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Årsberättelse i S jökrigskonst och S jökrigs·
historia för år 1926. 

JITgil"on m - led am oten T~ a n d q 11 i s t. 

(FmJs. fr·;\n s id. 58~.) 

Medelhavet. 

I en amerikansk översikt av det politiska läget i världen 

tl ppräknas sju internationella oroshärdar eller »riskpunkter» 

(»danger spots») och främst nämnes därvid Italien, på grund 

av dess överbefolkning och brist på kolonier eHer naturliga 

avsättning-sområden för det alltjämt växande foJköverskottet. 

Italien torde sedan lång tid tillbaka ha hyst expansionstendenser 

men har tidigare icke ådagalagt dem tillnärmelsevis så ohöljt 

som i innevarande tid. Anledningarna härtill synas vara f1era. 

En ä r måhända, att emigrationen tiJl U. S. A. starkt begTänsats 

genom detta lands restriktionsåtgärder. En annan torde vara, 

att det italienska folkets• själrvtillit och framtidstro vuxit i jämn 

takt med den ökade inre ordningen och landets betydande fram

steg i kommersiellt och industriellt avseende under senaste år. 

Påpekas må ock, att Italien, sedan det österrikisk-ungerslca 

kejsardömet falDit sönder, fått en vidare politisk horisont att 

överblicka. Genom den nuvarande regimens starkt aktivn 

politik är det slutlig·en väl sörjt för att världens uppmärksamhet 

oavbrutet är fästad på Italiens utrikespolitiska strävanden 

och mål. 
~ 

Tidskri ft i Sjöväsendet. 4.0 
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Det synes emellertid icke fullt klart, i vilken riMning den 
italienska expansionen skall ske. Till Tunis, alltså sydvart och 
beläget i anslutning till det betydhg-t torftigare och mindre 
g ästvänliga Tripolis (italienskt sedan 1912), äger redan nu en 
icke oväsentlig· italiensk emigration rum, men de franska 
myndigheterna göra sitt bästa att av immigranterna göra 
»goda fransmän », och det synes redan av detta skäl sannolikt, 
att det påg·åencle folkflödet från Italien till Tunis så småningom 
sl{aH sina ut. 

En annan möjlig expansionsriktning vore en ostlig·, 
nämligen över ön Rhodos (italiensk sedan 1911 och man står 
nu i begrepp att där anlägga en sjömilitär bas av fö,rsta 
ordningen) mot Mindre Asien. 

Sir Herbert Russell skrive r härom i artikeln »Ita]y's naval 
ambitions» i »Naval and Military Recorcl» (9 juni 1926): 
»Mindre Asien erbjuder explbateringsmöjlig·heter. Turkiet har 
få vänner kvar, och de som finnas äro vänner av egoistiska 
skäl. Uppriktigt sagt, så förefaller mig Italiens vänskap för 
Turkiet misstänkt opålitlig·. Det bistånd, som gavs Mustafa 
Kemal vid grekernas fördrivande ur Anatolien, förestavades 
varken av antipati för grekerna eller sympati för turkarna, 
lika litet som Japans intressen i Mandschuriet ha något att 
göra med tillgivenhet för kineserna. Jag betvivlar i högsta 
grad, att någon i detta land skulle det minsta fästa si,g vid 
eventuella italienska förehavanden i Anatolien. Men andra 
makter skuJle fästa sig i mycket hög· grad därvid, och häri 
lig·ger ett starkt skäl för Italien att icke släppa alla hänsyn» . 

En italiensk senator betecknade nyligen i ett tal Italien 
»såsom fång·e i sitt eget hav». Han syftade därvid närm.ast 
på GibraLtar och Suez, men det torde ha varit lika riktigt 
- eller oriktigt - att i sammanhanget hänsyfta på Korsika 
och Malta, båda bebodela av fo~ av ita~iensk stam och i 
Frankrikes respektive Storbrittaniens besittning· enelast sedan 
1768 respektive 1800. Ur sjöstrategisk synpunkt äro dessa 
öar ock för Italiens vidkommande av större vikt än vare sig 
Gibraltar eller Suez. Det Tyrrhenska havet - mellan Italiens 
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l"astlancl, Sicilien, Sardinien och Korsica är i övervägande 
·~rad ett italienskt innanhav, vilket Italien synes benäget att 
~l uta till i militärt hänseende (härom v ittnar bl. a . anlägg·anclet 
av sjömilitära stödjepunkter på Sardiniens sydkust och Siciliens 
\· ästkust); men även Frankrike är -~ just genom sin besittning 
av Korsika - strandägare vid detta hav, och italienska aspi
rationer på ett tyrrhenskt rnare ciausum kunna sålunda aldrig 
förverkligas uneler nuvarande förhåUanden , särskilt som Frank
r ike redan besitter en bas för sjö- och luftstridskrafter i 
Bonifacio vid sundet mellan Korsika och Sardinien. 

Erbjuder redan Korsika ett visst »flankhot» mot Italien , 
c:å gör dock Malta det ännu mera. Italienska operationer till 
s jöss vare sig i västra eller östra Medelhavet, som vore motsatta 
eng·elska intressen, synas över huvud taget icke möjliga, så 
länge Storbrittanien å Malta har baserad en flotta, som är i 
slagkraft överlägsen Italiens samlade maktmedel till s.j·öss. 

Frankrike, med kuster vid tvenne vitt skilda hav, har på 
denna grund ett mindre fördelaktigt sjöstrategiskt räge; en 
olägenhet, som särskilt framträdde under de napoleonska krigens 
tid och som vid krig med England enelast till en del kunde 
uppvägas av allians med Spanien. Av flera skäl synas dock 
F rankrikes maritima intressen uneler det sist förflutna seldet 
ha undergått en bestämd förskjutning i riktning mot Medel
havet. År 1830 inleddes den alltjämt fortgående kolonisationen 
av Afrika, varig'enom sjöf-örbindelserna i Medelhavets västra 
del meUan Marseilles och de nordafrikanska hamnarna blivit 
av allt större vikt. I sammanhanget må påpekas, att omkring· 
:30 ?o av den franska armens trupper äro färgade . (Dansk 
Tidskrift for Sr:>vaesen, augusti 1926, sid. 370) *). Genom 
Suezkanalens färdigställande och utvidgningen av besittning'arna 
i Bortre Indien har Frankrike även blivit intresserat av sjö
förbindelsernas upprätthållande i Mederhavets läng·clriktning. 

':') n:~rli.l,l mit cioc:k nnm:iJLn.-', atU ld.imalis k<t fij,rh ~J :I~nnclc;n ide 
Lord c mcclgi1·ct ett utnyttja nclc a Y S<cmtl ign Ll-rgaclc i.Jtl[lpcr pa cmopctslm 

b i gs.'l' itclc[J.l alscr. 



- 552 --

~å grund av det erhål~na mandatet över Syrien har detta 
mtresse under senaste t 1cl blott kunnat ökas. 

Även Spanien är beläget vid tvenne hav, men dess sj·öhanclel 
torde t1U storre delen vara baserad på dess Medelhavsha-m .. n~ 
Aven g·enom besittningen av Maraekos norra kust och av d. 
Balearisk~ Öarna är Spanien medintresserat i »Medelhavspro~ 
bl:met~, ~- a~ synnerhet som de nämnda, öarna ligga ungefär 
Jmtt pa forbmdelseleden meUan Alger och Marseilles och således 
lmnna utgö-ra antingen en anhalt för eHer en anfallsbas mot 
~ruopptransporter eller transporter ·över huvud taget rängs 
Jfragavarande route. Man förstår, att de engelska stridsöv
ningar, som för något år seelan avhöllos kring dessa öar med 
huvudbas i Pallensabukten å Majorca och vid vi[ka närvo•ro 
spanska och italienska sjöofficerare, väckt e ett visst upps2encle 
i Frankrike. - Å andra sidan torde man kunna utgå ifrån, 
att det franskspanska samgåendet i Marocko uneler den sista 
och avgörande fasen i riff-kriget väger betydhg-t tyngre och 
har större politisk · räckvidd än några engelska » baleariska 
manövrar», för så vitt dessa över huvud taget haft någon mera 
vittsyftande marinpolitisk innebörd. 

Storbrittaniens medelhavsbesittningar äro mindre än någon 
av de ovan nämnda makternas och koncentrera sig i stort sett 
till de tre punkterna Gibraltar , Malta och Nildeltat (Alexandria 
- Port Saicl). Vid sidan av dessa punkter böra dock nämnas 
kolonien (sedan 1/ 5 1925) Cypern och mandatet Palestina. Det 
stora imperiets intressen i Medelhavet äro emellertid betydligt 
större än utsträckningen av dess besittningar därstädes direkt 
giver anledning förmoda. I främsta rummet måste därvid 
framhållas, att Medelhavets läng·claxel utgör en länk i förbin
del-sen meHran hemlandet och Indiska Oceanen (»Imperiets innan
hav»), men det faHer även i ög·onen, att flottbaserna Gibra~tar 

och Malta tjäna de dubbla ändamålen att utgöra dels knut
punkter på sjöväg·en till Indiska Oceanen och dels »politiska 
kontrollstationer» vis-a-vis de eg·entliga Medelhavsmakterna, 
främst Spanien, Frankrike och Italien, men även andra såsom 
t. ex. Grekland, Turkiet och - Ryssland. Egypten i och för 
sig utg·ör vidare ett ytterst värdefullt område. På sista t iden 
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har slutligen även Palestina fått ökad betydelse av en särskilt 
,wledning, i det att en oljeWlförselledning (»pipelline») planeras 
rnellan Basra invid Persiska viken och Jafb (en distans av 700 
eng·. mil). (Enligt Dansk Tidskrift for Syivaesen, aug. 1926, 
sid. 379). I sambandet må nämnas, att Storbrittanien i juni 
1926 avslutat en traktat med Turkiet, vari gynnsam överens
kommelse träffats i »Mosulfrågan», som väsentligt berörde 
nyttjanderätten av oljekällorna i norra Irak (Mesopotamien). 
- Turkiets accept av Storbrittaniens (även Nationernas för
Lunds) g-ränslinje köptes med 10 ',7o av inkomsten från olje
källorna. En »pipe-line» från Mosul till- Jaffa torde redan vara 
under byg~gnad. 

Medelhavsproblemet har på sina håll (t. ex. Marine 
Rundschau, aug-/sept. 1926, art. »Die seestrategischen Leitg·e
danke der schwachen Seemächte») utlagts såsom ett »triangel
problem», vari Storbrittanien, Frankrike och Italien vore huvud
l'aktorerna. Detta »förkortade» betraktelsesätt är i viss mån 
ri ktigt med avseende på styrkan av de tre nämnda makternas 
sjöstridskrafter, vilka bland Medelhavsländernas över huvud 
t aget härutinnan intag-a en klass för sig, men får icke fattas 
innebära, att de tre makternas vare sig- ma,ktmedel till sjöss 
eller intressen äro likvärdiga eller jämförba-ra. Icke heller 
t äcker denna synvinkel hela Medelhavsproblemet utan eg·entlig·en 
blott västra Medelhavets problem, vari dessutom Spanien bör 
anses såsom en fjärde intresserad part, icke utan betyde]se 
såvä] g·enom sitt läge som genom sina r esurser. 

Den dominerande faktorn i Medelihavet i dess helhet är 
utan tvivel Storbrittaniens .sjömakt, representerad av i första 
r ummet den på Malta baserade Medelhavsflottan, men därjämte 
av den på Gibraltar lika mycket som på Portland baserade 
Atlanterflottan . Den förra flottan är, åtminstone i slagskepp, 
någ·ot överlägsen den senare, men båda äro var för sig långt 
överläg·sna allt vad vare sig Frankrike eller Italien kan upp
ställa av sjö- och luftstridskrafter, opererande på lång· distans. 
- Storbrittaniens utg-ångsläJge är dessutom förträffligt . Dess 
sjöförbindelser med Indiska Oceanen g·enom Mede1havet äro 
viktig-a men icke oumbärliga, de kunna omläggas till routen 
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runt Godahoppsudden. Storbrittanien behärskar Medelhavets 
utlopp till oceanerna och besitter dessutom den förstklassiga 
st-ödjepunkten Malta, belägen ungefär mitt emellan Gibraltar 
och Port Said ( dist. till dessa platser 980 resp. 930 sjömil). 
Såväl Gibraltar (halvö) som Malta (ö) och Nildeltat (omgivet 
av öken) äro sluth gen av naturen lätt försvarade mot anfall 
av lantstridskrafter. 

Italiensk krigsövning i augusti 1925. 

1925 års krigsövning Italien utspelades enligt ungefär 
följ ande förutsättning: 

Röd styrka, baserad å Sardiniens sydkust (Cagliari och 
den nya stödjepunkten San Antioco), skulle besätta Sicilien 
för att såmedels utvidga baseringen för anfall mot Italiens 
sjöförbindelser. 

Blå styrka, baserad å Siciliens ostkust (Aug·usta), skulle 
avvana röd styrkas landstigningsföretag·. - Avståndet mellan 
Cagliari och Augusta är närmaste väg· omkring 380 sjömil. 

styrkeförhållandena voro: 

Rö el: 
3 slagskepp (föreställande 

10,000-tons kryssare) 
3 små kryssare ( >>esploratori») 
l jagarflottilj (13 fartyg) 
l u-båtsflottilj (10 fartyg) 
2 flygflottiljer 
l hangarfartyg med en flyg

division 
l u-båtsjagarflottilj 
ett antal transportfartyg 

(markerade av äldre torped
båtar). 

Blå: 
2 kryssare (ovisst om förestäl

lande 10,000 eller 5,000 tons 
kryssare) 

2 små kryssare (»esploratori») 
l jagarflottilj (10 fartyg) 
l u-båtsflottilj (10 u-båtar) 
t: flygfl<ottiljer 
l hang·arfartyg med en flyg-

division 
4 u-båtsjagarflottiljer 

Anm. Uppgifterna om styrkeförhållandena äro icke fullt 
säkra. Röd var emellertid överläg·sen blå i avseende å större 
övervattensfartyg, 
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Bland särskilda föreskrifter för övningen ing·ick, att Blå 
huvudstyrka icke ägde lämna Aug·usta, förrän elen första säkra 
,paningsrapporten angående Röcl styrka ingått . 

Krigstillståndet ingick ld. 0000 den 25 augusti. 
Blå hade då utlagt söklinjer av jagare och u-båtar från 

~kerki-banken (ungefär 50 sjömir nordost Bizerta) och noordvart, 
samt stationerat u-båtsjag·arförband i Palermo och flygspanings
fii rband flerstädes å Siciliens nordväst-, väst- och sydvästlmsteT. 
Blå mineringar voro utlagda å tre sannolika l'andstigningsplatser 
(däribland den rätta). 

Röd hade utlagt sina u-båtar runt Siciliens kuster för 
spaning· och anfall mot Blå huvudstyrka. 

Röd lättade vid krigstiEståndets inträdande med följ ande 
operativa avsikt: Huvudstyrkan (slag·skeppen och en del jagare) 
j ämte transportfartygen slmlle avgå direkt till den utsedda 
landstig·ningspunkten (Termin i, on1hing 30 km. ost om Palermo), 
medan de små kryssarna och en del jag·are skulle utföra en 
skenmanöver mot Marsala. 

