:i l'mnc·s ulan J:l'.-<l'l'I·Lili·nsl ning oc-lt 15.,:21:3 mecl sa{lnn.
l ' -lJitls mi mLtl iiggarna l m~ l<\ :z2,70G- 29.J:i(i I:mnc-.-; P L' l· lon J·c~pc·k
Li 1L'. l ().(JOO to11 s kt·yss;nna 12.G22- l ·I.G:37 frauc· .-; , med n n J lotlaDs ol,il'l<tn kLu:l_yg koslc1 3,111 uti l ~3 .027. nr i seL lll"r lon fii1· l 0.000 lons '](r·y~ 
·'•ll·n: t :i1· el/,'? J"G ltligr l' :in dd !'(>r 8,()()1) lun,-; ];T.I'"<ll'lll<l <l\ ' » i'l·imallglll'l »-
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lda.-;scll uc l1 '22,1 7o llög:~ c i in p1isct per ton lij:r dc Iö1sta L1rtygen
1\ Llsocn »To u n ' ille» oc!J »Duq ucsnc ».
(Tlw Hamp sl1Lre 'J'clcgrapl1 and l'oot den J. oktober 1926).
],; n l'jiiHi c 1'1·ansL l1<ottilj<lcllaT·c » l'an t llL'l'C~> ha.rr m1 a1·slu tat dc offi e:icLht ]Jrodu1 l'.J'.Ll<t P<t banan C: 1·oix-Gl c 1wns i Biscn_,.,,,T il,cn. Detta farrtyg
ii.r Jik;o nl »J;tguar » byggt i't örlog,;·nu'ITt i Lo1· icnt, clii1· det liip l;o av
.'-'l11pcln :i. o1\lo!Jct 192-1. U!rs jntmgl igcll ;n·sccld alt 1·a1a Li1clig i a pr'il
.1')'2.) h a 1· jn.g·;\ l't-'11 bl i 1· it lÖJo<lTöjd i mer iin l't•mtOil 1ll<t11ttcler till l'öl jcl
<l V mod i l'i'kaliuncr IJchi'iiJamlc lwmlc·n so.l C lila samt partiella Iöt·stärJ\ningsarlJctcn. l\fcd aYsccncle <t f'nrrl m·l1 iin•n i. ancll·<t IJitll.-iCellclL'll hava
.stat:-;l ' <tlH~Il ,- ;om YatlligL bliLit bctyclligl l'l'lc1· clc priYata.
l tesultaten
av »l'antltt'~t·e's» provLuJ.-CJ· nH>t<lgo.-; med <l<•sLo .'->lön-e inlJ·t•ssc s om l1o n
iirr fön;ccld med Brcguct-lu1·1Jinel'. unclc1 · lll'l alt llt'nllt's tr e syslcL·ske pp,
c-;o m 11u :i1·o i lj~insL,, niiml igcn »T ig 1·c» (nu i l\IeclcllwYct) ., »C ilae:f\1»
oc:h »Jngt llllf» h;tva l\;lte<HL-tuJ!Jim•L l\Lm il<tcl:e y;inlat oe:l1 det var
:i ven ~ isaL 1>a pn[J[JC'H't.- alt »TigJ·c',,» lllt'stalioncr sku l ll' b l i1·a över loril!Jadc. .:\Ic·tl i Yel 1iligllclcn blev eld a111101 hm cia. ''~ fl e r det »i'<llltllc t c»
LLLI'ÖI t gliltL'-><liHie l'ijrbereclan<it' pro\ i>PLI ii[Ltllllc bl ~in,-;lcalg;\ng ocll lart,
llll!Jil<i<ldc 11011 enelast J5 knops Lut 11mler si l l 8 t i mma .l'-" luLl k L'<1IlS]Yrov,
l' <li'Yi{l hon j IJiil'jan lictele Pil ÖYCJbclac;tning; nv 370 tuns. J\Jan hoppas
dock a ll ny;t propelJ.rar .'iliola gi'la l'LL billtJ·c 'r t'sultat. Jagaren ii.1· hksom s.y:,s lcrtait.l·gen liliYii] ' en <tnmiltlming.-;dl'l god sjölmt, .'->0111 kan h~tHC\
sina gocl<t :JO Lno11 otnhnlld i .sjö oc-11 iulHJ· c• n bcmiit·Lt plal:c~ blnnd
,-:i:r,lclcns jagaH'.
Dc nu Linlig<t ilutlil.jhxlnrna Jntl-<t natl fiiijanclc Iarlct· yjL[ lJl'OI-LLIJL'Illa: »' L'igJC » :l(i.!J:J ltnup 111Hlc1· l limmt' \'id .-,8.1100 hl\1·. omcclellJ a r t
eller l'lt 8 LimnwJ.-; lJf'lrl \' iLi :3.) ,7 linop Jlll'd n;t.got iil'c1· .)0,000 hkr.;
»Ciwc·nl» (J:atc•nu -tu·r!Jin c r aY ,- ;amnla li ll Yc1·kning .-;o m »Tigl'c's») u ppnii.clek nih;tan lik<t gucl<t H'sultnt, men elen a slclll'IJ,-; l'<trY byggda »J agui1r»
.c:·_jmck c:nlin.-;l :l i,:J l\llO!J Yicli .)2.0011 Il kr.
Bl ·cguct-i.ul'iJincns [YfC'SL igc
iW illlliC.I· liitJ·ni~>t alL IöJ·.-;nu·as 111· »Ll'Ojl<li'Cl », l1yggcl i St. i'\ctZilLrC, SOlll
llll IJ<Lile l' !J<t alL Lt hinn k<>mle·nsorc•J· umtuhacll' l'ö1· l r cclje g~mgen i.
L.oricnt uc·lt »L.rn-'», so m umlerg;'tl· ~-;am ma pruc:cclut· I'ÖL' a n·d.J·a gängen
i :-)l. \TawiJ·c·. J\la11 '\iintnr sig my<·l;c'IL nv dc.,.·;n. bet-da Lu·Lr", ,'-'.Oill. Lm ·dU
IJlil-<\ Linliga inom lie nii.1·nw.-<t<' n:c·k<wna. Bt·cguc t-l urbincJ ·IJ11 ]HtVfl
l·is;Lt l' llcl lit· <lllg<L t ill , men elen lung<t <IIWnlningcn att on1horcl pLacer a
kom lcn .-;D I·CJ·ntt o1·a.npit tLtriJinc1 ·na 1wr s iJ1il nac1;clc l,ll'.
l L'XjJCJ.tk.t d;.;,u· - .< igc-r de11 l'mn,.;l; c marinl'S jJCllcn J . 13. c;,wtrcau
i li<l.sk1·il'tcn tlro N <tYn l nncl .:\lilil:ny L-lccoJ·cl uJ· Yi lkcn ov;uJ,;l.;tcnlic upp c;:il'lcr ~lt·o h~illll<!de- cl:ir lartlr<lg<IJJ alllid sh\ 1· j)<L clngoldningcn , 'fJ~alll 
liallcs i!Jhlml att rade n pa pnpp<'Ld l'iir dc 3., LOU Lu11-; IL-nn .:llta jag<n'll''

