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Sanktionera flottavtalen kapprustningarna? 

i\[en anledning av att det engelsk-tyska flottavtalet från 
tvsk sida uppsagts, kan del ha sitt intresse att närmare s tudera 
dc senaste årens flollöverenskommelser. 

En tysk författare i exilen skrev lielt nyligen, att de flott
avtal, som under och efter år 1935 ingåtts mellan olika makter, 
icke utgöra annat än »Papier auf hoher See». 

En närmare undersökning av detta uttalande ger också 
mycket riktigt vid handen, alt samtliga sedan 1935 avslutade 
lloLLfördrag äro försedda med så många klausuler och undan
tagsbestämmelser, alt de strängt taget endast utgöra relativt 
värdelösa dokument såsom avtal betraktade. 

·Om man med tillhjälp av tillgängliga uppslagsböcker un
dersöker flottbeståndet i världen, kan man icke komma ifrån, 
att de »demokratiska >> stormakternas överlägsenhet till sjöss är 
överväldigande. Den är överväldigande i varje tänkbar kom
bination; om man belraktar England ensamt, eller i förening 
tned Frankrike. Och då har icke USA:s flotta medräknats. 
?enna nuvarande överHigsenhe L kommer säkerligen alt fortfara 
aven i framtiden. Byggnadssiffrorna och byggnadsprogram
men för Engl and, Frankrike och USA äro utomordentligt myc
ket stön-e än de för de rival i serande makterna och det finnes 
~ntet skäl för att del skulle bli någon ändring härutinnan. På 
Intet av dc milil~ira omr~1 clcna äro förhi.illandena s{t stabila och 
._ relativt - sft säkrade som på dessa. 

Tidskrift i Sjöväsendel. 28 
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Icke heller »ubåtskomplexet" kan unelantagas härifran 
Visserligen måste erkännas, att Italien och Tysklan d llled sär~ 
skild fanatism kastat sig på detta vapen. An talet av deras ll

båtar överträffar antalet i England och Frankrike, men saln
tidigt står det fullt klart, att varken_ fran~m~n eller cngelsnlän 
ha samma behov av ubåtar som sma nvaler. I motsats ti]\ 
italienare och tyskar ha de icke samma användning för ubå tar. 
Ubåten har ulvec.ldal sig till att i första hand vara ell \'apen 
mol handelsfartyg. Under de fyra krigsåren , då den tyskt 
floHan hade 140 ubåtar, lyckades det dem alt torpedera cirka 
15 fientliga örlogsfartyg av olika slag. Nästan undan tagslöst 
skedde detta under den första krigsperioden, då m an tak tiskt 
och tekniskt icke visste hur man skulle förhålla sig gentemot 
detta nya vapen. l dessa dagar får man nog i stort se ll be
trakta ubåten såsom ett ganska utsiktslöst vapen gentemot ör
logsfartyg. :t\u liksom under vä rldskriget är den i första hand 
ett instrument, som skall användas mot handelssjöfarten. I ett 
tänkbart krigsfall kommer den italienska och tyska h_anclcls
">jöfarten att ganska hastigt upphöra, varför en onöc!J gt s ~ or 

enaelsk-fransk ubåtsflotta under al1a fö,rhållanden slwlle v1sa 
Sl.o

0

0··verflödig Naturlicrtvis är detta en sanning med modif ilw-n · · D 

tian, men i del stora hela torde det nog stämma. De "demc-
kraliska flottornas" överlägsenhet blir ej mindre för al l Eng-

. . b f' ] o t .. d e Sl. o· ha bruJ; land-Franknke e.1 ygger ler u Ja ar an e ans - . ,., , 
för. Vad dessa makler däremot behöva, när fienden h ar manga 
ubåtar äro fartya av andra kategorier, fartyg som k unna ]Je
kä~lp; ubåtarn~."' Ty unde~, det ~alt slagskepp bekämpa slag
skepp, lzryssare strida mol kryssare, så bekämpas undn\'a llenso-

1.1 .. . ll, 1sfartv". fartygen däremot ej av sina ge 1 wr, utan av overva u , : 
, L • .. l f d ·t - , b . l "l d.)'lJl(a Man torde nog Icke behova Je a:ra att e raaer ns 1'' . 