Vädret var icke fullt g-ynnsamt (hård vind och mulet). 
Blå flygspaning inrapporterade Röd Marsala-grupp redan 

kl. 0800, och Blå u-båtar inrapporterade Röd huvudstyrka kl. 
1000 och ld. 1800, varpå en del av Blå jagare i söklinjerna 
började hålla känning med Röd huvudstyrka. Blå befälhavare 
(renomskådade Röds avsikter och avgick från Augusta nord- och 
;ästvart mot ön Ustica (omkring· 30 sjömil NNV om Pa1ermo) 
samt anbefallde samling· av underlydande stridskrafter i när
Joeten av nämnda ö i dagningen den 26. 

Röd befälhavare kom under den 25 . snart till insikt om 
att Blå spaning lokaliserat hans styrkor men fortsatte ändock 
operationerna enligt plan. Samma dag på kväUen (enligt annan 
uppgift den 26. i dagllingen) inträffade Röda jagare i Termini 
cch landsatte omkring 500 man. Huvudstyrkan jämte transport
Jlottan, som under natten utsatts för torpedanfall - dock utan 
resultat - anlände till Termini den 26. på morgonen och igång
satte omedelbart (den fingerade) landstigningen, varunder far
tygen skyddades av samtidigt utlagda u-båtsnät. Röda fartyg 
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utsattes dock härunder för luftanfall. Det avg·örande ögon
blicket inträffade omkring kl. 0900, då den samlade Blå styrkan 
nordväst ifrån överraskande anföll den i ett synnerligen ogynn
samt taktiskt läge varande Röda huvudstyrkan. Även själva 
landstigningsföretaget i och för sig måste avbrytas, enär Röda 
trupper under utskeppning· berövades sitt artilleriunderstöd. -
I detta läge upphörde krigstillståndet efter att ha varat i 
omkring 34 timmar. 

Röd befälhavare lär under övningen icke ha emottagit någon 
spaningsrapport angående Blå huvudstyrka vare sig· från flyg-
stridskrafterna eller från de utlagda u-båtarna. 

U n der krigsövningen inträffade tvenne olyckor, i det att 
kryssaren »Bari» (f. d. »Pillam>) svårt grundstötte i Castella
mareviken och u-båten »Veniero» rammades av en handelsångare 
syd om Sicilien och gick till botten med hela sin besättning·. 

Fransk kr-igsövning angusti 1926. 

1926 års krigsövning i Frankrike va'r en kombinerad marin
och armeövning· och utfördes i Lyan-bukten, närmare bestämt 
omkring· trakten av Cette. Närmare uppgifter om densamma 
saknas; enligt vad som angives i »Naval and Military Recorcl» 
skulle den emellertid ha utspelats enligt ungefär följande linjer. 

Röd styrkas uppgift var landstigning· på franska kusten 
i syfte att binda st'ridskrafter från endera av försvarsområdena 
Toulon-Marseilles och pyreneiska fronten. Bland de särskilda 
föreskrifterna ingick, att anfallet skulle anses komma över
raskande och att Blå ej skulle ha kännedom därom, för'rän 
transportfartygen stodo i sikte av land. 

Röd styrka bestod av 4 slagskepp, ett 20-tal lätta fartyg, 
flygstridskrafter, transportfartyg och ett landstigningsde
tachement. 

Blå styrka bestod av u-båtar, minfartyg, bombflygplan och 
luftskepp samt av armen en armekår (XVI. armekåren, 
sammansatt av 31. och 32. div;isionerna). 

Tid för krigstillståndet var tre dygn. 
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Röd styrka nalkades kusten under skydd av mörkret, och 
dess inledande operationer bestodo i u-båtsjakt och minsvepning, 
\ arundeT slagskeppen och transportfartygen doldes genom elim
och rökbildning. Medan några lätta fartyg· demonstrerade mot 
andra delar av kusten, utfördes i dag·ningen själva lanclstig·
ningen på den utsedda punkten under skydel av slagskepp och 
bombHygplan, ävensom av dimbildning·. 

Röd styrka ansåg·s hava löst sin uppgift. 
Såsom en särskild erfa renhet av övningen framhölls den 

~ tora betydelsen i taktiskt hänseende av en rätt utförd 
•l; mbildning. 

öste1·sjön. 

I intet annat hav eller innanhav har världskriget åstad
kommit så stora förändring·ar i de marinpolitiska förhållandena 
som i Östersjön. Före 1914 voro detta havs stränder uppdelade 
mellan praktiskt taget blott tre makter: Sverige, Tyskland och 
Ryssland. Efter kriget har antalet strandägare ökats utöver 
det dubbla, i det att de nya staterna Finland, Estland, Lettland, 
Lithauen och Polen tillkommit, varav de tre förstnämndas sjö
g-ränser tagits från en och samma makt, nämligen Ryssland. 
Ytligt sett, förefaller denna uppdelning av Östersjöns kuster 
även böra eller kunna innebära en differentiering av sjömakten 
i detta hav - g-ynnande bl. a. Jen svagaste före-krig·smakten, 
d. v. s. Sverig·e. Tränger man djupare in i f•rågan, skal1 man 
emellertid finna, att uppdelningen i och för sig medfört följder, 
vilka snarare innebära ökade än minskade •risker för sjökrig i 
Östersjön. 

Rysslcmcl har kvar i Finska vikens innersta hörn en kust
remsa av mindre än 200 km. läng·d, isbelagd uncle'!' en tredjedel 
eller mera av året, grunduppfylld, ej vidare hllgänglig· och 
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utrustad med endast en hamn (Leningrad). En så beskaffad 
sjögr äns är relativt lätt försvarad, i synnerhet som elen är 
belägen innerst i elen »säck», som Finska viken bi;clar. Som 
fö rhållandena äro, synes i maritimt hänseende för denna kusts 
försvar bäst lämpa sig ett starkt minvapen, dä·rtill möjligen 
även mindre torped- och u-båtar. Man skulle följakthg-en vänta 
sig att finna elen ryska flottan av i dag sammansatt av de 
nämnda f artygstyperna eller i varje fall, att nybyggnR~clspla
nerna skulle omfatta främst de speciella fartygstyper, som 
sjögränsens ringa utsträckning jämte dess andra säregenskaper 
förefalla att kräva. 

Den ryska östersjöflottans nuvarande sammansättning torde 
emellertid vara ungefär: 

2 slagskepp (26,000 ton), fullt fä rdiga, 
2 » (26,000 ton), uneler iståndsättning·, 
l pansarkryssare (17,000 ton), 
l (äldTe) kryssare (6,800 ton), 
12 jagare (1,200- 1,600 ton), 
9 u-båtar (700- 800 ton); 
förutom ett antal specialfartyg· . 

Nybyggnadsplanerna lära omfatta ett antal snabbgående 
lr.ryssare (3,200 ton), jag·are (1 ,200- 1,600 ton) och lt·båtar 
(1,000 ton). Det är i ögonen fallande, att intet av dessa fartyg, 
vare sig av de :färdiga eller av de planerade (under byggnad 
varande?) är särskilt lämpat fö r operatione'r i trakten av 
Kronstad t. 

Den ryska flottans såväl befintliga som planerade fartyg 
~iro däremot samt och synnerli gen särskilt lämpade för opera
tioner i Öppen s.7·Ö och kunna endast där fullt utnyttja alla 
sin a taktiska egenskaper. Det synes mig· föl ja härav, dels att 
någon »differentiering» av sjömakten i Östersjön i själva verket 
ic:ke ägt r um , dels även att Ryssland i sjöstrategiskt avseende 
syftar vida högre än till blott målet: försvar av egen sjögräns. 

Ett i och för sig naturligt mål utöver det rena kustför
svaret vore sjöförbindelsernas upprätthållande uneler alla för
hållanden. Såsom de g·eografiska förhållandena äro och särsl{il't 
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på grund av Östersjöns karaktär av innanhav erfordras det 
dock hä·rför intet mindre, än att Ryssland flyttar sin sjögräns 
till Öst ersjöns tröskei vid Bälten och Öresund eller ännu hellre 
f ram till Nordsjön samt där j ä m te behärskar Östersjön . Med 
hänsyn jämväl därtill, att Ryssland för sjöförbindelser a tout 
prix har tillgång· till Öppet hav på l"lera andra vägar än just 
(;ver Leningrad, synes uneler nuvarande förhållanden tesen: 
rysk Öppen-sjö flotta i öste•rsjön för handelsskydd icke full 
hållbar, enär insatsen måste vara betydligt större än elen 
möjiiga vinsten . 

Man kan till s:ut icke undgå den förmodan , att det är ett 
offensivt syfte, som ligger balmm det faktum, att det nuvarande 
Rysslanels flotta är sammansatt av fartyg·, särskilt lärnpade för 
strid i fritt farvatten. Och detta offensiva syfte lärer icke 
1mnna vara något annat än återställande av 1914 års sjögränser 
vid Östersjön. 

Ryssland kan icke upphöra och har icke upphört att 
betrakta sig såsom en östersjömakt. I den mån exportm:öjlig
heterna och importbehovet i särskilt Rysslands nordvästra delar 
åter uppnå sin förekrigsnivå eller överstiga denna - och när 
såväl det ena som det andra skall int-räffa, torde väl enelast 
vara en ticlsfråg·a - måste behovet av flera eg·na hamnar vid 
Öst ersj ön allt stm+are framträda. De forna baltiska provinser
nas geografiska J.äg·e, handelshamnar - i sjömilitärt hänseende 
därtill den viktiga basen i öselterrängen -- och deras, särskilt 
Estlands, sjöfarande beforknin g· utgöra tillgångar, som Ryssland 
i läng-den sannolill:t varken ],an eller vill vara förutan. 

Till återtagandet - i ett politiskt 1ämphgt ög·onblick -
av dessa forna p'rovinser kan Rysslands flotta väl endast bidraga, 
men för ett aktivt försvar av den därmed ernådda, betydligt 
förlängda och vid fritt vatten lig·gande sj·ögränsen synes denna 
flotta i dess nuvarande sammansättning väl lämpad. 

Utg·ående från att Rysslands här ifrågasatta framträng·ande 
till det egentliga Östersjön sker efter minsta motståndsli.njen , 
synes Finlands tur att bliva utsatt för Öppet våld eller n ågon 
slag·s politisk »penetration pacifique» i syfte att fram kalla ett 
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uppgående i de förenade sovjetrepublikerna en dast kun 
. na 

komma 1 andra rummet. Men, det bör understrykas, detta 

~ntagande har sin grund, ej i några geografiska eller några 

over huvud en gång för alla gällande förutsättningar, utan 

i Finlands fasta statliga enhet och i dess milit,ära resurser. 

Vilken äT Sveriges ställning till' detta nu berörda särproblem 
i Östersjön? 

I stället .för att giva ett direkt svar på frågan skulle jao· 

vilja återgiva vad tvenne utländska bedömare ha anfört i ämne; 

Inför »United Service Institution» höll den engelske general

majoren Kirl<e i april 1925 ett föredrag över ämnet »Det nutida 

Finland» (föredraget är återgivet i »Journal of the United 

Service Institution», 1925, sid. 734 H) och jag anför därom 
följande brottstycke: 

»- - - Det är ytterliga're en sak, som jag skulle vilja 

beröra, och det är frågan om Finlands politiska orientering. 

Enighet ger styrka, och det är icke mer än naturligt, att de 

nya baltiska staterna söka anknytningspunkter utåt» . 

»För närvarande har Finland två huvudalternativ 

antingen att uppgå i ett skandinaviskt bloc eller att uppgå 

i ett baltiskt-polskt bloc - och valet ä'r svårt». 

»I avseende å förnödenheter av alla slag synes Sverige böra 

bliva Finlands förnämsta tillgångsland i händelse av krig. Det 

.faktum, att Sverige en gång i nödens stund vägrade Finland 

sin hjälp, och det, att Sverig·e liksom Danmark flirtar med 

avrustningstanken (»is flirting· with disarmamen t») kan icke 

ändra de geografiska förhållandena och kan icke heller förändTa 

det faktum, att Finlands oberoende är ett vitalt intresse för 

Sverige. Men Finland känner också helt naturligt, att det håller 

ett paraply Över de skandinaviska länderna, och att dessa länder 

icke äro fullt att lita på, när det kan komma ifråga, att de 

skola bära sin del av bördan». 

»Vad angår den andra kombinationen, så är Estland en 

blodsförvant, och dess säkerhet liksom Lettlands är en viktig 

falrtor i Finlands försvarsproblem. Finlands förhållande till 

dessa stater påminner om vårt eget till FTankrike, d. v. s. 
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yarJe hot mot deras säkerhet är en angelägenhet av största 

betydelse för Finland. Men den ryska flottan kan försvåra 

< lle r avskära förbindelserna till Estland; och dessutom, genom 

<ltt definitivt ansluta sig till nyss angivna »coTdon sanitaiTe» 

söderöver, kan Finland bliva invecklat i konflikter, som icke 

beröra dess intressen i Östersjön och som kunna sträcka sig 

iinda ned till den verkliga källan för politiska konflikter eller 

J-:.ompl ikationer - näml1gen Balkanhalvön - - -». 

I den av »Marine Hundschau» för år 1926 med l. pris 

1,elönade skriften »Die seestrateg-ischen Leitgedanken der 

,.;chwachen Seemächte» av kommendörkapten Gadow (»Marine 

Rundschau», aug./ sept. 1926, sid. 321 ff.) återfinnas följande 

u t talanden: 

»- - - Den finska utrikespolitikens uppgifter äro: 

anslutning (»Arilehung») till Sverige och de länder, som äro 

Hysslands politiska motståndare, samt säkerhetsåtg-ärder mot 

Ryssland - - -». 

»- - - Vad Sverige angår, så är det med sina till 

Östersjöns norra delar gränsande långa kuster och många 

hamnar en part i flertalet av detta innanhavs nordligare delars 

problem men är också g·enom sina landsdelar söder- och väster

över en part i Bältens och öresunds problem samt tilJiika direlrt 

anknutet till värrdshandel.snätet. För dess säkerhet norröver 

har tillkomsten av ett självständigt Finland inneburit en 

synnerligen star (»ausserordentliche») avlastning-, och ett upp

rätthållande av detta läge jämte av de mest vänskaplig·a för

bindelser med grannstaten österöver ligger i Sverig·es välför

stådda intresse. För säkerställandet av sina sjöförbindelser över 

Östersjön måste Sverige följa samma tankegång som Finland. 

Detta land (Sverige) kan ej underlåta - om det icke avgjoTt 

vill ansluta sig till Eng-land - att, oavsett de åtg-ärder, som 

erfordras för det rena kustförsvar-et, hålla sta:rka sjöstrids

krafter, men befinner sig med sina 12':'), delvis mycket för-

*) Tn:tn :tT clct WJ'ldig'' anln.lcl blott h:iUlcn a1· \';Hl födattaren 

;\lllagcJ·! - ÖI'C'r.<ittaH'Il" ,,t nm:t1 1l;nitl ~. 
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åldrade pansarskepp i ett ej sä rdeles g-ynnsamt läge härvidlag'. 