-539;·, d d hela laget Yat·it ganska optimistihl;; •alt man i bö1 jan iclw Yiiutal
11
C"l'l l11 lla m e r iin 35 ]mops fart v.icl 118,000 hltr., men atL »l'appclit y.ieni
,, 11 llliltJge anl» oc:h att cle urspr'llllgl.iga s iffrorna :st igit, lihs.cJm Inl:ll'l. \';u·
11 w <i 1..)00 tons ld'as.'ien . son1 Iiin;t beriilmaclcs komma ntL göra cnclm1L :32
j(n op (oc ll DU ;l:l) ocl1 att man lti'imJC'L· s ig besv iLen. om elen ick e lwmmer
upp till 3-1. DeL p;\stits T:irdarc att l :ingde n Jws »Cltacal»-typ<'n ( 120 m.)
11 ch tlc~.'i bog;tr (som ii.HJ m)·c kct uU;I-iingela) samt stora cl:j u pg~tenclc icLc
ii 1o l:impl iga Hit• l'al'lc•J ÖY<',1· ;r; lmop alleleJes som bc1·iiHanclr•
» liu g uay-Trnuin»-b·.l·-ssarJJa och man gör ji'iml'öJ·elsc'l' mc<l den
y,u·t·o \1-h_rggcla cngcl,c;ka »r\mbu sutclc» JM ·1.210 tons och Tl Lnop,.; Iru·L
iiro gHimlgitCIJclc och abnm·mt Ltng. Det J;anslic liggc-r n;\gonling
i dd la .. si-Lgc J· l'-'JlCrtcn. Dr 2 ,G~ O tons ,jagarna nY »i...iOI1»-lypen bli V<l
11 1 111. liing1e ii11 »l' hacnl»-typcll ocll el<' nya 1.~,00 tons jagarna lJli'nt
:J 111. J:ing 1e iin cl c l'öu·gi'tc ndc J';nlygen <LY sa mm a ser.ie'. Och JjltdJ ~i·1·n
<lt• 1'1·anska. Inr'lygcn Jclat i'Yt liin,grc iin deras engelskt, ita licm;Ln. oc·l1
ll.I,Jtn lllL'(lLiiYlarc .ocll 1·ilni nga1·n;:tti ll tlem ltava med ele n s tö-rsta omsorg
II!JjJg·.jodi' al- »Sec- !ion Tcclmiqul'» samt ]JJ ·al\tisltt pl·iiYat.-;. (~runclg<icml<·
h Llnr haYa, frnmhid.lc1· C'XjJel'l<-' n till slut, oncLligcn l'ärdclar vid l1iig
l.; tll i ,-achcrt 1•iicler och :l1·o lll'"'Slllum mincltc si'tlb<.u·a I'Ö'r to1·pcelanlalJ.
.ll ll'll 11 a ml1·'a s idan lKtYa elcra" nacltclelnr s\-<tL·a ·röH•l set· i sjö ocl1
LuHiidus t i' ll<"trl Yäclcr gjml. att el e 1 alt al i miss]( u•eli l i LTan~.k
111 11 il';:tl lning ..