· . d .. ldsJ·n 6 el på den "demokratiska» sidan, särskilt som un er var ' " 
.. l . l l crolt re-fiskefartvcr och kolångare i stor utslrac w mg oc 1 mec b t 

sultat a1;,~ändes för att bekämpa ubåtarna. Lika litet torde de,, 
finnas orund för någon oro för att den framlida ölmingen' lal 

o , . . - 11 ]la ~ lämpli ert övervattensvapen pa den ena s1dan J ck e sl,u e . 
b . . o o _ o 1 . qdal1· 

.i~imna steg med ölmmgen av ub~llsbestandet p:1 den anc J a · 
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Man får nog med relativt jämnmod, både nu och ganska 
, o tid framå t, tala om rustningarna till sjöss. På delta om

J:ll~" ii.r ingen värld i omstörtning. Till och med när den sen-· 
rfl ti~1~en blev l<änd, aH vissa flottförhandlingar ägt rum i Ber 
s_a den 30 december 1938, väckte detta ingen större uppståndelse. 
IJ!l d o d f" l dl' .. t l l ' l "l 'ör hållan et, aH sa ana ~or 1an mg ar ag rum, J ev pa <va -
~en samma dag bekantgjort genom en konununike från Fore~gn 
Office. Kommunikcn inleddes med orden: "I enlighet med det 
i det engelsk-tyska flottavtalet av den 18 juni 1935 och av den 
J7 juli 1937 faslslällda förfarandet, notifierade den tyska rege
rin gen Hans Majestäts regering i det Förenade Konungariket i 
korthet sin avsikt, att begagna sig av vissa rättigheter, vilka 
äro inrymda i dessa aylal.» 

Man blev alltså underrättad, alt Tyskland icke blolt åbe
ropade en enda rättighet ulan rättigheter - i pluralis --, som 
givits dem i två 'olika fördrag. Ett närmare studium av de båda 
fördragen gav vid handen, att det måste röra sig om en extra 
rättighet i det ena avtalet rörande byggandet av j'ler ubåtar 
och i det andra fördraget även där en exLra rättighet om byg
gandet av fler kryssare au k lass A (maximilonnage 10,000 ton 
och 20,3 cm kanoner). Om Berlin verkligen endast ville be
gagna sig av dessa två rättigheter - det fanns i avlalen fler 
och än mer vitlgl1eude - vet man icke, ty som en andra kom
munike angav >>skulle den tyska regeringen efter en besti.imd 
lidsfri s t avgiva elt skriflligl definitivt svar>>. 

Vad helrMfar avtalet av den 18 juni 1935, den ursprungliga 
engelsk-tyska floUpakten, behöver man endast rekapitulera vad 
10

111 skrevs di\, för alt få ]dart för sig det tracriska i recrerinuen 
\ [ n b D 

l ae Donald-John Simons utrikespolitiska svanestmg. Tragi -
\en låg icke, det måste hållas i minnet, i paktens innehåll, 
;~lan i ~et faktum, alt delta förhastade avtal ingicks hell bakom 
or~nknkes rygg och endast tre månader efter det Tyskland 
he

11
_eieUt erkänt upprustningen till lands och nästan liksom en 

1 loning för detta första slora fördragsbrott och en uppmunt-

Jan ti ll Hiller att begä fler. Det är inte för mvcket saat, all re , , ~ 

llna pakt ullöste en verklig misstro i Europa rörande vad 
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som var rätt och sanning. Samtidigt utlöste den en anak tand 
inställnin o nå den ena sidan under del att den p a den a11 1 e ' . o .c c!':) 
sidan ås tadlzom en oanad por tion djärvhet. Dessa Jji omst" ' 

:=t.\) , 

dioheler icke IJaktens innehåll, utgjorde kalaslro [en. F tt 1 . o , " l!J, 

nimmn av hislorisk-psykologisk fantasi hade m åst föru tse det. 
ta men del resmmerades som så, aU när floltaYtaleL i och f" 

' ~ 
sig själv var ett så stor t plus, så voro de avskyYärda omstän. 
dighelerna yid dess undertecknande och födelse etl minus utan 

någon betydelse. 