V1 sserl1gen hava de tre pansarskeppen av »Sverige»-klass, därest 

de hållas i stridbart skick, ett icke ringa stridsvärde och skulle 

med de befintliga jagarna, u-båta•rna och sjöflygstridskrafterna 

kunna fylla flera av de förelig·gande uppgifterna, men socia
list iska regering·ar hava i Sverige liksom an norstädes knäckt 

l"olkets tro på egen nationell uppgift och eftersträva en av

r ustning, som till slut måste spela bestämmanderätten över 

landets framtid i främmande händer. Ett l~vskrafti.gt och i 
hög grad kulturbärande folk löper här risken, i det att det 

fåfängt eftersträvar en socialistisk lösning· av alla internationella 

oc:h samhälleli g·a frågor, att råka mellan tvenne kvarnstenar 

att bliva utsatt fö•r tryck av tvenne makter, vilka förkroppslig~ 
alla andra strävanden än just världsfreden i socialismens t ecken. 

Med frivilligt genomförande av en avrustning måste följa förlust 

så väl av yttre sj älvständighet som av sj älvbestämmanderätt i 

inre frågor, och alla samhällsformer komma till slut att stöpas 

om i främmande deg~ar. Sveriges framtid synes svårt hotad 

av den andefattiga politiska tro, som för mänskligheten icke 

vill se den egna nationen . - I varje f all måste Sverige, i stället 

för den planlagda nedsättningen av sina sjöst'ridskra.fters 

str idsvärde, eftersträva - utöver det rena kustskyddet - en 

utveckling och en skolning av sjöstridskrafterna, som syftar till 

förmåga att upptaga strid i Öppna sjön -- den naturlig·a formen 

för en krigföring, som avser sjöförbindelsernas säkerställande». 

De nu anförda omdömena om Sveriges ställningstagande, 
sådant detta synes vara, t ill nor>ra Östersjöns problem må stå 

för den engelske generalens och den tyske kommendörkaptenens 

räkning, och föredraganden avser icke att söka skilja åt i dem, 

vad som kan vara rätt och vad som kan vara orätt. 

I nära samband med den nyss dryftade fråg·an står emel

lertid en annan fråga - en fråga av mera spekulativ art -

som föredraganden vill drista sig att söka i korthet behandla, 
och denna f råga är: 

Vilken bör Sveriges ställn ing· vara till det föreliggande 
problemet i Östersjön? 
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Svaret synes mig· icke kunna bliva mer än ett: Sverige bär 

med all makt eftersträva upprätthållande av status quo . U L' 

11 llitä?' synpunkt ligger det en oskattbar fördel däri, att det 

.· innes »buffertstater» mellan eget land och den närmaste 

:-;tormakt, vars expansionst endens mot eg·na gTänshav är t ydlig·. 

.Aven ur national.eli:onomisk synpunkt (närmast sjöhandelssyn

punkt) synes det nuvarande läg·et vara bättre än varje annat; 

hl. a . må det framhål las, att Finska Vikens längdaxel pekar 

t"ätt mot Stockholm. 

Huruledes Nationernas förbunds råd km1 komma att upp

t ag·a ett försök från den närmast intresserade partens sida att 

rubba status quo i norra Östersjön är icke lätt att förutsäga ; 

och någon säkerhet förefinnes i varje faJJ icke därför, att 

Sveriges intressen skola bliva utslagsgivande. Det synes mig, 

som om man komme närmast lösningen av det ovissa problemet 

om Nationernas förbunds hå!Ining genom att hålla för Ögonen 

elen regeln: »Hjälp dig själv, så hjälper dig Nationernas för

bund! » - Och slutligen: ingen Järer kunna beskylla Sve1·ige 

för ag,gressiva avsikter, om det upprätthåller ett effektivt 

sjöförsvar! 

Genom Polens åt erinträde i de fria nationernas led har 

Östersjön riktats med en ny makt av nära nog stormaktsmått . 

Med sina 27 millioner invånare och sina betydande naturtill

gångar kan Polen bliva en betydande maktfaktor vid öste'rsjön , 

i synnerhet som landet har sin naturliga utförselled med 

Weichseln mot detta hav. Polens maritima utveckling hämmas 

dock ännu av flera omstänclig·heter, bland vilka må anföras: 

dess av naturen anvisade stÖ'rsta hamn, Danzig·, är en av 

Nationernas förbund skapad fri stad, i vilken Polen blott har 

begränsat armbåg·srum, och dess kust - vid siclan av Danzigs 

område - är i sin heJhet blott 146 km. lång, (vilket är omkring 

2 7a av Polens gränsers totala utsträckning) . A sitt eg·et 

territorium har Polen emellertid uppbyg·gt en egen djupvattens

hamn, Gdynia (Gdingen), även avsedd som örlogsbas, vilken 

redan tagits i bruk och om någTa år står fullt färdig· med ett 
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djup av 11 m., en yttre bassäng- på 150 hektar och en Inre 
på 43, 5 hektar. 

Polens läge vid Östersjön påminner så t ill vida om det 
nuvarande Rysslands, som dess sjög-räns blott är en ringa 
bråkdel av dess landgräns. En viss likhet f r amträder även 
däri, att det närmaste hindret för dess vidare ut bredning längs 
kusten är en stat utan egna (i Rysslands fall med förhållandevis 
ringa) maktmedel. 

Att söka förutsäga den slutlig-a utg-ången av de ständiga 
tvisterna mellan Polen och Danzig· torde vara otacksamt; det 
må blott f ramhållas, att Danzig är en typisk »danger spob, 
och att Nationernas förbu nds auktorit et kan komma att bliva 
satt på ett svårt prov, när det t ill slut måste fällas ett definitivt 
domslut. 

Skulle Danzig· bliva införlivat med Pölen, kommer det ta 
med all sannoli.khet att medföra en kraft ig uppryckning av 
Polens egen sjöhandel, av dess handedsflotta - och av dess 
örlogsflotta. Denna senare är ännu av obetydlig omfattning, 
men ett envist 'rykte vill veta, att det för några år sedan 
i"ramlagda nybyggnadsprogrammet, omfattande 3 stora kryssare 
(10,000 ton), 6 små kryssare (2,300 ton), 12 stora jagare och 
12 u-båtar, till någon del •redan börjat förverkligas (nybyggnad 
av u -båtar i Frankr.ike). Det sannolikaste synes dock vara, 
att flottans uppbyggande kommer att igångsättas i full om
fattning·, först då örlogsbasen i Gdynia är fullbordad och andra 
omständig-~eter, t. ex. ekonomiska, det medgiva. - Det nära 
förbundet Polen-Frankrike giver emellertid även anledning 
förmoda, att Gdynia, vare sig· Polen uppsätter en stark egen 
flotta eller ej, ändå i vissa fall kan bliva en bas för betydande 
sjö- och luftstridskrafter. 

I Danzig korsa sig för Övrigt icke blott Danzigs egna och 
Polens intressen; även Tyskland torde ha aspirationer på en 
ändring av äganderättsförhållandena i Danzigbukten, och detta 
då med det målet för ögonen att återknyta den avbrutna direkta 
landförbindelsen mellan Väst- och Ostpreussen. 
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Det torde emellertid icke vara Danzigproblemet i och för 
sJg, som föranlett Tyskland att efter kriget hava byggt eller 
satt på stapeln ej mindre än 4 kryssare på 6,000 ton och 12 
jagare på 800 - ett betydande krafttillskott för dess genom 
Versaillesfredens snäva bestämmelse'r starkt reducerade flotta. 
Om än ifrågavarande modernisering av det lätta fartygs
beståndet till någ·on del kan hava skett med en sidoblick på 
Polen (och G-dyn i a!), så förefaller det dock mera sannolikt, att 
densamma egentligen bottnar i en Önskan att ha ett bestäm
mande ord med i lösningen av vissa andra. baltiska problem, 
t . ex. av »die Meerengenfrage» eller frågan om Bälten och 
Sundet, vilken torde vara den viktigaste av alla strategiska 
fråg·or, som f. n. beröra länderna invid Östersjön. 

öresunds- och Bältfråg·an har eg-entligen varit aktuell1 i alla 
t ider - jag behöver blott påminna t. ex. därom, att tullfrihet 
eller icke i Öresund varit en klausu~ i nästan alla svenska freder 
med Danmark under gångna tider. SäTskilt aktuell har denna 
fråga emellertid blivit genom den rent negativa ståndpunkt, 
som Danmarkt på sistone synes vilja intaga till densamma genom 
att på allvar diskutera en nära fullständi•g frivillig avrustning 
för egen del. 

Danmark är av naturen satt som portvakt vid Östersjön, 
och det har unde'r förflutna århundranden på de sårnedels givna 
g·eografiska förutsättningarna kunnat spela en stor ron i 
Nordens historia. Ännu under världskriget var Danmarks 
hållning· ett spörsmål av största vikt - man behöver blott 
eftersinna, vilka följder ett definitivt danskt stäl1ning·stagande 
på västmakternas sida kunnat medföra vid vissa tillfällen under 
krig·såren, - Det var ju uppenbart, att den kortaste sjövägen 
:från England till Ryssl'anclleclcle genom de danska farvattnen . -
De bevekelsegrunder, som :föranledde England att icke upprepa 
sitt tillväg·agångssätt från 1801 och forcera denna närmast tiill 
hanels liggande förbindelseled med Ryssland, hava icke blottats, 
men man skulle kunna gissa sig ti1l, att hänsyn tiH elen tyska 
flottans styrka utgjorde en av dem. Hade då vakten vid 
Östersjöns portar övertagits av Tyskland? 

Tidsk?-ift i SjöL·äsenclet. 41 
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Redan g·enom Sveriges framträngande till Öresund hade 

det skjutits en bräsch i den danska muren för Östersjön, och 

denna bräsch hade vidg·ats än mer ·genom det tyska Tikets 

gränsförskjutning fram emot Lilla Bält samt genom Kielkanalens 

tillkomst. Tyskiland och i viss mån även Sverige hade blivit 

mepjntresserade parter i Öresunds- och Bältf'rågan, om än 

Danmark alltjämt var den äldsta och onekligen även den största 

intressenten, ehuru icke längre den enda. Danmarks roll hade 

något minskats - men därmed ock de krav, som rollen i fråga 

ställde på landets militära resurser; och det syntes fullt möjligt 

för Danmark att - utvecklingen å andra håll till trots -

åtminstone i Stora Bält och i varje fall i eget territorialvatten 

fortfarande på ett övertygande sätt uppehålla väktarens rolL 

A andra sidan syntes det även Jigga i Öppen dag, att Danmark 

ej längre kunde utöva något inflytande på läget å de fr ia 

vattnen å ömse sidor av förträngningarna - och det var å 

dessa Öppna hav (men icke i Bälten eller Öresund i och för sig) ,. 

som Tysklands högsjöflotta blev den dominerande faktorn. -

Tyskland hade sålunda icke övertagit vakten, men det hade i 

sitt eget intresse satt extra reg·lar för portarna till Östersjön. 
De förändringar, som VersaillesfTeden åstadkommit, äro 

tvenne: den dansk-tyska gTänsen har åter förskjutits söderöver, 

med andra o'rd: Lilla Bäl't är åter helt danskt; och den tyska 

flottan har så förminskats, att elen icke längre i förhåUande 

till en stormaktsflotta utgör en avgörande maktfaktor. Genom 

den först nämnda förändringen har Danmarks väktaruppgift 

något ökats, dock e j i någon väsentlig grad, Genom den tyska 

flottans reduktion har en scenförändring skett å de Öppna 

vattnen utanför och innanför de danska sunelen - men har 

därf·är Danmarks roll b]livit en annan? J ag· kan icke f inna, 

att så är fallet - men det förefaller som om man i Danmark 

fattar det så, som om man där numera funne rollen för sto1~ 

och övermäktig. 
Någon annan förklaring· till det danska avrustningsförslaget 

synes icke möjlig, än att bakom detsamma ligger misströstan 

om elen egna förmågan att ensam fylla den strategiska uppgift. 
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som landets geogTafiska belägenhet uppställer. (»Naval and 

Military Rewrd» tyd:es emellertid vilja fatta den danska av

r ustning·sdiskussionen uteslutande som ett utslag av senilitet 

hos den danska nationen; tidskriften avfärdar förslaget med en 

axelryckning· och de vältali g·a orden: »Poor old Demnar k!» ). 

Men denna antydda misströstan förefaller vara grundad på en 

missuppfattning av det verkliga läget. Danmarks mest vita1a 

intresse ligger däri att upprätthålla sträng neutralitet å sitt 

sjöterritorium samt att - o~h det är hela problemets tyngdpunkt 

- förhindra varje främmande makt att å danskt område 

upprätta en militär bas (särskilt för sjö- och luftstridskrafter). 

Det är därjämte av största vikt för Danmark att vidmakthålla 

sina inre förbindelse r, d. v. s. förbindelserna meJlan Öarna och 

mellan dem och Jylland; det är det hel'a, enheten, som är av 

vikt, om något. Ingen begär eller ens drömmer om, att Danmark 

ensamt skall i längelen kunna emotstå ett hänsynslöst genomfört 

anfall av en stormakt. Men även en stormakt, som i regeln 

har flera dolda fiender än vänner, löper g·enom ett sådant 

överfall en viss r isk, så snart Da.nmark över huvud taget har 

några militära resurser. - Varje krona mera till elen danska 

fö rsvarsbudgeten innebär, ej blott för Danmark självt utan 

även för dess grannar, ökad säkerhet, varje krona mindre 

innebär rninskad säkerhet. 
Det danska avrustningsförslagets tillskyndare torde 

Nationernas förbund vilja se den kraft, som skall upprätthålla 

status quo i de danska farvattnen. Men de glömma därvid, 

att Nationernas förbunds råd icke har ett fartyg, icke en man 

till sitt ornedelbara förfogande, och det vore i sanning en dålig 

operativ ledning av en besluten fredstörares stridskrafter, som 

ieke på vilken punkt som helst av jordens yta kunde förekomma 

Nationernas förbund! - Även i ett annat rent militärt avseende 

är förbundet svagt, och kommer alltid att förbliva det - ty 

svagheten ligger däri, att det är ett förbund. - Med andra 

ord, det torde alltid bliva elen överfallne, som ensa1n får upprta:ga 

elen första, våldsamma stöten . V ad vill man möta denna med? 
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Jag har måhända alltför länge uppehållit mig vid Bältens 
och öresunds problem. Därigenom, att i Danmark avrustning 
rätt och slätt diskuteras helt på allvar, börjar detta problem 
emellertid upphöra att vara ens till någon del ett uteslut ande 
danskt problem. Sverige är i varje fall medintresserat g·enom 
sin strandrätt vid Öresund, men blir det i än högre grad, därest, 
såsom föregående års föredragande så träffande uttryckte det , 
ett »sjöstrategiskt tomrum» uppkommer i farvatten omkring 
Danmarks öar. Denna tredje »clanger spot» i Östersjön ligger 
oss också närmare än någon av de föregående, och de delar av 
Sverige, som ligga därint1ll, äro tiH yttermera visso detsammas 
rikaste och tätast befolkade landsändar. 