""n

Lettland.
L'll.lustration Iii r den 1G 01\tober inncllitller' en a-rti'l;el om •.len
lL'll i-;k a flottan.
;\Jtikeln ii.r a,. liil jan el e lyclcl:se : »Dc olib1 Car-l.1·g-.
'' 1111 .-;J\ola 11Lgiir.a elen nya .l ell.iskt notan , EinllM yi'Lra varT och vc,i'lt'liidt"r clct ena crl<'l· eld ;:tnclra.
T l'ön·a YCC'Lan '\'i11· det. u-lJ tti.cn
>•·'-'l•itlola's» tL11,, Yill\Cll lydl igt .sjö.s<tllcs lws Ncnmn ncl i Hm'1·e. U-båten~
l1l1 1 utl<lab iinJ: clcplncemcnt 400 tons. Hingel 5::i m., bredel 4,6 m ., 2
'" .i•• molur:cJ· pit ()fi0 hk1·. Yanlcm l'öJ• g<lllg i ÖL-l:igc (faTt 14 lmop):
J <'1<• 1\ll isla 1noiore1· [Ör gi'Lllg i m·.-J:igc (frru-t ~ ]\llOj) ) . .AktiOI1Sf1HliCll
lri'il' i iii'.-J:igc l ,GOO mile;s och i. liY.-liig-0 fl:) milcs< ,-icl 5 knops fm·t.
Ynr_ jl· l'adökning i m·.-J:ige minoo;]\llL' i hiig grad aklionsrad i·Pn; såluml<t
i·:\t'J·-; J igcr »S piclola's» akt ioJN·ndie Yicl gii.ng i. m·.-Jilge icke 15 .miles vill
Iii ltnops f1a,1tc U-bitlens sk 1m' illlWJ·'illmat· l'iiL· all lmnna nwlslit ~ · atll'll
h.l<·itl't pi\ 50 m. cl.jup. Tva pcr·iskop mctlgi1a obscnalion intill 11m.
d.iu p. Bebln·LLlingen u i. göres a 1· : G 15 clll. t.m·ped l u btT', Y;u-,L\' 'l 'rÖlliga.
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l /G mm. l\anon o<.;ll 3 kul.sprulo1·, HI'Seckla som luft1<in1svnpen. Besät tIlingen skall' bo.~ta av 3 otHcol·<ne samt 28 unclcrofficeu1re oe:h mansk11.p.
S ~iJ·.-;Li.lll om.-;org lHn' ~ignats at anunlnin g<n· för bes:itLni.ngcns hekviimligl!d ombord. Detta iir av viln., ty ~i1· clet illa hestänt hii;rn1ecl
k•<lll elen yerklign aLLlonsntcUcn lwmma att lwfinnas bliY8. betydli gt
mi:nd.1·e iin elen Lcmelisl\rt. l\Ian lwn licllt inse att en u-bats uthållighet
iclw encla'it beror p;i l1ur Unge nutsl\ino1na 1\unna hilllas i gång, utan
uclis;i till stor del p;'t JlC'l"SUilHlt•n;; Jysiskct uthalllghelst'örmitga i synnerhet.
i uv.-liige. T jänsten vid m;.u;kim·L·na ii1 synnedigen anstt·iingando oc l1
ul1·ymmec alt rönt sig pt1. mellan clcm iir a. vjs.~a b~ttar mycl\et knappt,
1 il'J,et f'ra .mt\·ingm· an.slr:iingandc u<.;lt tl·i.ittande 1·i.irelser.
Ombo-rd ä
»Sp lclola» lmn pen-:unalen mccl liittllct 1·ör,t sig i ma.skinrummct. Besättn ingens llthallighet·d'iirmi'tg<1 ii1·, ,;lutat· at-LiLeln, elen vi ktigas le militä,u
inktorn ho.-; en tt-b~tt oc-h det :il~ CliiTlöL· som. man l1emöclar sig att göra
bcboeli glle lcn lillfrcchc;tiilJandc. l clcll;t lliin,oeej](lc ;:;hllJe »Spiclol a»
J'unna ljiin;t so m modell».

iill n<~ g011L ing liknanek c.n sjög;tcndc .styrL;l. och en ]:ilen aveleJnin g
,.;J;t.l(·'l;t•pp., Lryssm'C ocl1 ja g;Hc ,.,·tga.1· sig i bl an el p;L en Juyssning i.
ii.s !L'L·,.;jön. l\Ian Jw·r i cke l1Ö1:L migot Tidm·c om clct stora p1 og·mm, som
111 rnrliglH'i.Cr'na i. l\Ioskvct uHä.rdadc :för oml\r:in g Lvi't (u' sedan , en li ,d
, il J; d sovjet,rcgeLingen sade sig iimna s;1ncla <1lla s itm c Ile kli va sj.östoritl>i;nti'lr<J· Lill Vladivostock, men man f;\·r vcl'i;,Jigcn ej lwll e r. ]JÖL'<t myc:J\et
ttlll, yarl c;ovjctflotta n lw1 · Iö.r sig. Hesan Jt"itn Neva till i. len slbirisl;a
liillll ill' ll skulle Yant ett oerhLitt lÖJelag och cla clct iir fullt 1\lart, rtH
de l lc l;e .Etgc nii.got gott ii.ndam;tl balmm clclsrtmma , tm·clc övriga sj(imn ldcr icke k~in1m sig ll<"Lgacle <1Lt unclCliStöclj<l del. Utan hivcl sl,tJlle
,'t)l·jl'l n'gol'ingc n vilj:a giYa mycket för aLL hava Hollan i cle J;incsiskt
1·n n :tll ncn unde1· sal\ Ct·nas nuYnT<Ullie sliillnin g, Inwihitlln· l.itlslu-.i[tl'n
till .-: l11t. l\len >>den l'Öcl8. amiralen» tyc·ker det Yant Jdol,a.re att h~ilit:t
, ig ti ll ösLe't sjön., om icl\c löt annaL siL emeda n on, bt·itti sL kryssal·c·,i;acil'L· periocl\•is bruLm· Yi:sa ;-; ig i dett;t l'arvnLlon.
(Naval ancl Mil itary Hcco11cl den J.) :srptemhc1· 1D%).