Det synes numera visserligen knappast mojligt, att det 
danska avrustningsförslaget skall komma att förverklig·as, men 
skulle så bliva fallet, måste detta fattas som en maning till 
ass själva att i tid stärka vårt försvar. 

Vi hava redan vid denna ytliga granskning av läget i 
Östersjön trott oss finna ej mindre än trenne skilda möjl'ig'heter 
till konflikter, som alla nära kunna beröra våra egna vitala 
intressen. 

Ingen Önskar krig - men vilken makt kan giva fullgod 
säkerhet för sina fredliga avsikter i alla de fall, som kunna 
inträffa under alla år som komma? Förvisso ing·en, ty framtiden 
lig·ger bortom horisonten. 

För ett bedömande av de närmaste utsikterna äro å andra 
sidan nuet och det nyss förflutna de enda fasta hållpunkterna, 
och på dem synas förvisso icke några säkra förhoppningar om 
alltjämt fortsatt fred för vårt land kunna grundas. 
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Några reflektioner 
med anledning av minnesskriften "Ur det Gamla Gardets 

öden" av Carl Bennedich. 

Den 5 september innevarande år hade man tillfälle att 
Stockholm bevista det stämningsfulla och fosterländskt vac

kande högtidlig·hållandet av Svea livgardes 400-årsminne. Med 
vördnad och beundran kunde man härvid låta tankarna vika 
tillbaka från dag·ars strider till förfädrens bragder under 
dådfyllda daningstider. 

Med stor förväntan och en uppriktig önskan att stärka 
samhörigheten med det f·örflutna går man så att följa det 
gamla gardet på dess strapatser i med och motgång, så som 
de framlagts för allmänheten i en teckning tiU livgardets minnes
fest med titeln Ur clet :gamla garclets öclen sammanställd under 
le.dning av överstelöjtnanten vid g·eneralstaben Carl Bennedich. 

Det är uppfriskande att läsa den boken. Författaren -
man får väl antaga att en vilj a enligt den i arbetet väl 
motiverade principen lett det hela - för oss i breda, raska 
drag· med g·ardet under kämpalek och rivande strider inom 
och utom det egentliga Sverige fäderneslandets krigshistoria 
igenom från 1521 till 1814. Under kraftiga och kloka viljors 
ledning förde det ypperliga svenska folkmaterieJet g·enom strid 
landet fram hll makt och ryktbarhet . Men de fall', då en 
vacklande, särskilt i partipolitikens tidevarv svag· ledning· genom 
bristande beslutsamhet och vil'ja till strid raserade a:Ut detta, 
förtigas icke heller. 
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Så långt följer man obetingat författaren och erkänner 
bokens värde, ty elen är skriven »för de levande, som därav 
skola hämta lärdom till ett nyttigt liv». 

Har man däremot från huvudinnehållet i boken särskilt 
stannat inför författarens värdesättning· av :flottans verksamhet 
- - det g·amla gardets öden äro inbäddade i en på vissa ställen 
mycket fyllig krigshistorisk översikt - finner man att intet 
tilJifälle till utfall mot sjövapnet försuttits. Med frejdigt mod 
och utan hänsyn till det begTunclansvärda i bokens slutord, 
att våra förfäders »olyckor äro följder av lättsinne och bristande 
Lehärskning», fullfö~jer författaren offensiven mot flottan med 
tendensiöst undertryckande av sådana omständigheter, som med 
litet god vil ja väl kunnat anföras sås0m förklaring· till åtskilliga 
av de enligt författaren genom :flottans försumlighet lidna 
motg·ångarna. 

Vi skola anföra några exempel för att belysa detta och 
för att klarlägg·a halteri av det utövade författarskapet vad 
ror flottan vidkommande fråg·or. 

I skildringen av Kalmarkriget finner man följande omdöme 
om härens uppmarsch (sid. 41). »Genom den bristande försvars
ueredsloapen':') fördröjdes härens samling och uppbrott. Konung 
I<;:ristian hade redan halvannan månad varit i besittning av 
Kalmar stad och lika länge belägTat slottet innan en svensk 
l1är var färdig· att rycka till undsättning eller över huvud att 
m·öta fiendens anslag-». Men när det gäller flottan, vilken då 
liksom så många gånger senare befann sig i liknande och 
måhända ännu större brist i försv·arsberedskapshänseende, 
beter det he1t olika: »Sedan flottan ef'ter upprepade orcler från 
Konungen':') äntligen inträffat i Kalmarsund - - - ». Och 
då det omtalas, att de svenska sjöstridskrafterna av den betydligt 
överlägsna danska flottan tving·as att lämna Kalmarsund, heter 
det »När flottan härefter rymde :fältet :för fiendens sjöstrids
krafter - -- - » under det att infanteriets reträtt vid Mared 
1563, sedan ~<.:avalleriet drivits på flykten, betecknas såsom »en 

*) Enrs. här. 
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y;y nattmarsch», g-enom vilken man lyckades >>Undandraga s1g· 
beröringen med motståndaren». 

Vidare anföres i skildring·en av Kalmarkriget, hurusom 
danskarna på grund av sjukdomar och proviantbrist återgingo 
till Göta ä~vs mynning (1612) , varigenom den svenske konungen 
b!ev oförhindrad att föra sin arme till centralstäHningen vid 
Jiinköping (sid. 44). »Det var hög· tid ty den danska flottan, 
v ilken fortfarande lämnades helt i fred av den svenska» hade 
tagit Västervik och där landsatt en häravdelning. »Ehuru 
f1··rbindelserna till sjöss alltjämt fungerade oklanderligt» fann 
elen danske befälhavaren »på grund av täta anfall från små
ländskt lantvärn» det rådligast att återvända till Kalmar. 
Sedan skrevs Kalmarkrigets epilog· »av den danska flottan , 
vilken g·enom en djärv framstöt mot Stockholm t vang· den 
svenska att söka skydd bakom Vaxholms befästningar. Lika 
litet som tillförne under kriget :förmådde den senare bjuda 

något motstånd». 
Nu upptr ädde i verkligheten den svenska flottan år 1612 

såväl vid Gotland som utanför Danzig innan den av den dubbelt 
ö1redägsna danska flottan tvingades in i skärgården.. Men detta 
iir ju en detalj. Man fråg·ar sig i stälaet, varför icke danskarna 
utnyttjade sitt herravälde till sjöss, som enligt författarens 
framställning var så obestritt, för att landsätta trupper varhelst 
de önskade på Sveriges kust. Jag· kan icke finna någon annan 
förldaring· härtill än att den svenska flottan, hur svag den än 
var, dock avskräckte danskarna från större landstigningsföretag· 
~in det, som utfördes i Västervik och kunde avvisas av lantvärnet. 
Danskarna opererade dock med 34 välrustade skepp, under det 
vi med stort besvär kunde få 18 skepp rustade·. I hela vår 
flotta rådde dessutom en lamslående brist på krut och kanoner. 
Glädjande är dock å andra sidan att finna, att författaren av 
det gamla g·ardets öden inser flottans stora betydelse så som 
c:et framgår av clet skolexempel Kal!markri·get erbjuder. Men 
varför då söka nedsätta sjövapnet såsom sådant under detta 
krig, när elen allmänna försvarsberedskapen som vi sett var 
så dålig·, att till och med hären fick känna dess menliga följder. 
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l det senare faliet stodo dock skadorna delvis att reparera men 
s~t icke vad flottan beträffar. 

Författaren säger som allmänt omdöme om Gustaf II AdoLfs 
krigföring: »Man må icke förvillas av hans tal och hans skrift; 
in gen av de storartade planerna bragtes till utförande - inför 
verkligheten begränsade konung·en uppgifterna och mätte med 
mindre mått» (sid. 75). Ur maritim synpunkt - och en sådan 
torde väl åtminstone i det dåvarande läget få anläggas - synes 
dock konungens till synes komna åsikter rörande higföringen 
och r ikets konserverande ingalunda verka förvillande utan fullt 
klara och begripliga. Vissa länder kunna till följd av sitt läge 
helt bortse från flottans betydelse - om den existerar eller ej 
spelar ingen roll - men andra kunna och få det icl\e. De 
förra må driva sin kont inentala strategi ensidigt t ill sin .fulländ
ning. Men de senare, exempelvits vårt land, måste med eller 
mot sin vilja ta1g·a hänsyn till de besvärliga vattnen och i an
slutning härtill låt a sin krigföring ledas av den maritima 
strategiens synpunkter . 

Slaget på Kolberger Heide den l juli 1644 »blev en be
svikelse för den danske konungen, t y Fleming avbröt kampen 
och återförde sin flotta till Kiel ». För den oinvigde är detta 
skrivsätt något vilseledande, med hänsyn till att Fleming efter 
att tre gånger hava gått till anfall mot den danska flottan 
och sedan mörkret mellan kl. 9 och 10 på kvällen skilt de 
stridande åt hela natten och jämväl följande dag fortsatte att 
kryssa i farvattnen syd de danska Öarna i avsikt att upptaga 
ny strid med danskarna. Först den 3 juli seglade Fleming in 
i Kielbukten . Spaningen och spaningsfartyg voro den tiden ej 
utvecklade så som nu, och torde av det skälet inget klander 
kunna riktas mot Fleming, att han icke i dagningen elen 2 juli 
verkställde detacheringar för att uppsöka fienden, som då låg· 
och reparerade sina skado r å en undang·ömd ankaq:ilats . För
fattarens framställning är sålunda här f elaktig. 

»Horn spejade alltså förgäves efter de svenska skepp, vilka 
planenligt skulle hjäl'pa honom att taga Malmö». Att stämningen 
hos f ältmarskalken i Skreflinge icke höjdes av det »hugnesamma 
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budskapet» att generalmajor K. G. Wrang·el »frälsat flottan 
hem till Stockholmsskären» får man sedan veta, liksom att Skåne 
icke under sådana förhållanden kunde erövras. 

Planen för anfallet mot Danmark byggde som bel,ant på 
ett samtidigt anfalJ. söder ifrån av Torstenson och norr ifrån 
av Horn. Fleming med örlogsflottan skulle tjäna båda herrarna 
med företräde åt Torst enson , för att i första hand överföra 
den ne till de danska öarna. En förhyrd hjälpHatta från Holland 
skulle biträda. Det är sålunda fråga om framförandet av fyra 
kraftgrupper från skilda håH mot Danmark och häri ligga de 
strategiska svårigheter , som i detta krig· icke kunna lösas. 
Torstensons hastiga marsch g-jorde att anfallet söder ifrån lwm 
att ansättas redan den 12 december 1643, medan anfallet norr
ifr ån mot Skåne kom 1'örst i mitten av februari 1644. Vår 
flottas rustning uppsköts för att krig·sförberedelserna ieke i 
otid skulle uppmärksamm as och varna fienden, så att Fleming 
med »armadan» icke kom till sjöss förrän i juni - då redan 
den fjärde kraftgruppen, hj älpflottan, hunnit mötas av konung· 
Kristian, som i detta fall icke var mindre snabb än Torstenson 
i sina operationer. Planen blev såliunda från början snedvriden 
huvudsakligen till Jöljd av bristerna i förbindelsetjänsten. 
Redan före Kolberg·er Heide var »läg·et på den tyska f ronten 
sådant, att Torstenson icke längre kunde tänka på en samverkan 
med flottan mot F yen» (sid. 89). Detta stod klart den 18 juni 
nä r Fleming· första g·ången kom till Kielfjorden och person].ig·en 
lcunde överlägga med Torstenson . Den »fög-a verbamma 
svenska flottan » hjäl1pte då Torstenson att besätta Femern före 
stri den med elen danska flottan vid Kolberger Heide. 

Det strategiska läget blev genom den kejserliga härens 
tryck söderifrån i grund fö ränd rat och danskarna kunde samla 
all kraft mot Horn i Skåne. 

Att sedan f lottan »:frälstes till Stockholmsskären» ~ir ett 
skrivsätt, som författaren kunnat bespara sig, ty den objektive 
forskaren vet redan förut , att flottor i viss utsträckning· äro 
bundna tiLl sina base r så ock vår förkättrade :flotta, vilken 
dessutom hade närmare 500 sjömil från basen t ill operations
om rådet. Icke blott denna gång· utan mångfaldig·a gånger ha r 
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vår flotta trots brist på baser förlagt operationerna till de 

f ientliga farvattnen, under det att den danska flottan endast 

E'!1 gång, nämligen 1612, gjort en al~varligare framstöt mot 

Stockholms skärgård och då haft stor olägenhet av det stora 

avståndet från den egna basen, vilket ock gjorde, att den på 

grund av bl. a. proviantbrist efter endast en månads sjötåg 

nödgades återvända. 

Författaren framhåHer, att den enda följelen av segern i 

Femern Bält blev »att Horn kunde taga sina vinterkvarter i 

Skåne». Var icke också Kristian IV:s av författaren jämväl 

omnämnda, brådstörtade utrymmande av Skåne och Malmö, 

en mer primär följd av sjösegern än att Horn lmnde taga 

vm t erkvarter i provinsen? 

Rörande år 1645 sägs att operationerna »begränsades till 

erövringen av Malmö, el. v. s. det fu llständiga besittnings

tagandet av Skåne. Men även denna gång svek flottan - elen 

föreles icke längr·e av den kraftfulle general Wrange~, utan av 

t:·tt tremannaråcl»*). Det är ju att beklaga att flottan icke 

fick behålla den kraftfulle W r angel såsom högste befälhavare, 

Yilken genom sina moraliska egenskaper och sina studier av 

seglingskonsten i Holland lämpade sig att föra befäl på f1ottan . 

Underligt har flottan icke sällan blivit behandlad tiderna igenom. 

Vid sammanträdet med fältmarskalk Horn 1645 »hävdade 

dessa (Ryning och W r angel) hårdnackat, att det var omöjligt 

att föra flottan upp i sundet mellan fästningen och Saltholm». 

Denna gång var ju ändå general Wrange1 med vid vägran att 

låta flottan stånga sönder sin kraft på e n forcering av elen 

danska strömmen Drogden men ändå inverkaT icke detta på 

författarens uppfattning av vad som var möjligt. 

Kan man förklara freden i Brömsebro utan att tala om 

f(;ljderna av slaget i Femern Bält den 13 oktober 1644 och 

flottans uppträdande i de danska farvattnen på sommaren 1645? 

''') »Tt·c"lll;lllll;JI·:tdol » ul gjot·dcs <Il. <llllit·alilcl..;racld. L d. i'>rerslcn 

rid Si)clc tnl allhl tHI,; ICg"l'lllenlt' l •:t·il' U1·ning. alllitalt'll L d'. iirer~lt' ll 

.\kc LTif.sjJarJt' och ;.!l' lll'i·;tlon 1\. t:. \Yt·ntl .~:c-1. llyning vnt· t'ni igL tl•roli 

n ing'C' IlS Julllll:l'kl a1· don :2 1 mnj i!i l :i JJiig-;ir /Jt•Ii.illwv;uc iin2r c]rn 

s;mJL1clc l'l oU an. 
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När Carl X Gustaf andra g·ången år 1658 stod på Själlancl 

under ett anfallskrig· - »tyvärr dröjde handen den gången, 

sa att Köpenhamn hann sättas i försvarsti~stånd» - får man 

t ill livs följande i samman hanget något omotiverade reflexion: 

»Att flottan skulle kunna förhindra en landstigning på det 

egentlig a Sveriges kust var ett fåfängt hopp, vilket icke bedrog 

någon inför den hårda verklighet, som nu var för handen» 

{sid. 107) . Det var icke aUs fråg·a om någon dansk landstigning 

i Sverige och en sådan blev inte försökt. Reflexionerna göra 

s;g här sj älva. 

Beträffande kriget 167:3--1679 lämnar författaren klart 

besked, varför flottan då icke förmådde fyUa sina v iktiga upp

gifter. Förvirringen och bristerna inom försvarsverket hade 

»beträffande marin en nått vida över den gTäns, inom viJken 

hot är inom rimlig tid tänkbar». »Flottan kunde helt enkelt 

icke manövreras, och därmed var förmågan att föra krig·et på 

ar:dra sidan havet för den gången slut». Bristerna i och efter

l~tenheten beträffande flottan elen gången vore fullt påtagliga. 

Den civila ämbetsman, vilken efter fältmarskalken G. O. Sten

bocks avgång· som riksamiral sattes att bringa reda i förfallet 

skickade man emellertid ut som högste befälhavare å flottan för 

att leda den i strid! Andra gång·er hava efterlåtenheterna i 

flottans underhåll varit stora ehuru icke lika påtagliga, som 

denna gång, men då har författaren i stället angivit bristande 

Yilja eller förmåga hos flottans män vid operationernas utförande 

siisom förklaring· till eventuella misslyckanden . Mycket lärde 

Carl XI av detta krig. Hans insats för flottans återupprättande 

icir ett påtagligt bevis härpå. 

Beträffande det redan förut i denna tidskrift av marm 

historieforskare':') belysta förhållandet i Öresund vid kriget mot 

Danmark 1700 har ing·en ändring i författarens uppfattning 

kommit t ill synes. Han säger i nu föreligg·ancle verk »Och 
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om den svenska Hottans ledning måste tyvärr sägas, att den 

icke efterkom Karl XII:s tydliga order att uppsöka och tillintet

göra den danska flottan ». Order är order, det är ju alldeles 
riktigt, och utföres icke en order blir det vägran att lyda. 

Men därför är det ju också nödvändigt, att den befallande 

ir;nan en befallning gives, gjort klart för sig om det är möjlig~ 
att utföra den. Ett kompani får order att besätta en ställning 

I land och skall besätta den, om livet räcker till. Uppkomna 
personalförluster kunna ersättas. Men det är icke samma 

förhållande med en flotta, som får order att förgöra en annan 

flotta under sådana förhållanden, att det blir den själv, som 

undergår den största förödelsen, såsom år 1700 med visshet 

hade blivit faUet. Drogden var lätt att spärra, batterier funnos 

.?. Saltholm och Amager':') och den danska flottan kunde när 

så önskades draga si-g bakom Köpenhamns befästningar, varför 

den blott behövt i det skedet åse förstärandet av den flotta, 

som jämlikt sin konungs befallning förgäves läte sina svår
ersatta skepp förgöras. 

Varför skall man nu nå ohållbara grunder fortsätta att 
ställa flottledningen vid skampålen för händelserna år 1700? 

Vi äro ju ense om att den svenska flottan behövdes för den 

fortsatta krigföringen. I »Karl XII på slagfältet» sägs härom: 

'>Med hänsyn till försvaret av Sveriges transbaltiska besittningar 
var .full rörelsefrihet på Östersjön ett oavvisligt krav . Denna 

rörelsefrihet kunde endast vinnas genont elen svenska flottans 

/Jehär-skancle över-makt»':":'). Det behöver därför icke »tyvärr 

sägas» att den svenska flottan s ledning begick orderbrott utan 

man torde väl komma sanningen närmast - och det är väl 

den man vill åt - om man säger att utan ett hasarderande 

av den övermakt till sjöss, som var nödvändig för att hå~a 

härarna på andra sidan Östersjön, kunde den danska flottan 

icke .förstöras i sin bas - ty dit hade den i alla händelser 

lmmmit innan den svenska .flottan hunnit få ett grepp om 

*) . \I HIC' 1 ,;~on: .\a\"n l \l'a!s jn till' l ~al.l i c. 
':":') 1\11 r·.s. h:ir. 
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densamma - av den svenska flottan utan landstigningstrupper, 
varför icke heller befallning härom bort utfärdas. 

Man må jämföra engelsmännens tillvägagångssätt vid anfall 

mot danska flottan i Köpenhamn i början av 1800-talet. År 

1801 fick Nelson order av den eng·elske Överbefälhavaren i 

Öresund att avbryta ett anfaB mot danska flottan på Köpen

hamns redd, enär det ansågs dömt att misslyckas. Nelsons 

orderbrott ledde där icke till den danska flottans förstörande. 

Ar 1807 förstörde eller bortförde engel'smännen den danska 

flottan i Köpenhamn g-enom ett kombinerat företag- d. v. s. på 

det sätt, som år 1700 »slutligen stod klart f·ör det svenska 
högkvarteret» . 

Den svenska huvudhären låg i Skåne klar att skeppas till 

Holstein. Varför beslöt man sig- icke från början för att söka 

krigets avg'Örande på Själland, där danskarna voro betydligt 

sårbarare än i Holstein. Landstigningen på Sjä11and gick ju 

sedan flottan kommit in i Öresund utan förlust av en enda 

man, och då kanske vi, förutom ett snabbare avgörande, aven 

fått den danska flottan utlämnad.. 

Man måste helt instämma med författarens omdöme i fråga 

om de sorglig·a förhållanden som åter rådde inom landets och 

dess försvarsstyrelser under mitten av 1700-talet och vilka varo 

grundorsaken till det olyckliga krig·et 1741- 1743. När man 

:får veta att delar av livgardet under reträtten i Finland nöd

sakades »med fälld bajonett och under hot om eldgivning visa 

ett annat truppförband til1 rätta» förstår man hur tillståndet 

var i dåtidens svenska krigsmakt. Men den »envetna vägTam> 

flottorna visade att utföra sin anpart av operationerna får väl 

också sökas i de säkerhg·en bekanta sjukdomarna och bristerna 

på flottorna. 

Beträffande Gustaf III:s ryska krig- säg·es. »När anfalls

planen skulle uppgöras, framträdde emellertid den nu r ådande 

svenska krigsledning·ens bristande sinne för strategiska realiteter 

på ett olycksbådande sätt». Petersburg skuHe angripas från 

såväl norr som söder. »Armeris operationer g-jordes sålunda 
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helt beroende av flottans förmåg·a att behärska Finska Viken» 
(sid. 252). 

Tanken häri torde väl ej få anses strategiskt felaktig. 
Förmådde vår Hotta då oskadliggöra den ryska, kunde ju hären 

föras till den plats norr eller söder om Finska Viken, varifrån 

framträng-andet till Petersburg var lättast. Den disponibla 

levande kraften hade väl då kunnat utnyttjas på ett effektivare 

siitt för vinnande av det uppsatta målet, än om den var tvingad 

att på blott en sida av Finska Viken slå sig· ig·enom fiendens 
samlade kraft till lands. 

N u lyckades icke detta 1788 - krigsplanen uppg·jordes som 

bekant utan att någon representant för det vapen, varpå krig·et 

byggde, flottan, var med. Ör]bgsflottan f ick allt fö'l' liten tid 

vå sig för rustning· till kriget. Vid den kritiska punkten i 

Hoglandsslaget, då det taktiska avgörandet i striden skulle fällas, 

då kom mo bristerna i utrustningen fram, då fattades kulor, och 

redan vunna framgångar kunde icke fullföljas. (Arnold Munthe, 

Svenska sjöhjältar VII: l sid. 228) . Härmed har jag blott velat 

visa huruledes vid planernas uppgörande det är av vikt att de 

ledare, som bära ansvaret i eftervärlden för timade motgångar 

åtminstone böra få vara närvarande och klarlägga tillståndet 

hos de vapen, varmed kriget skall föras och före ett krig· få 

tillfälle att f ylJa eventuella brister. Det erkännes, att efter 

Hagland blev krigsläget helt ändrat, men de till »rikets för

nämsta vapen», såsom författaren uttrycker sig·, upphöjda 

flottorna g-jorde sig icke skyleliga till något Anjala utan avg-jorde 
snarare krigets utgång·. 

Det Dennedichska arbetet avse r att vara och är också i 

egentlig mening en historia om det gamla gardet. Det åsyftar 

icke att utg·öra en svensk krig·shistoria i allmänhet och ännu 

l1lindre en sjökrigshistoria. Men skildring·en har av helt 

naturliga skäl infogats i en redogörelse för det vid varje olika 

tidsperiod rådande allmänna läg·et och så har arbetet blivit en 
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svensk krigs- eller krig·spolitisk historia vad beträffar krigen 

t ill lands. Man återupplivar sålunda sina historiska minnen 
om våra gamla regementens marscher, läger och strider i 

länderna på andra sidan Östersjön i Liffland, KUJ·land, Ryssland, 

Polen, Preussen o. s. v., och man följer med stolthet deras 

bedrifter. Men författaren förstår icke, eller vill icke förstå, 

hur det varit möjligt, att som slmclde, föra regementena fram 

och åter över havet, underhålla dem på andra sidan Östersjön 

t'led rekryter, vapen, ammunition och mycket a:1nat, upprätthål:a 

den nödiga förbindelsen mel'lan ledningen vid hären och rege

ringen hemma, och i. övrigt att förse hemlandet med behövliga 

förnödenheter, huru över huvud taget århundranden igenom 

Sverige kunde genomföra sin transbaltiska krigspolitik trots 

tillvaron av hibska, danska, polska och ryska flottor. Det bör 

vara allom bekant, att detta kunde ske allenast g·enom svenska 

flottans tillvaro, sjötåg och strider, bedrifter även de liksom 

gardets. 
Våra stridskrafter såväl tilt lands som till sjöss hava under 

tidernas lopp haft både framgångar och motgång·a:r, hava varit 

både bättre och sämre ledda, varit både fattigare eller rikare 

utrustade. Härens motgångar överfaras av författaren med 

varlig· hand. Om flottans verksamhet nämnes, endast där det 

funnits tillfälle att anteckna en motgång, då denna utnyttjats 

till en kort tendensiös utlägg·ning. Författaren har vid 

skrivandet av gardets historia till synes icke kunnat frigöra 

~~ig från en till mani utvecklad benägenhet att underskatta 

sjövapnets betydelse i vår krigshistoria. Denna tendens har 

spårats även av andra än militära bedömare. Sålunda säger 

professor Carl Hallenclorff i Sv. Dag·bl. av den 5 september 

urn skriften: 
»Det är från sin tids betingelser en var måste bedömas, 

svårig·heten för historikern därför att rätt intränga i dessa. 
Detta påpekande synes ock gälla de berörda apostroferin

garna av svenska flottans svagheter. Säkerligen kunna sådana 

icke förnekas, men kritiken för dem torde främst drabba en 

Etyrelse, vilka allHör ofta av sparsamhetsgrunder elLer andra 
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skäl ägnade sjövapnet en otillräcklig- omvårdnad. Men även 
om dessa de styrandes underlåtenhetssynder icke alltid räcka 
till förklaring·, så finnes det också avsevärda poster på kredit
sidan. Flottans roll i vår krigshistoria har, det bör man icke 
glömma, oftast varit den g-anska otacksamma, att finnas till 
utan att mycket synas. När den besörjt och skyddat de otaliga 
transporter av trupper och förråd, som under de mång-a krigs
åren gått till främmande hamnar och långväg·a krigsskådeplatser, 
då har den fyllt en blyg-sam men riksviktig uppgift, som väl 
l;an motsvara det moderna transportväsendet under våra dag-ars 
världsh:rig. Här får måhända nyttjas den latinska sentensen 
f,·ån gardeskrönikans försättsblad passunt nec passe videntur, 
vilken tillåter olika tolkningar och bl. a. kunde översättas »verka 
utan att synas». Naturligtvis vore det önskvä•rdast, att icke 
någTa försyndelser förekommit vare sig för flottans eller för 
crmens del». 

Och fil. d:T Bertil Boethius uttalar i Svensk Tidskrift: 
>; Särskilt karaktäristiken av Gustaf III:s ryska krig· fäster sig 
i minnet. Här skall den beröras med några ord därförr, att 
skildringen av detta krig låter kulminera en hittills oberörd 
tankegång· i författarens framställning-, hans temperamentsfulla 
kritik av flottans roll i vår krigshistoria». 

Den nu utgivna boken utg-ör en förelöpare till ett beramat 
större verk över Svea Gardes historia. Det vore ur mång-a 
synpunkter lyckligt, om detta i färdigt skick kunde bjuda på 
en skildring av gardet i dess glans och ära, bekymmer och 
l:amp, som icke förfulas av obehövliga och oriktiga utfall mot 
den flotta, som dock g·enom sin verksamhet under de fyra g-ångna 
seklen - ibland även den i glans och ära, oftast dock i tysthet 
och utan smattrande fanfa'rer - för gardet möjligjort ploc
kandet av många av dess vackraste lagrar. 

Svensk militär krig·shistorisk forskning omhänderhaves 
huvudsakligen av generalstabens l<rigshistoriska avdelning, vars 
chef är Överstelöjtnant Bennedich. Någon motsvarande organi
sation för sjökrig·historisk forskning finnes ännu icke. Erfaren
heten - av denna skrift såväl som av tidigare av samme för-
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fattare - giver ett belägg på nödvändigheten att skapa ett 
organ föT luig~shistorisk forskning' även inom marinstaben, för 
!'ä vitt det är önskvärt, att den hittiUs alltför ofta framträdande 
ensidigheten i svensk militär historieforskning· och historiebe
dömning skall kunna bortarbetas. 

H. Strömbä.ck. 

Tidskri ft i Sjöväsendet. 
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Meddelande från främmande mariner. 
_\Icdde lnclc r.1·an "Jla rin,;lnhens UL,·iJ;<'~ :wdl'llli ng;. 

(l\on' lll llc1 192G). 

England. 

U-biilcn »L :2G»., ele n si~ta a'l' ln·igsprogt·annnd (th e wm: pll'ognlln

mc.-:>) , h a r nu ingi\.U i 5 :e n-bitts l'Jott i]je n. »T, 2G» ln.clcs pi't stap eln i 

;j<tnrt;w:i. 1918. Den ii 1: en s_yc; l c•rll:IL li,ll »L 21», so m nu ii,~- pit l' iig till 

l\ina. »L 2G» hm: c l t deplacC'mcnl p~t 800 tons j ö\·-liige oc h 1,080 i 

u1·-.läg·c. ..\lasl\in eJ.·iot för .öv-g<ing ul n?cklar 2,400 hl;1·. och för u r-gån g 

:t ,GOO hkr ., YilJ;et ger en t;a,1· t av 11 ,5 oc· h 10,5 knop 'rt\>pe ldiv<' . Bc:-:;tycl;

ningc n ul,görcs av 1 10,2 c m. Lnnon och J toqx"llubcr. 