Ryssland.

En aortil;e] i J\!ku·ine 1\undse;lw u fii1 oklolJqL· ;1\'llancllar ii'\ 'CLllcdes
.-:oYj<·tl' loLL,u1s tlllsliwd. Den lycle1:
,, \Jcclclelamlcn a om de str idsd ugliga Ltrtygen, clcL·a,.; tillslilllcl o<:lt
imlt- lll.ing iiro, :s;tvitt cle ltii1·öm fritn wyshtt kill,OI', ofullstiimli.ga ocl1
'.;uanci'ra motsiiganclr. I Ym'je fall J ör eld .s ig bcl:rilffancle cle s jögäenclc
fnl'l .1 gc11 om gammal malc,L·icl, ,' iOill uttrtgits blqnd clC't bih:ta av reste rn a
a\· <IL· n gamla flottan oe:h JliicltorHi gt :imcl nin goUil lt~ . UjJpgi l'lC'Tlla om
aLl Ht"re mi.nclL·c ll-bittm· sl,Ltlle \'ilTa tmclet· byggrmcl i't .inhemska \'an
fiir da lLt föga l;L"ov::ircliga.- . ~nt<,tlct uneler :innevarande' ;'u, st r'idsclugHga
rall.q.; iir ie:l'c obetydliigU mind1·c iin 1111clcL> föreg~l e ll{l e <Ll'\, cmeclan Iler·,t

J on <l.1-likl'l .i tllC' ~aV <tl anll Ivlilitm·y EecoHl liir elen JS septembe·r
;llli'Öll's 1öl.j;tJHic röLnnck S01jcb J'lolla : En r ysk styd\a av l1jiilpfartyg
ilaT nyligen lJosöl\t Clit•rlJCJUl p: .-;ynbm·J.igen icke l m·sik.t alt Yisa sovjeti'lap:gan, u(;w l'ii1· alL ],ula och :teparo1·a. DrntM soT jcbly-rka ::ir på väg
i'ri111 J\:1onsb1dt till Oclc:ssa och besl;1r htlvucl.c;aldigen av tt·m1sport- och
!)(>g.s erhutyg sctm t cH eller ann d ,;cgclf;:n··tyg.
Hys.-; land ]Htr" allti cl,
1·o.1·tsiittLT l icl ., krillPn , lntft bl i c l' för a l t LtlnyLtja ' i mt handelsfartyg
i'iir iir log.s[lotlans r..j:in.s t oc 11 \' nr el et för-sht lancl att Lonslntet a och bygga
Jwnclelsl'örolörmt', vilka dc a n v:indc som lmnclclsfarlyg i fredstid. Det
""t~· som föi.-"I.<LT mot dessa fadyg, :som ii.tnjöto ryldc aLt var.a snabbare
iin niigon cl;\varancle ]\ryssrtre, som numera rtvliclne Sir \Villiam \N'hite
byggd e »Tl'H i.ble» oc:lt »Po11erJnl». Dit man senast höHlc nitgot om
~jiistLri {lsLra1'LoJ·.Jwt i Smrla ll<l\ et srt cle.s cle;;sa Ym·:t i llpJlrorstlllstäncl,
Y<cL·löt· expccli tlonens iinclamal icke är fullt'. 1\larl. Intet av fal tygen
synes l'ii1·ct griivJ·e ~i. n 3 p clr. bmm1c',1·.
:~tt Hy.-;slancl ater tonlc bli V<c e11 bo.sliimmanclc Ial;tm· l sjöpolltiJ,en
ii r mer ii n tml ig t, ·.-;iigc1: ticlskL·irtc.n Yiclal'c. Deit bygger fyra stora,
snabba Llj·s.-:are, som man tror fartyg p;'t 7,000 tons, lwnstHJerade •aV
tyo'ilm .ingenjii1·et, men dessa Ln,tyg fiirviint.rs ic:Lc bliva Hirdlga under
dc niirma ..,;le tre aren. l~c.slcuw av elen g;rmLt flottan lwva orcstaurer•ats

a\· de Jn1·lyg, so1n deltoga
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Jöreg[tcndc [u.·s övn ingaw, Yi~aclc sig vara