('l'he I-Iampsll irc 'J'el cgr·nph ami Po.--;t d en 22 ok to bet· J 92G ). 

En ,~clmirally F lee t order hcsbmmc.r a l l i nslntl\Li.onshu ·sm· . 'lmlil 

<tllOJ. dn as ä a ll a h angarrm-tyg fö l~ övnin g rtY ri oHan s personal i de 

tjäll teål igganclc n, so m [iiJlkomm a pc1·so111alen fn'tn Hoya l .--\i.r l"orce, 

Jwm,mencleracl ~t {lessa f artyg·, oc l1 v ice \er;sa. E n a Y av.~ i ktermt mecl 

dcssrt i nstatldio uc1· ~i l.' a tt ii:s LadJ;onuna iim scs icli g L J'öJ.}Liencle m0Uan 

dc [1-;, yapn e n och all miijli g9:iim l'iit· dem al;L .-;iilln ,--; i,g; iu i oc· lt lipp

skaHa yarandras <ili ggandcn or-h cliill'm ecl följande a nsYa r. }[C'n vicl 

sidan häraY hoppa~ man att hitTigenom skapa -e n slm· 1·cserv av ö!mcl 

person al :inom flottan, som nHw lan luwa alt t.illg~L i hi1nclclse aY 

uJycJ\S[alJ, s jul\clom Pll c r e n plöts li g m en c nth1sL l illfiiJli g l1iinviindelsc 

t ill f lotLtn om histåncl, medan L' t ·s~i ll nin :,:; Iritn Yccl e rbörl:ig t rapen 

a Yl'<\ l; las. 
('I'h e TTn, t np~hi\l'e T c log l·<t ]Jit allll Po,;L elen :2'? ol\tobe1· 1926). 

Av Clc sex u -b~t lar, som i ngft i 192G ru-s p1·og r.:nm, s kolit t-re byggas 

hos Vickers, Banow, Lv;\ !J os BeaHlmorc, Dalmuir oe;ll ckn sj ii tle aY 

cLL nY ö.tlog's l·a-rvcn. (TlJ c MoJ•n in g Post elen :z::; november 192G). 
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Lu n .. sl;cpjJCJi »H J:3 » I"IL>Lidc~ j sJ 11ll'L Lll" uldobc'·l l"(),r ut l".örcuulcL a v 
1is~:1 i' ii1·s ijk. DL·n i'iil-~l:l l' li ·p: nin gc' n iigdc tu m elen :2 1 uktobc1·, Y;11·1· i<l 

luftsk<' i)tWt ~teg till 2,000 f ed .s höjd. Fö1 t:;öl;cn hec;lo<lo 11 L i alt meclJön1 

och <W<in<la i.Yil en ~ i t~ i ga r1Yp:pJan al" »C+H:be»-lvpcn . Detta Yal: del 

iöa-s ta til tr iilJ c . cl a n:~gol lu l" t>kcpp mc,ll"iiL·t o(" h :il"siint me1· iin ett 

JJygplan tJiL en gang. 
_\];u .-;t isk: l. Iörs iik utfijrcl c.-; rör ,,u Ul'riina mecl vi iJ; c n noggu<t nnh ct 

dt luf•hkepps flyghöjd bu1 lJc'sliimma.s genom : ti cltag ning av Ljud e t Iriin 

:t ]n[l;;l\ c ppd L1 1l OI·clnack . .:: miirTc dl'lo n:ll ionC'1·. Piil-.'>iikcn lil<r'a lmnt 

llfL1 Il.i t ti ll ft -C-(h-;tä ll a n ck. 
(_\ •rmy. ::\;wy and _\it · Forr-c (;a:-l'lte tlcn :Jo o"l;lo1Je·1· 19:20 ) . 

., 'n'lll i i ur: mi nislnu·n•1 1·1 :1 11 t !Je D o m ini on s ;·l sago el c' n :Jo oJdo1Jc1· f J · :~n 

~lag.-;l;c'Jllll'l » l ~,,,-en ge», r l ag·g.> l; c pf J i _\Uantflolln n. l' Jl .c;lricl .-;ÖI" Il i ng. 

nn·ui i om l;.rin g .)0 fartyg ii iJJ1 iiTanck , \ th mUloltnn dcllogo untlc.t· bcfiil 

·n1- . \clm i1·al S it· J-Tc m·y Olin' L 

Frankrike. 

~jöm ini,~tc. 1·n llaT, c' nii gt Le ' l'cm ps, nyli gen r:illt clt in tt ·es~ant 

utlaL1 ndc tÖJ a ncle den fran . ..; lm Ilolta11 s nuvarand e tiLl s tämJ oc-h fram 

tlcla ul:l·cckl ing. IIa11 s katt<Hle sig själ1· l yckli g övc1 illt Yala elen. 

som cla Iva n nu sjö min .lf; ler 1919- 1920, lracle slutl;ig l uppgivit sl ag

,.;ke ppcll ( :\01·mancl ic-lda",'C' n) t ill fÖ'rman !'ör LilLa, s nabba och in.lri".k<l. 

J";u· tyg m ccl sLot· ·1·ii rli g het och som lwntH va r'a a lldeles nä1·1'a'l'andc. 

Hesul tctic n fiincEtgo J ed :u1. Ft·anl\•ri.lw h a de cle iinab bnstc fur-Lygen i 

Yä:rldcn. »Tig t·c»-lypc'n n n en l:r iuml". ö1·erlägsna cgens iGJ. per hos 
Jrn·lygcn , ö1·ediigscn :kTi gsbc,J ccls l'a p, ·i n gen humbug u lan orclenL Ligt 

a rbete - saclan nt· elen nya p oliLi kc n. Sjöfolket l i.ll sjöss, mye'ken 

,;jöl_jänst. es pcclilioner fö-r al t Yisn flaggan och f.öt· ÖY ni ng - clet Vill" 

d e n llii.c;k\ propagamh1 n fii.t .1 ekryte 1·i ng-en;; bef1·~imjandc. T eke nwt· 

tdgm :11' lnncl t_jii.n st ])llncln a cs ka clJ-a l ·', i cl\e m er n i'q:;J:<"I ClyLtncle kase 1·1JC1· 

ulan \" CI·J; li g örnin g t ill sjö~s. F lyg·y;q)nct skulle ]\0111111rt att fÖ'rsL~L 'k;\ S 

oc:lt ht inga d aglig- del i J"lotlnns li v - . 

DeL g;a t· g·anska L1ngsamt alt ra dc under hygg nacl Y;n·a nd e _jagar

IToLLil;jcuJ;t fi"ird iga. _\_y dc ""'-' Jlotti ljl cchnn a pLi 2, 100 tons . som skull e 

vari t fii,rdiga 1925, ii.J.O cn cl a~t !Te i t,_jän .>L. Dc tt-c J'ör-b~i tLracle fad yg;e tt 

<IV Sillllllli\ k la.s.s, >>Lion», »]~ i -so n » och »C: Il t']l<n-cl» (2.700 lons, 70,000 hl\l', , 
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Ju knop, 1JO m. hingcl). ,;om !Jj'ggac;. <le t-va fö~·sLn.ämnda i Dunke r·quc 
oc lt den si~Lniimnda i Lori e n l, hava bll1 i t l'öHlröjda ge nom m oclHicring 
i Titninga,um t ill l'öljd <l\. <le Yiinlcfulla crhu ·enhele1.·, som fraJm gåit vi<l 
dc nyligen Linli g-a jagarnas pJ·ovh11·m·. Be1:diJiandc <le i J·c 2,700 tons 
jagm·n;t av 1925 in ;;; ]):l'Og,t:am , YiJ.kw •r edan IJorll.c Juwa bes tiill'lB, hava 
nCtgr-n 'kont.rnkL (JJlJ ll et;ts bygg;tndc .ii nnu ~cl\e ;wslut als och de komma 
sa tln olii\L iC'I\c· att p itböt·.jns .l'öt·t' l'iiren 1927 - Yill\et i YeJ.·kl :ig hcten 
.itnwbii•r , filt Fn1nkrikc J'iirclt 'Ö.jl't· s il ~ f.loitprog t·flnl med dl: ilt·; ett 
n•sulLt t flY dc'.'>' i tt e l'll'kl\i ra t·cgct ·i ngsorganisil tion. 

Av dc ioJv 1,4:iS ioll.'; j aga J·tt n lil ,lhörand c 1922 a1·s ptpgnrm, vilka 
horde Ymi t fivrcUga i bölj<ll1 av JodideL ~tr, iir C!Hlas t e n i. J u.ll t,ji.i.nsi 
oc lt i.nföd.i~·act mccl <len akti l'il rJoUan. nämligen »S i nwun ». 'l' t·e and1·a 
liaYa fullgjart sina provlurcJ·. 

- ~"ck sex .jagm·na tiJ.lhörnncle 192-1 ars p,togT-am , Yil:Jm nlJa o l'f.ic icUt 
l>m·L ,-,u·'a fiiHli ga fii t·c jc1nw1ri Hl27, ;iro l' nda s t fp ·a :;;j•ösnttn. 

Yllcl'li,;;lJ l' l'yt a j a;.utt·c· ;W 1.:;:10 ton . .; depl au·mctl t och a n Lagl igen 
;J(i,.OOO h'kt·. l1nYa helt n vl igen beriljab " ' ' p adam l' nte l ; men titni.ngarn<.t 
tiU llc•m iiw ide f ~i t 'lliga ol' ll rai'Lygcn torde e.j1 lwmtll<t alt piibru'ja.~ 

.l'i::ir.riin 11,iis ta ;ur, och borälm as dc bliva filaliga hö,;l.en 1928. J~m cllmticl 

li omm el' Fl-<lilkl'ikc ill' 1929 alt iiga 10 fl.otti1jlcd a t c pa 2,400- 2,900 tons 
och 2li jaga r f'. (s. J;:, toq1 illmt1s ll'cscutlil'c), ~- j lka i Yissa a vseonden 
utgöt n elen .kr;lfliga s lc floll.il_j i. Tiidden , ;i t min:-;tonc vad ang111' förm~tg·a 
att lt ii1Ll sjön , fal'lutllalligheL ~amt. lm noners oc t1 iorpecl<:'rs 'l\aliber 
och skottvidcl. Dit I1rnnl\i i.kc uppgi1·it ;1Jl tanl\c pa ö\·erEig ' enhet be
i t·i i.Hande ]1an;;arfa.dyf!.'. ll::tJr deL Iöt· cll'ciil>t att h it iLt s i.g pa firämsta 
platsen i a l st>e tHlc ii dcle tl;;i\u \'apen, e hm·u cl e kan 1·itda olika åsikteJ· 
om, lnll·uvida »Ti gt·c»-lypcn skall hct;ra'ldas som en off'ensi•v e ll;er 
defensiv fattyg"kl a . .,.,, 

11clt·iilJand c u-h;d;u·tt<l iit lii )!:cl bciltte. Dc :;ex » l:cquin »- h~Ll a t" IHl 

(J ,H0- 1,4:10 t.on s) l· i] l höntn cl.t' 1922 i'tJ·s proger am it·o f'itJ1cJi.g;t och komma 
att bilda e n hom ogc•n u-bitlsfloLtilj l .McclelhaYel. Av de tH'. u-bät.arnu 
al· 19'2:i an; pt·ogt·am iir ,, IJ iwqU<'» LiHii)!: oe:lt »C'aiman » ~nml » l;;,;p;tdom> 
undot·ga proylurcr. Do~sa hitLlt· ii. w utrus tade med :32 LoJ •pedcw a r 
kt·afl igas tc typ. rlll\cl. bctyd llr en ltel del i oJ'fcs i,·L hiinscencle i be
lntkta ncl c aY b;tL;umas 'illlllliidw in gsYiit·da Iönn itga att länge 1\tmna Jtä Ua 
~ .iön. ,'u· de Loh u-h<~l<t.l' ll <l Jöt· kus trönsra:n ' L pa G00-710 tons t ill
höt und <c J ~J:2:2-Hl2 : l "t ·,; llHJ)!:t·am kt n ;-; iiJ.tt·c del l ' Il anse,..: Y;ll'<t fil1 dig 
Jör tj iins t. Dessa h;Llm· ttppl;\gas ic'l\C offici ell t~ i fJoLtpeogn1mmet, ltLan 
b c tJ·ald>a-; endast som defe n ~ iTa försrm ·smcdcl av mindt··c Yikt och 
bosLill.a:s eftel' beltov fö.t: aL[; ersiiLt;t o.modcrna bata1·. 

D c bv~t 1,GGO ton.s (i. uv-lilgc) och !)2 m . .liin ga •» Vcngc un> och 
»Hello utahll'». som brggas i Clw rbou•rg och iit·o avsedda fö1· occ;l.nfa d , 
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hara iinnu i ll\e löp t ;n· ~ ~npcln , eJuwu de ·tillllönt J9:ZI iu·~ p·rogntm. 
)[odil'ieJ"ing i ritningarna oclt Iö t:dt·öjcla mutc:riallc,·cran,.,;c t· Jut\'a Ii::ir 
.~cnat dessa lminr. En tH•djc baL a v samma l\laS<', eh ut·u mycket s lön·c, 
l1ar nyligen bC',-;hiJlls l Ch cri)OIIJ·g. Den iit· ett m.ol,; lycko lill d e.n 
l' tl.~C'l.-;1\it x. 1. 

Jl. lodif'i.cr.ing i tiLningar-tw. i. ~ynne,~ · Jrl't J'öriJ ii.tl J-in g;u· a molotcr,na, 
]JflVH l il,aledes IÖl'clröjt clc nio u-bala,rna av 192:i <'tus pH>gt ·'<llll, v.illm 
lin ;tppas:l' piiböt·jat.'i oe: J1 icke torde bl'1·a [ii,H.l.iga Iö1·e ~Uilllllili 'C.n 1928. 
Dl' rem 11 -bät,trna aY l :a kl<l'~ oc li tninutliiggtlingsu-balat· na av 192G 
an; pli.Jgram iiro ;innu icke bes lillltla oclt tot'Cle icke s Lnpt' IJ iiggas l'ön· 
'i n i nslun<landc .'iomma.t . Ii kso tn felile l b llT 1m cd modcd';tdygct Ji\r 
11 -baLa1· ]>il ::i,OOO lon . 1· illwl Yii n l<t S hll1·a riit·clit't l'li ts t HJ:ltl. 

(:\;nctl and Mil'itary l ~ecorcl clC'n 1:3 oktobe1• LD:2li ) . 

J)c'h 1'ö1 alL Yisa rlaggan oe: IJ d e ls fÖl" besätLnin g:ll' na . .; iirning li;tr 
:tle•r e n avclelni,ng aY u teslulunek nyn fa,ttyg bli1·i t .:;aJl lll lclllSa.lt, · De.11 
IJcsLiiJ· nv b·yssauw >> L<unoltc- l).iq uct >> och »Du gua:r-Tt:o ui m>, l'loHilj
ledarctl >> Cilacal» , jagarna >>'.l' cm p6lC >> . »Si nw un » och >>Bont·t·;t;;q lll'» samt 
tt-bälanw »Sou Uleup och >> Nn.J·va l>> . Flagg:sl;cpp iir » Lr,unolLe-.l 'iq u et» . 
En del. lwtmn•w i Pottu gal och pil not·t·n . ~ft-lka s ;\llanl'kuts s kola l>csöJ,as. 
Ex pccliLion e n iige1· rum unlll'r novC',mbc;· oclt clece•mbet·. 

(Le Tt•mp,'i den 2') okto iJL' e Hl2CY). 

Förenta Staternla. 

]\ ölen iill den fön;tLa av dc aLla 10,000 lons li!yssatna tiJJ vi l.l\<1 
n1cde.l beviljats av kongt·esscn s[r~ie:l\Le:; den 27 ulitobet· ~~ ,·an·et i 
13,t·ookl yn , vid v il'ket :ctrbc let va-r it nedlagt sedan 1921. 1•\wl_ygul Lm' 
na mnet »Pcnsacohl». Dc:s,; Jmvud.clctl<t iiJ·cL f'ad :3:J J\n o p, Lingel örcJ·a ll 't 
l 77,.) m. , bredd 20,1 m . oc:lt cljupgacnllc :),9 m. Re.slye: lmiJJ gcn . ulgöt·c,.: 
a 1·: 10 20,:3 cm . l\ann ne J·, ·l 1:2.7 e:m. JurtYii t:nslmno twr snmt (; Lo:rpcdtuher. 

('J'Ilc l\c11· Yll'rk ' l '.imc.~ <le n 2.) oktohc.t· l lJ26). 

Italien. 

Enligt en o[l'icil'll 11Jlllgirl l1ava t1·a u-lmlat· hf' .-;t~i ll l.s hus Y<li·Yd 
T o:;.i i. 'J\u·anto. B åtatDa , ~om ;i.t·o tl" i:l50 to n . .;, ltant .cr ll a ll 'H llli tllllll'll 
»iVLwt;-,\.ntonio-Br·agaclino» och >> l<'ilippo-Cm·J:idoni)). Dc lillllö.J·;1 .I.D2G
ID27 il'rs nyiJ_n~-gtwdsprogt·anl. (.\Jari,tlC .li.utJcl se: hau. no\·cnii)Ct· 1.93G). 
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Japan. 

l\ l ;uJ uppgte r· all H'gL' r·in gc n Jwr · bcs lulal l'u.J·t-.:;Lr l ' ll kornpro rni.,,.o; 

!Jcl!riil'randt• d eL l'ör·.'- lag i. nybygg nad s l'n'rgun, .~om uppg jur·l s a,. s j i)J'i)J·

sra-n:;clc p; r.rl c m t• n le t och so m om r·attadc• en p c d ocl a Y l'y.J ·n :r.r · mod e n 

lw . ..; lrwcl n1 2D-I miljo ne r· vcns. HegeJ· in gcn Jii1· gir m ecl Jl ~t c•ll ansJag 

<l,. 261 miljorwr· }"C' Ils fönleJ ad c• p ;"t fe m ar ·. S jöm i 11 islc.rn l! a d e IJcgi'i.L-t. 

l l;r·_,-s,mH' JM JO,OOO lon;;. 16 s lont j-ag:rr c, G u -ll;rLtr·, ö lm rwr1h: iUn· oc lr 

::; spce: i al farly~·- TiegC't·i nge n hM· stJ·ukiL ·1 j aga r e' oc- h. l u-ba b sa nu 

J' ii res lag i l l'JJLiast t\·ir s pc•c i nJimtyg. Dc.'>·sa n tg.(it·;ts :1 \ ' J. h a nga·r[;1r-tyg 

oc h l minl'u rl yg. (J om n c1 l d c (:onerc den 7 non·miJcr HJ26).· 

1\. J·y ,-.;,-;n n·n »E i ntr gasn», 'i. l 00 tu n." . sum h u ·iil; n a.-; J';r e n f :-n·l a,. :']:') 

hnop. s_j(i--;a llcs elen 24 o l, lobcr \· id 1\::t\\asa l;i-vm·Yct. » 1\inu gasn» iir 

ele n ;; i.;ta al' on gurpp pir f'yta Ll'rt.yg Hl yjJI\ ;t tnr sb1pcll.a cles 1922 oc h 

t vi'r Hl :Z-L Dc fur-s ta l'm ·tyge n »Fu1·ulaka» oe: h »I\: n ko» lwnt i 11 nC'Y <t.r u nclc 

itr g jnr t "in a ptoYtu·r·c r o(-J\ »Ao lJ;l » sj i.i~.,;a l k." i .'-'l'ptcmhcr. J<';1t·t_rgc 11 s 

htrl'lldbe.'< lrtkni ng u lgiir·es a1· 20,3 c m . ]\n nom•r·. 

(:\\il \·a l <llH I l\Iili ta r1· 1-lcc.or·d clcr\ :21 ol\lo llc r· 1'126). 

"\mi.r·nliLclt'l h:tr b c.sh rLal ulnr sLn sl agc;l\ cppc•n oc l1 kryss;n·na m ccl 

~ J 1<llli1r · - och jal\Ulygplan. En strrnma :tl' :J miljorwr yens iir · häl'fi.i r· 

upph1ge n i n~i .-; l n in ·s buclge•t. ~ l ng-:-; keppc n O(· h sla g·kr.Ys.su r·nn Ja ya•t·cl cw 

tre Jlygpl ;ll1 ; cl c fy r·;t Li lta lo ys~m ·na Jl<t 1 .100 to11 .s fa tvi\ uc l1 d c 

Jj o,r-ton Jlit !1,!100- :i,(iOO to ns -"rhlnt cle iiklrC' 1\ r·_, ·"·'a m a e ndas t e t·t n _,-gpln,n 

Y;l'rdcr·n. DP1111<1 atgi i r·cl llCk1·iiHar· clC'I' .i 11 i l i d fl yg l' c1 J1r lC' ls lrppluga 11 clc 

som el 1 [ lott n n.s n1JX'n . l f n d \-gl'll$ h e.<ittni rl p:slh'< lOJ: ]\omnwr ,1H upp

ta_g·a.-; e n .rcge rlH' nl.-;oi'J'i ccr> som e ho !' Llir dcr·n.-; ] u Cl>.'<l J·jclsL r·:-Jl'ter·. 

(Le Ynclrl li en Hi oldober· JD:!fi ) . 

Finland. 

De t l';r 11 .)'<\ u-halarna lii tt·a pabi.irjnb i . ..; Jut<'i a1· ,'<l'Jll<' lllllt•r·. D - 11 

J'.i)r·skr h ir lt ' ll iir · lle;-;liillcl !r os l'hr·icton-l'u le;tn i J\ ixL l~i 1 len h lir • 63 .\\\. 

·rang·. (i rn. IJrecl oc h ska ll 1\uurw ga ll<'d p;r 1.1 111. d,jup. F'i irhcr·cclclFC' l'l\ il 

J'i'11 ' elen <In d r·;\ h: ilen' ilygp: ;trHle. pitgCt. 

(:'d_;l rin c• lluncl sc-lwu, no1·cm her 1 ()2();). 
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Holland. 

Den n ya l; n .·s,..;;trcn »~t rm :tl.J·a » :n·g ick elen 2 L scplcmbc1· l ill l\'cdcr·-

1iincls k;t Tncli en . Den t:tgcL" 1-i igen geno m ·l' ;1l1amakanal c n och h criiknas 

in l. t·iiH<\ i B aL11· ia cll'll 2 1 [eh r·tr;,u·i Hl:!/. 

(Cc Ya e:l1t elen 16 oktober :JCl26). 

Peru. 

Ht•geri ngc•n har hos S u bm a ri.n c !'luat Curp or·al ion bes täll L n:tgr:u 11 -

hilaJ' pii. 570- 6/0 'lon s deplaceme n t. D e r<1S liin gcl bl :ir 6 1 m . ocl1 d e 

lvi'l Di c•sc1m olorel· n:\ fö1· giing i ii1·-Jilgo skola utl-eckln 4,10 hkl'. n n ·cle1·;t. 

F;1r'len blir j uY-Ligc 1·1,!1 oc h j \1\' -lii gc 10,5 lm op; alitionsracli.cn 

heJ::ilmas t ill 8 ,000 mi.lc<". B cslycl; nin gen utgöres av ~- tm-pcd trtbe1' i 

f ii1släYCI1 ocl1 1 7:1 111111. Ju[l vi'i1·nskanon. B 0"iitt ni11 gcn komme.r aLt b es l a 

;nr '1 ol'ficeJ·:t r:c samt 2 t uml c·r officcrn rc O(· h man:sk a11. F;n·lygen lJ<' 

.t·ii l~nn~ b li.l'a l' iircli f!Jl i nugus U 1928. 

(Le Yacht den 16 oktober 1926) . 

Polen. 

D c l, -~~ .ja gm c ]J:r 1 ,.)4;) lu ns1 so m ii ,r·o uncle e hyggnacJ. J ör pol;,;!; n 

nlm·.in en vid ·Lc.s Clr a ntier;s N;l\·al l'ra nca is ·j B ia .i LtY.i ]J c,, ll a 1·a orlr i'tlli l 

na mne n »Bur ·za » (slo r·m) och »l'ichc~r » (Y.ind). 

(Le Yarltt cl c rt 16 o l,lohe r> !926) . 

Tyskland. 

l~ rl dt•r• si.:; tliclnC' augus ti iJ ild a!lcs i J\.i e l e n u- l>:ils jagalf lulLil.j LLL1lkr 

ll<l111tl a t· »U z-H a lbi' lott ill c» . Dt•n b cslir ,t· av »U7, ~52», »Uz 33», »U7. 3-± », 

» L' z 36» och » L1z :29». (Le Ync i! L de n Hi oldoboe 1926). 

Jagar·en »)lii n '» Ilar · dc· n l uldolwr· insatts i ljii n:'t uc· lr ingi'ttt i 

)> l:c II n. l hfloll iliL•» . l'illricl »T l :il» tillil iir:-Jncle sn mm:1 il ahf.loll il j ulg~tlt 

\rr· clcn sn mma. 

Dt• s isla ha el a .i <lgntr l:l <1\' l_rpcn »MutH'» h a l' <L den 22 ~epl emlJC'r ' löp l 

m - .s lapc !n i \\r ilh c l rn slli11 C' n. D c cr·ilöllo n;unnen »Co ncl or·» ocil. »F alkc». 

(Mar i.n r 1\u ncl sclwu. noYembor 1!126:). 
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Litteratur. 
J,iiro iJok n:nig-atJun ;n· fiiJ·csl<J nd:uon Jöt· n avigalionsskolan i 

C:ijil'hor g . \ l ex. Thcm.' . 

Den panytt[öcle],,c, som den (ll'aldi,.-; l' n ll<ll·igatiom·n snkt;t men ,;iikcJ·t 
tJJHicr-giLlt dc senilslc 30 ;\ren sa1·iil i aYseencle <L fui'!JiiltJ <l dc el lc.t· Jlylill 
komna insl1nmcnt och ll<lYigt' J iJl g.-;n pp;uniel :samt Li tiJöJ·l i l li gar-c sjökOJ-t 
som en rniu Jg[nll cl nya n:wi. islia tniX'Ilvct·'k, grumlacl l' pit enkLu·o astl'O
nom j,, k a ud!Je~Limni ngsnwl otlc>J· m. !l l .. ilat· ~j iill'l'al le l [-raJnll'i.ngat be
hol· d a,- nya Li]'(>iliidcJ· i el c n n;t 1· i k liga k u n,'<kap.-;gJ l' n. Sa l' i il i · 1 .- ikl't~ 

JlHY.igalionsskolor & llll j lll;ll: ineJl'i tJndeni,.;ningsl-eJ-k haJ · lJnclcJ·I' isningcJ1 
i nn~· i galio n a1· I'L·an at· i ;J(egJ·ad {.!,' J'ad mas(. gtuncl;t sig (Ja gjoJda nn
ll'c·k n i_nga:r , medan '!iiJ·obiic-'knnn i nom -;; [or-a onn·aclcn H l' n a rigat ioncn 
c'n<l ast ;; 1\~inkt. en h h gsa m l'ii.g lt'tln i ng. 

13chm·cL ay cn n)- hiJ·ohok i naYigali o11 g_jUL-ck sig ,; lulligc'n ~" sl.aJ·kt 
['aminnl, alt S<tl' ~il m;u-jnmyndiglll'lt'J·na som föH•.staucJuJCJ l fur UöteboJgs 
n a l' igalj on.'i.slwLl , s_jökapl en<' n "'· ' l' lwn• . 11 n ge /'ii 1· •sam lid igl llalJurj flcle 
a J·bclc•L med utginullll'l i\1' C'J\ lll' hiJ·oboL. 

_, \ll vars:JI1llllil J' iit·.--;ö k i'J ·;(n Jn ~n- i nmi-J lll i gilcll-J·n;t.o.; »ida ill:L 'i clctla 
a I'Sl'endc etahlc J·it c i t -'n.m;u-h'l'll' ntc•c l ' I'JwTc kt·iln tes t i .Il e11 IJuJ:j;lll med 
J'J•amgilllg. Vissa mcnjngs.>kiljaktigildet· samt den l1iira1· upplwmmandc 
tidsuLclliihlcn uncdl'önlc emcl lcdi.cl. alL mm·i ncn tog ,; in; t :i nl-rc.:se11 i 
<'"·en hand med dN J'c>su l lal. <<tl ri nll ii gu. t ill gilll!,j pit h ·cnnc läHJ
l>ZchcJ i n aYig;Yl ion. Yillia Y;u - och <' ll ]J<J nl- [(iJ-t·r .iiiRigt siitt lwil anclla 
den p1·aktisl\a naYigationcn.s a ll mi in nn ]ll Ohl enJ. men som oc-1\s;t l1ögst 
vil ' cnl.ligl clh ·cr g·eL·a s<JYiil med hiinsyn till Hll clc l i ld;t ,: jg mot olika. 
\'Cd\.>;a mJJe lsiiilll. JwndoLo;flolLano.; uch marinens, med cliiJ·;l ,- hc1 ocndc 
spe('ial_i,o.;c J·ingm-: som oc:k t>< L g1 und 'il\- oYan ilngin1;t Jllt'ninghsl, il_jal\l ig
lll'it'J·. L .si n Yii,:cnt l igal'ilt- f!Yil<l priit'-·ln.-; dt'>"-'ia n l' t n· n n c si\ ii l. 