uliu :c;J .iga oc:h l cclo lm vcl'i ocl1 iivcn emecla11 clet :i r nöd1·;incl.igt att. ialdl;t g;J elen största spars;un hct i nLsLni:ngaT,n::t. - S1·a1 ta !ut1·s flott an oc:J1
dc l><t clc övriga staLionc.1·na bcflnllig'L ÖJ.JogsfatrlygPn iiw nv S~L rlngrt
l'ii t·clL\ ;Ltt m a n lmn bortse J'r;Ln clom. Om man trtlo1· oni e n 1·ys'l\ IJ;otia
l;a n diirmed enelast aYses Ootcrsjöfl.oltan och clcLtt tiesto me:r som 'Ii
t:nd ;L-:L lwva att •räl;na m ocl Clc~.sa I:u·Lyg. - Om mun sa mm rtm'iikmu·
<~l la Lit• fm·tyg, som del ännu !'inne;; niigon ·m öjlighet aLt anvi\ncla, hl.i t>
i'ar·tl·g,,J JC'.sLi'Lndet föl,jandc: Slag:c;ko]J J) ;J (M<l.'nal', PariscllLnj<L l(ommuna.
(: angut nu Okt.jabct'L;cj;t Hcvolubija ocll Polla1a); l\l')So'i;ure :;
(H ttl il\, nt l'S ist~mdsiittanclc liLv:il ä t· mycl;ct osanno1i.Lt, :~uro1 a - nu
'-'. S. S. H., Svje.Llana- nu Profinteron); lwnonb ätm- 2, jagmo Hi, u-lntta1r
~- ·'Ii oJ lmtyg 3, min:svcpn in gsUt.d_yg 4G, minfartyg 4 samt ett antal
h j ii] J>l'a rLI'g varibland mi il kas någn1 sjömiitnln g·sfalrtj g ocl1 11 .isbrytan'.
J)" l llt111S<l.rl\'ryss:u·J11a nv Bo:torli,n o -Llasscn, so.m .sl\11 l,l e, .ombyggts titl
' 1 <~c.-;I;L'Jl JJ, ii10 cmell crilcl ,;i'L 'I<Lnl,.;l(is;Hle, alt nitgon Yicla,rc am·i1ndning

-- 542a 1· d e m sy t1es ulc..,lutcn . . \1· dc o1·nn uppta g n it [arlygen iito rör omedelbn t· l.jiin s l cnd;tsl följand e h.t·ul;llat·;l: ~ s l ag~ l ;e pp Cifamt oc h jJa rischkli"~,jn 1\o mmun a ). J l ;rys.~an' ( .\urot·a). G ;\ H ja g a1 e ( 2 cliYi ~ione 1 · 0111
:J ;\_·l il;t.lat· Yanlcrn) , (; u -IJaU\1· (:2 cl.iyi-.;iotre:t otn :) bitlav nu:clCl' a ),
"ko ll a t·t\·ge l h.um .sumoklt. (c tt <ttlg<l l'L' jJa IL/OU lOJt~ -cil'p lacc-mcn l) so n1
atll' iul cks Jör Öl'ni n g a1· cld;trp clso n a l och ingcn_jöt·,ek~ l -el ·, s amt o tnkl-ino·
NetgTa lilara tl _y iJygo~
hellH en <LY ,min'I.L'Jlllings - oe:h ltjiilpl'ad_q,;ctl. tlil·cl .~p ktllL't · föreli gga it.·l c. ])c· jJI:ttH't', som d et uclt det. omtr;.J<1s, ii .t·o, ti~l
l'iiljcl <LI' eld l'iiga saklönsl<'tndiga .<ill Jl<L Yii'.I;L'L t.IL' lljJjlg_jol'(s och clii. d e
icke sla j J· imli gt J'ö•r h allande t ill Luulel s IJii rl;rnJ'L. ie:kc Ycird r;. nägot
ndn t·t.' bt.•aJnancl t.'. Fönilom i stanclsiitlning.~;tt·lldt.•n oc h u-biitsbyggnad
mindre oml'allning l; nn ma11 ic·l; c in o m ;n·.~c l· iiHI lid Yii11ta nit.gon
l1.1·ggnacl al iit·l ogs l'ad\·g a TI·.-.;J;n Y;\rL 1\ nnor l und a l'örltalll' t· det s i,g
na1ut·li gtY.is mc•cl m iijJ ig hek n all giil'il IJC"·<iiillnin ga t· i. ullandeL Jliirom
,s om Y<l llli g l ]lÖ!":"L ÖTe rha1·,, t'.\·s i;a tidningar intwh;t lLil u ppg i[lLlr 'iOill !":il u L Jli t. aH IÖ'l' ltl.ii l;n ndcl a l' Sl-aJ·.ila IJa\·,, f loltan i
dril tl a Jlali c n ilestXI.Ils : l ];n·.-.;-'a t·t' . 8 j;lga t c . :2 llilll!":<U·I'adq.;.. H tt - b itl<'Lr. 4
l;anon1Ji1lar sn m l. 2 monil<H'l'L Yilkn sn mtlign fatflyg s k·u·Ue YaT;t Lirdl_ga
;tr ID:lO. li il·tl man J'a <l tl ;-;l' clet Y<ll'<l tn ycl;cl nog :t·ccln tl 0.111 .it a lie ns ka
1;n·1· il' I"C' t C'I'<I nag t·;t Jl oll il .jlc·daH' ( <1 1. Lcont.• - lypcn) lill So1·.jc:l. V<vl
diintlÖH' t· iir iil·m;-;lige.t· ;uHe nli gl Ltnd e l;-; nunu·andc mö.jl.igh eler och
;; kllllc rör ÖITigl t ill l'iil.jcl "'. ht·i~t pa clngl ig Jle.t·so n n l c ndasl h.Lir a e n
ci.)Tbnr uc·l1 on~ · tln!": b cl;tsltl itl g l'ö t.· <lctJ 1·yska l'lo tt;Ul» .
H driillan,i<' I'Joltan;-; iiYni ng;l r ll;lt· '<<llll lll< l t icbli .t ·i i'l fiilj a ndc upp g i l' le t: : D el h u y u lisa Id i g a ii r ni ng.' Oillt a el d l' ii r n otla n i\·p Eapo.t .j n- oc h
Med
.LugaYikiiJll<\. Ynn•ol Lltl.l·gc• n l'iitd ;l!":il s in:t c•nsliilll a iil· nin ga t·.
ttnclanlag <m· d t.' h;Hia ,];o] [a r l_l·gcn . \ liJ'ot·a och l(omsomul/etz. v i11m j,
bör.jn n a Y aug usti Jördugo l' il ÖYIl i ngs<'X j)Ccl i l' ion iinda .i n i Ei<.JI ~ t : bLlktcn,
JöJ·lJle1·o clc Ö\' t·iga J'adygt' tl i <le J'ins'ka Ltt·Yallm'n, Ynr il't ·i'tn iirc n ck i
miltt.' ll "" ang us l i föt·clogo ö1·n i ng-;ur i I ö rh n tid l't·a m l i Il niirheUen av
l d e nna e x p cd i lion. som ulgjonit' h öjdpu n klen a Y
'-Ye n s kel ];u stt.•n .
.s om n Nu en .~ ii Y n i n g;u, Llellog. hl and ;\IHlt·a giisl<•t· I t an 1\Jos l;ya , elen för
ulnii.tntHi c g<'nl't·;l l inspt.'i;liin·n fii1r s[t -i t.hkrnHcrna
l;urt i id seehuJ
Ticl e n am<inclc•s Ull iirnin g aY lm· p c• clanl'a ll umll'L' dager
J\ anH'neiL
ocl1 mörl\ ct· : iil'l' ll u-baln t·JJa t.kltugo i iirningarna . Y<l.l'l.it.l l:i'kl'ii.l trä
halat· k.o.H iclt•t·a<IL' och <i<'!l l' lla l'k1· sa s·y;u·l skndatl,. all d<'n m ; 1 ~ le ]Jog-ser ns l ill l\H Jtlslallt. l.il ;~· ;\1 hctt-clldn<lt.\-; H'sull;Jlel nY iil·nin g;u·na som
go li i s_l.llJWr lwl 'o m clcl Ym· l'iit·-.; t a gitng<·n man sa llllll<llll lrag il alla
F lotL1ns [1h·g,·iisctHic med {]ess
l ill gi in g li g;t Lu·t.1·g i -;lltlna [örhn nd.
1:? J'öriJnncl pa l'<lt·<icJ·n :) l'lyg plan <ic' itog i iil·n in gcn.
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Argentina.
l'a rlamcntet h;ll· bemyndigat J·ep:el-in ge n att a m ·;inda 73 mil,jonc-r
g uhl pesos Ull mo~ e rni se ring och föt·s tät·ktndet av elen r;.a·gentlnskn
l'! u l Ut n. Pm·bnrE:intcts fla mmanlt·iidc Ya r l1 cml.igt. och del i\t· ·ie'ke ki.nt
ht tt· tt s tort tonnage oc h rill'<l farly gstypetr som · s kol a a n s lmffas. Man
J>as l<ll' e mellc t·t icl alt pt ·ogramm c t omfatta 1· l ätta li<l-yssm·e. _ja gare, s m å
u-lmlatr för öv nin gsäml a t11 itl , llnn g>a.rfndYg .~amt s m;\fm·tyg fiir patrnllocll , j i im iitnings tjii n st ·i l'atagon i a tl.
(The Jin mps il.irc Telegraph nncl Pos t elen 1 oktollor Hl2fi).

Da-nmark.
l\Ia1·.i nens nya lt -bi-tl »Dapiln t.'» l;nmm c r aU i böt·jan :11· oktol>et'
(Dan ska Pol i t il;en elen l ol;tober 1926).
l'iil'l' l;tga s i nn p-rortln et·.