S.jii knple n 'l ' lwJC J'iiJ·rd-ntgc J· alt. 1:i kn a mccl logm ilnl CJ· i (1('11 ;<stro 
'lltJ Jll i·&li a n; tv i galioJr~n s (J,J·obl eJll. mrdnn clt•n m~u-in a unclrn·i.sn ingc n, 
11lan <ttt: undcJ·sk>alLn <I<' Jl l'iiJ·J·a , IJCJl Jt' nn l'iin clc'l· ,; ig a1· .<-;aclana Ltbell
, - c~ J · k , clä 1· mot Yl'i.Sa ;ugllment iil[J'j'tkli1 i lJitgc. clc sö ld ;t slo,J')Jelurna 
ue;ks;t cl'll;d las i h;ige m·IJ c•j ·j log;u 'iLmcJ - l'u1· en ,-j ~"' l'un'Ui.on a1· 
den n a hage. 

l n ~l' rii nldc ,-;i g ,- i n:-;l cn IJu, c! C' l l' Ila '-'I'Slc md: l i Il en ;l 1-g_jo.J el föt· 
enkl in g i nntalct uppslag och i riikncb<l;l äns iiYl'bkiul l iglrcL .j.iimJ:ör<l 
med {l ct nmh·a, blc1·e ralct ·a1· s_y.-;tcm en smaksak. l JCHlilclc"Jl ;;kul.l r 
tlii Ynl c(. mellan dc hiiggc :-;ys lcrmen \'HU\ tiim li gcn likg i.I Ciigt. D en 
aldclel.l·s ]Jalagliga 1 i n.-; lt'll i il<Jg-~'i,\'-'-'lcnwl liggc1- i_ all ob.-ie J·vabut·cn Y i el 
vaJeL il\' sin llimmch li-rotl fl s<llll[idigl hecliimc·L' den ~f'e J · i c-; l\a lr i_angcl n:> 
tmgcLir-llg<L l'o1 m oc- 11 .'-' lC>J le• Ii 'i<l mi· lllC'ti l'ilÖ·d cli i,J ~,,. hiLla1 c bcCiömce 
giitlf!l' JI •a\' prohlcmds ulJ ·iihn i ng. ll;J nll ;t \~iiHlrn t"l'iJiill as i. ll:lg'miill·, 

.Dl'Jl pJ·nJd j ~ka l illiimp llin gt•n JtiiJ·a,- s liiinli e.J' ('(t ]i Yl igaJ·c. grepp i 
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Ya lcl a1· hillllllCb kJ·opp. nii·r mnn .si ih'J· t'I'IJ;llL\ l'll aslron<>lllLsl\ tll'llin j e 
i Yi~s J·ildning-. ett fö.Jhall ;tnl! c, som dt'n tna'Jdi,ska nal'jgat ionen . ,sii t-,;b:ih 
nii1· cf-l•,[ g-iiller angul'ing <11' en liust. C' ll c•t· n;\l·i gcring litng-s dcn;--;an~lll<t. 

;JIItJm' l'i1 L01·dc liomma all l'iiJ·ck-;iitLl. l al,l ~synne l'iwt gii lJt 'J· dl'! ta den 
mi li lii·rot slJ· ichn ;nigcJoingcn ,-jcJ lir.l>scn·- elkJ- _jagou·J;Iiclt•J· .s;unt 1·id u
b;d,;na ,-ig'l'J·j ng i 1' 1 ii mm a Il( IL' l. il J·l·;lf ten . 

.Den anci.J-;1 skil_jali,l igilC'lcn l>l'J·.i·u ,..;ii lld. J'ilr l iml·inkl'Lilc•J·.iikJi i llge Jl. 
~jiika t llc•n 'l' hot·t' bc"r'ii'lin:H· til'ns;tllllll<l I'L·;lJl m eJ-i \ lianen JJncleJ- (JU.Icn d .. 
,._ ,-;, l'r;JJJ c·n utg;ulg:spu nld, nJJ·ii'ntn 2 1-timnNu·s d.~· g-ncl ii1·c n J·iikllil :'i. 
_;\ l ;u·int'ns l ii1ohok J·illill<tT limliillwln J't<Jil meJ·iclianc·n iin'.J' t>oll'n, 
U till n <t metod l ill ii m pas a\· el c· l'lt•,[;t c-;_jii l'ilJ·a J Hl e nal·itJneJ-, l '<tl'l' sig rll'l 
gii ll c.J- ma1·i ncn cllPJ handc l.-;flolt;\Jl. U\-!t Jl< t elen §!TliJKiiu ,jg dl' rlc;:;l.;t 
Jlll i bnJI' nu-ande· ta lll'J icrna. cliiJ- 'ilJ·gunJentel »liml·inkl'l » l'i)J·l' lwmmc·r. 
Hl' t J·ii l'l'anclt' el c t J·igononwl J·islia l'orn1 let·na, clii1· »Ii Il l\' i n'lil'l n» j ng;u -, <lll 
Yiimlc r Jllill l sig j dl'tla [all al' t iml'inlwlns I'CL·Id i,_·a YiiJ-<il' o<:h ej dess 
stlpplcmenl. Yilket nwd hiinsy11 l ill. »lcckncl» h n t t'J l l'i.ss llel.nlcl:;t•. 

Dc.'-'s<t tnc'llllL' sl,ilj aldiglll'lt'J· :-;iil\eJ· allL.-;a ,; i n priig;t• l fl<J dc l1·cnm• 
liit ·oiJijcfieJ·JJ;t i.JJOill dt'Jl a1·t1clning, .som lmlwnciLu- dl'll •;ts lJ·onontislia 
n<tYigalioncn. l ~ n un'iL' J·I· isn iJl g; dlcr l'l\.clc J<l ,;yslcmcl in gr i pl' l d iir-t'[i J· 
sa Yi isc nllig; t i lnnk t'g-~tngc•JJ ,-icl lieliiimn in g <l\ drn ;1sl JunoJni slia Jlill'iga 
t i o n c J J·~ jJJ·oblt'lll. all la,J·_jc silllllll<Ul hlanclning;· :11· de.-;;11lllll'il lll<l-"lc· Ycr-h<l 
Jllt'nligl. 

B ich-agandc uJ·sctlit't' lil l nu paLt lade clinTg;c ns lonlt' iii'L'Jl 'k.ttnna 
siili a ~ i lic nntJli,, ka tahcl htTk. son1 :-; l;u- den s1·ens lia narig;Jl.uJ·cn niiJ-
Il l ;ISL l ill. hud s, niimligcn » l\ ii11ts kthcJil'n> . g<' ll1C il'Si ll lll fur lll;LJ ·inCLl oc·li 
!Jnndt•lst' lotla n. sam t »nau lL:;Id lal)('l f i'L'rk ». utgi YL'l il\' 1\ungL :'lhu-.in 
rö1·1'i.tllning;·t•n S ;t .'-;()Jll l'[[ 1\0illpfl'lll('n[ till Jl_I'.'Sllitlllncla l'l'J·k . Si\nl [ ."-lll t
l igCJl »'l'lioJl'S tnhl'llt'J» . 1ilka lin .s i11 "()J· idning hui-LJdsa'lilig;a,;l inom 
11 a nclt'I.--Jloli an. 

:-:i;t..-;o m sj ölw ptc tl 'J'Iw1 t' i .si t l l' ii n: t il l il nmiiJ -IiJ •J· . hitT ii 1n Jl l''-'ri_iJ.jcl t• JJ 
l ' ilf iJoliCJl:s llfllJStiiiJning' j .'i iO,J'l st'[( l llllll i[ ÖICH'Jl>.;SfiilllJill'f.SC' IIH'tl J'lL 
t i tl i,g•;u·c· s\n ntlaHII-cJ-k. 11iim l igt'll -1\'-r;tll:,Ct'ls li i tnbok i narig;\! iu11. 

Dclla l'öJIJa ll anck sl ;tr oc·k.-;;1 anmii Lt Jt'n a Jl geniiJnl lil l Jniilt'.'i . E11 
Yii J-cll'l'u l l sm· J·ing a cna sidan nlt'Jl. ii1·cn [iitL_rclliganclt' lt'di i and•n1 
!'a l l lutJ· ,-;_ jiilYI'illl.ct Jlla.-;l giiJa,-;. .\nll'ln in g; l J·ii J·:uHie elen lc•n,c.-;tr;L 
n:ll·igalioJJL'Il ii1· s1nn cJ li gt'll iiH'J·sk;Jlil i gl liJ!I'"tii ll d i lien ordning ,;.JO 

man;l<tinlJI't kcn ;-;.a ·atl si i ga lriingcJ· sig i npa . J\npilll'l um sjiikor-1 .~
Jwn.-;lnJid i ~n - tlc•s.s p 1 u_jl•ld ioJll'l'. i nnc··h al l tlC· h l i l lfi}J'l i ll i_ghl'l ii,J· i ll'ilru k
li1·[ oc·h liillli1st. Lilin,-;;t ii1· l'i iJ·hallnJHil'l ilclrii[l'nncll' 1eclogiiJelsen Jii,J
·'-'l'-gl' l hantiiJiiclwt· ur·h 11 l t>ricli n i ll!':-~".I''[<' J ll('n . Br.sl' J·i 1·ningt'll a logg~- or- Il 
loclnpp:JJ·a tc J c; ;tm l cle;;c-;;cs :tnl·ii ntlnin ,g lwlwncll:H· <le\ Yildi!-!'<1'-'k d<Ll'<\1'
t>c ll t'nclctsl Yncl som jusl nu itJn-i i JHic.-; inom .'i jöl'arlt'n. 

l,ii J'i11l 0111 be:o.;tie;Uör i ng·. '-'0 111 l:tJL·ciom Y<J lJ nlil.' "< l lll_l'l'l d illll-lldiJJ·_I'. 
llitJ· "-''lllll'rl igcn l iilt[ntlli :,;l a.o.;l;;>tllit'-·14.im·t:-;. Stmc-it·l,cl:-;t'gl i ngcn hnJ- tliir-



- 590-

Yicl Limligcn ullömmande llt'iwncllat> 0c:h i ~amm:uJilcuJg diiJ·mod h:ll·a 

u1diohät· in grnna. yill;a f'.iilj;t sln L· e; idirlLl. g jmb till föt·em~Ll f'ör anah.-;_ 

Ol'Lileshlmn i ng i ~ikle a Y l el liC] samt liitLTlcl [lnYiincla o-rllinjC'L·,c: 

samman:-;tiillnjng Jw1· iignals e l.L betycl:wcle u LJ-y mm c. 

D e n ast 1·onomlsbt narigutioncn:; J'onnle1· ila1·a alla fiLlt en cl egc1nt 

lö.s njng uc·il Limna c•n god hilcl a1· den mocll'J·na nal'igation cns slo1·a 

mö.jlighctm i l illYii gagångssiibt oc-11 ntl n1· m c· lod föJ· varje foun av 

o1 !s- cHc1· t icl ;-;bc•sliimLli LJ gar. Scxtan lens ocl1 i :oa mbancl cliiJ·mc•cL Lit~re n-; 
och kL·oLwnwteLns kon s l1 uld.iOil'JlL·jnciper hcwn utfh1·li gl bchnncllats lik 
~om d c fcJidJJo.L. Yill\a ,-icll äcl a -ck, ::;a .inslnLJll l' lll. 

P:t gHLnd :tY Yacl c;om 1idigaJ·c sagls om elen loga L·illuni >l\n b ehanel

lingen :11 clt' astro nomlsl\;t plohlcllll'll , ii1 dl'l J'öL·Iil aJ 1igt alt f'örfa llatc•:n 

t• ncla sl Ilyldi g-t hcLiiL·t un1iindningen a\· d e >i. k. llö_jcltabelll'l'll<l. l\Icn 

d e L ii.1· oc-biL lWiilagLigt att lliHICniiJdCI iii /-'C'H a\· cl.CS;lllllll rl s kall \ ' ~11<l 

sa s tor-, at! l\umo;kapcn om dem i eld slOra hela llnclanchages Eisa1·en . 

Det fel :;om vlcllCtclcJ: elen :cstJ·onom iska ol'll:injen sa m t ln1nt :s lor clcl 

:w cknsamnm. som Lan uttwll.jas, iin•n:so m .c;tm·lcli t' ll a\· clcl oy is·.sct um
J·i\clc, inom Yilkcl tvennP s kiira n{lc odlilljt' L· Iöl'liigga oh,;c•J·Y a lörcn. ~~

j tl.'i [l ' iil\ti \'( , it,.s l;;ccll igg jOJ t. 
, \zinlullt- oc-h lidshc.c;UimningaL· llit\a iignats full uppmtiJ], ,sam!Jel , 

si\Lsl\ ilt som dc· Iör.&Lniimnch [;\l l, c·n a llt sliinc lwtyclelse inom den 

Jll:tkti.'ika u ayjgalionen. l\ apil1d. om licl\·,ltllwl l1 a1· ratt cl cl omfäng, 

.som lwtingas fö.1· Jii.sand et av 1i Ll rlcha1n nw llöt·a n-ck tn·ohlem medel t.:; 

)>Tic! c ta b les» . 

Slutligc n il<ll' ,'i:tSOlll s is la kapill'l i Jiiro!JuJ\ell inlng-ii.S dC'Il del <lY 

mc LcoL··olog icn . >om inLresse t·aL · slu t·\·nl lens.sq.;lnrcn. 

Um dct:ln s i, tn ka pitel medlagils lill föl'f~lllg f'ii1 · lwLnpn:ssläran , 

:".<Jill jcJ\ c utg_jm·t l'ö1 ·cmi't l Töt· hclwnrll i 11 g , s'l\tilk s käl l'öJ·clilgga all bc

li!Jagn clt :sitdnnl. J'iiLh itllnncl c, l\ !':t iiro ck Lit·olJiich e r i nnl·ig;tlion, som 

t' i m edtag i L l\Oill pn.sslii ,L·nn . D e n mod CI"IJ:t Iii r n n om jm·clmagnctlsmcn 

och holllJl<l .~scn ii1· c rncllcllid sit. oLnl'all:uHk. ntl diiresl cl c ns;tit nma sl;,ulle 

medtagits l samm:t uUöl'liga s kie:l;, ,so m iiniga iimncn bl i:Yi t. !Jehamlln-clc, 

f':t r anmiihH·cn som .sin ~ t s.ikt :tnf'iiLl , atl !JoJ,c·n:s volym l s:\ fall skulle, 

ii lE' Il lll Ccl u les! ui.:tn cl c nY mc lc.oro logi en. b l i 1· it ohanlc,J·] jgt s l or. 

Som slu l omcl(im c Jll<t anl'i.i1·as aU f L·a ut:.,Eillnin g.s.siitlc t iir logiskt ncl1 

_,_,·LmeJ·Iigc n Liltrall ligt. \·:wjiimle .s pl:t'kl>ch;mc!Jin,gcn ii1· lika clcgant 

som niij.sanl alt J.ri-;a . ~·\ll cl el' rikli g :t rigu,J·m:tlc lin lct lwr ii.g nats sto 1· 

<Jm .qcn ·g . ocl1 ti es.-; liiJ ·li l aL •<ill tl C' c·.gen .-;LqJc L· l1<1 m e-el nag1·a L t liiHlan tag 

1 :111l Iiirtt·iiH I ig :1. 

BoJ\cn ul gö1· i del l1el:t e tt Yiird e rull l tillskolt i lLililii1 ;t nek lille

L\! UJ', c:i blott [ijt· c l c'H'.Il oclt Jii.L·aH'Jl. tJLtn iin'n fiir elen :-;o m i)m;kar 

s lmlcra pit <'gl'n l~cuHI. 

Stoc:khoLm i. clccclll lx T 19'2G. 
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