Spanien.
B n lredjc hry,;sn1re jliL 8,000 tons »M i g u e l (l·c Cenantes» hat· nyli ge n
liH byggn ad j Fen·ol och yttelliga-re e n srtd a n ska ll. stap e l·Lig·ga,; j C:utagcnn. 'J't·c jagmc pil 1,700 tons och :JG knops f';urt s::unt
t•tt a ntal u-bi'tlar skola ocksit .in om ];ort p~tböl'jas.
(1\aY<Il and l\filita1 •r Heco t d ele n G ol;tober HJ2G).
ko r-dra t~

De n spn n.Ska l nt<l gell'tl uppt,ageJ· meclcil l'ö r fö lj a nd e i1nclam ~tt:
l) Fh:rd.igs tiillancle l a\· de tte l1yssm· n a »Principe Al;fonso»., »Ccrl<'l' ;t>> oc h »CC'JTa n t e:->», G jagat c p ~1 :J ,(i.)O tons, G u-ilatm' qvp C och
ttt{) tor fm·lygct »Sebasti;lll Elcano».
2) Nybyggnad a l' tre kryss nt c p;'t J 0,000 ton c~ . :3 j.agaJ·e p ii 1,6:)()
lll ns, 12 u-b:\lat: •a\· t,yp C. 2 tanl;l'a,rtl·g;, :3 s j ömiitn·ings fartyg s aml min ·'1 t' Ji ll i ngsfarty g och bogscl'iJiil ar.
D essutom upptaga s tm•Liel f't'n · l'örbälli·a mlcl aY flotl1Ja se1·n a i \"ig",
::li ;tl ton oc h Ca-rtagcna , ti l,l e n f l ygskol a i J3an:clona,. t ill krtttfahrik e t·n :t.
i l ':1rtagena. l'acliz och F e nol i-lilllll t iH an l iiggnndct av e n loJ·jW<il·e t·k ( l.n !: e n te l\lari t i me. ,ceplem be t· J 92G ).
'1 1<1 m. m.

(Milt in e HlttHi sclw u, oUollc.t· 19'26 ).

Tids krift

S jöväsendet.

i:$9
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'l 'O r'JlCil 1·iisc nd c.

1

I~OJ·okclsc av torpccloc n ~ r irl; nin f!: like OYedo t d en m oclm·n c unclcr11111--hl'.-d'yt lcrll-'c (\. 'J'. L s. :-l lt.). Litt o m tmpccloskyclnin g (N . T.

t. ·" · l h.).

Ln t' t Ii ri g-l;;IWnst.

Innehåll

åtskilliga maritima och krigsveten=
skapliga tidskrifter.

Tlw oflc;m;irc pm1cr or :lin:t: urt ( 1'. U. S. N. L sep t/.) . V.illia
tl\ !,!:[Jlatllypc-r ct·l oHll·a,; med l1iin .-;y t1 LiH lnncl si. r .idsl;rafternas ope.t·ationl't'
"'·h .s lt·id (81·. J\[ il. 'l'.. l h.). - Tl w '-'Cco nd ycarr o t' aviallon at t h e nav<d
, ': 1clc my ( 1'. U. s. N. J. a ug.: ).
lli i'C I' ~C.

St.ratcg· i och JJ O!itik
Enghmcl nncl :llussht1d, e in st und jetzt (Mar. H. 10 h.). - l'l<tnclilemcr'lmngen zu dem 1\ubal;, »Sccpol'itlk und See.-;lrategi». Etl h ögst
Li..s-vänl s tu elic munande tiLL' elle.t·Lcll liEI, föl'fattatl 1tv Vlzcnclmiml a.. D.
H oll1Yeg (:Mm . IL 10 h .) . - J~ a g ucr1 c da ns le PaecfJquc (E ev;. Mar.
~ep t. ) . Die Hlbl u ngsb c~c ill ~i n'J;ung w .r See (Mar. H. 11 l1. ). -- The
nav y a nd :Ll:" air requi:l·cm c n ts (P. U. S. N. T-. au g.) . G-rosse ocler
ldeinc Unlcr.-;eebootstypen (:\Iar. R 11 h .) . J,i g ltt cnti ser:-; (P. U. S.
X I. .se p l. ) .

Sjök rigs histOI·ia.
Dc a meril"mslie lroppc-ovc-r-IrJ:J.s le r liill FHwkrllie 1917- 1918 (N. T.
J'. S. 7 h.). - Ove rfUlsel e n og htnll."n ctnin,g en af t ill crobri n ge n af ck
IJaltl-;'ke (ler bcs tQmtc lp;lic t t·opp c·r i olit. 1917 (D. 'l'. L S. ol\t..) . Von F1·eibc utcu1 und F l.i bu ~t i c,t · n Yo t·nc m lt.l ic h i m l G. u nd 17. Ja ln ·huntlclt. (Mar. R. 11 h'.).

}[arinorg·a nisation.
M arin e dc plaisance e t p<ropaga ncla marilime ( l{cv. :i\Ia r. :wg.). Busin ess ar.gan isa.tion of lite navy (P. U. S. N. L o'l\t.) . - 0 .J "logsvaerflcl.,; omdanneksc (D. T. L S. okt.. ). - :\IaTinens org ani sa .-;jon ~g nmnl ag
( i\1. T . .i. S. 8 h.).

Jiurnv~i g-;a rti

'J'. 7 h .) .

ll c1 iet uch dc-;-; bctyclchc Iö.t· lm-;ll' ör s van~t (Sv. Mil.

::'\nl-(nl om gns,--li}lkl och a l;til' l lwl (_,.\ .T ..) h .). - Gnistfologml'cl'ing
a\ p t·Ojl'ktilcr J'ra n clclltcttHl l'<t ]Wil (T. 'l'. allm. avtl. c1G).

-
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Uppfinningens art

1---~----~-------------------

Utdrag ur kungjorda patentansökningar

7 '10-26

3930/20

21 ,'10- - 20

5344/20

merhlelade g-enom Th. "\Yawrinskys Patentbyrå, Stockholm.
Datum

lnununer
Diarie-1

9/9-26

2121 /21

1234/24

. U p p finningens art

1270/23

2308/25
1498/24
16/9 -26

829/24
2879/ 24
2878/24
1796/24
792f25

23/9-26

1030/24

30/9- 26

304/16

1536/22

3049/22

.!Holm· med kombinerad LlrlJ't av ex plos ionsDryck
ocl1 ä ngtryc:k . O. W. Hult, Stocklwltm.
Tändstift för explosionsmotore.r·. C. J. E. Isaksson, Sp i'l llga och H. T. Till q u is ~, Stockhol:m .
Handta'k J'ör gcviir:c.;Ji[:smckanismer. R. Yon Fromm er•, Bud apc~t.
Tätningsanor-dning vi d skivor för utj,imning av
axialtryck A. EJcin, StuttgH,rt.
Anordning Ykl ställbar inst.n·utningsvcniil för explosionsmotorer. J. V. Svensson, A11g ustendal.
Anorcl.n ing vild propellrar- med sEillbm·a blad.
J. _V. ~-vensson, _Augn~ten<lal.
.
J
Melmnts m for gasclr1v na SJalvladdancle skJu tvapen.
J. K Eril\scn, Oslo.
Med anordning för borteliminerande av tappaxel lutningen försedd sil\ banord ni ng för lmnone~r.
lillci nir,;cll e Metallwan.r·cn und Mnschinenfabrik., Diisseldm·f-Dercnclonf.
Bul'fedanonlning för dc ~rekylerancl c m ekanismclelnrnc vill masl,ingeYär. J. M . B.rowning,
Ogde n, A. F. S.
Anordnin g fiir ackumuler ing nv vä r:me i och för
generering av övel'l1ettad å ng a. A ktiebolaget
Vaporacknmulato.r, Stockholm.
Födaringss~itt för •aLstr·ing av ä ngn a v högt tryck.
International c Benso n-Pntcnt-Vcnrertungs A.
G .. ZiiLiCll.
l~op p l i ng.c;a nonln in g Y i el lyf l<ctno, t·clninga~· . sp eciellt
föt biirgning aY sjunlm:-t fartyg. B. A. L.
Ha:sscl1Je1·g, St ocl,holm .

3356/24

~Sf i0-~6

1590;24

2558/25
1488/24

"\ppa1 at för· m ottagan<.k oc h lJeslii!mmancl c av
-ril\tnin gcn il. l' v~tgcnergi. Stewanl Davit &
Equipment Corpora tion , New York
,\nordning vid Tikh1de m1tcnnsystem Jör · tl'~tdlös
signa ler- in g. l\Inrc:oni's Wil·el ess Tekgra]Jb
0Jnlpany, L td, London .
J\Ltrconi's W h·dc:ss
TTacllöst mottn gar sy6i.em.
'J'el cgt·aph Comp any, L t d, Lon{lon.
För: orJY]w,;lning nx rörcl..o;eril\tningcn l1 os Intyg
och clylil;t anordnade 1·odeL J. G. A. 1\itchen,
Sco ll'o.l'lh , En ghn d , s:-~ mt c:. li. F\rnser och J.
R O'II<lnlon, L i 1•e qJool.
;\ no rtlning vlcl <l]lJMPatcr för m~itning av hn-tygs
d _jupg~t e nd e .
Commnmlitaire Vcnnootschap
I'rog e1-' ~ Elccl'ricl tei ls J\I n::t tsc lwpp y. .tlcrnhem.,
Ho.l'laml.
lnstrumentngg1Cg<1t för aH grafisH registrera ett
fad.ygs tillryggalngda väg eller hasllghet.
S1en slw .\ldi cb ol agct Logg, Stocldwlrm.
J'lujJeller. .L R Hu cl eberg m ecl f irlllia . \ . .Rndcbcr g & Co. , Stocklwlm.
l'nlrunköl' !'ör· mrtomatiska pis toler. Finhmls
,; l;nld~l; <tr .smg·n ni;;a tio n, H elkingfoTs .

Tb. Wawrinskys Patentbyrå
Innel1avare: H . ALBIHN

16 Birger Jarlsgatan, Stockholm.
Telegrafadress: WAW, Stockholm.
Te le foner : Riks 74911, (Växel), 74912, Allm. Ö. 2248, lng. Albihn privat 74913.

GRUNDAD 1891.

Ombesörjer uttagning av patent och registrering a v varumärken
111ön ster och mod eller i Sverige och utlandet.
.
Verkställ er t ekniska översättningar och ntreclningar rörande mtrån g i patenträtt, patents rättsliga omfattning, gilti g h et m. m.