Det som skedde Yid förhandlingarn a i Berlin den 31 de
cember beträffande det egentliga floltav lalet, är end ast vad som 
förutsågs 1935. Redan då kunde man läsa i en i Frankrike 
utkommande tidskrift: 

»Är avtalet verkligen elt plus? Har de l ens inom 
sina egna maritima domäner n~1got egen tligt vä rde~ 
En undersökning ger ett ganska rnagert resulta t. 

Man säger: England har i alla fall up]m~tl t all 
Tyskland frivi lligt har gått med på en engelsk floli
ÖYervikl ay 100: :35. Alminslone lönar de t sig att se 
om aY Lalet Yerldigen kommer att hållas. l\Ien som del 
redan sl\Jall gälla som en slor tillkämpad fö rdel, så 
m[tste konstateras, att, för det första, denna griins, hu
ru mycket den än kan vara värd, härjar ycrka förs! 
om någm år. Tysldan cl har i tj äns t i runt Lal 10 O/o 
av det engelska tonnage t (1935) och för all komma ur,p 
i 35 °/o ~1tgå r åtminstone lv å till tre år. Slörre ar 
icke varvskapaciteten. Därav följer, atl den 35 oJo 
gräns, som England nu har fixerat , äYen skulle hn 
lwnnal uppnås u lan fördrag . Avtalet, som m·slutades 
i en exempellös hast, fixerade kYantitder, vilka a:en 
utan delta av tal, förs t om några år skulle ha bllYJI 
aktuella. För det andra, del för England in tressanl
aste, frågan om ubå tarna, inneslutas icke i :l:) o; ~ grr; 
sen, utan därvidlag skall paritet råda. Della st~tr, 35

1 
ganska dunkelt uttryckt, i a vclelning II f i paJ.;. ~en · ... 11 
denna ayclelning förklarar Tyskland, alt, trots ~JJ~ 1;~ 5 
ti ll 100 °/o, skola de blott gå till 45 °/o. Del ull _D~es t 
emellertid, att Tyskland får g~t upp till 100 °/o, ?~1e11 s 
etl Eige slzull.e uppstå, .~on~ c1~ligt tysk (ol rcr'·~·u:~sP 
åsiU skulle gcira detta noclvand1gt. All tsa enll) · 
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och icke enligt engelska regeringens åsikt! Delta be
tyder med andra ord 100 °/o för ubå tarna. För del 
tredj e äro rena kvcmlilaliva flotlöyerenskommelser re·
!ati vt betydelselösa, då k vn lilativa omgestaltningar äro 
möjliga. Med tillräcklig tillgång på pengar och tek
nisk skicklighet kan man på farl~·g med relatiYt litet 
tonnage uppnf1 stöne s lriclsY~irde än på fartyg med 
större tontal. Tyskland har själv visat detta.» 

Tyska Riket hade uneler flera år icke möjlighet att bryta 

1110t fördraget eller alt Laga i anspråk sina klausuler. Det var 
ännu beträffande de olika far tygsklasserna långt ifrån både 35 
och 40 °/o gränsen. :\ännast målet hade de nå tt beträffande u
båtarna och delta endast taek vare att de begagnat sig av hjälp
medlet att bygga små enheter. Enligt uppgift i årets marin
almanackor och i senare utkomna mari na tidskrifter finnes det 
nu 71 tyska ubalar i tjänst eller under byggnad på tillsammans 
31,300 ton gentemot 71 engelska på sammanlagt 75,000 ton. 
.l.kti onsraclien oeh slriclsYärclel hos dessa miniatyrubåtar äro 
säkerligen mindre än hos de större. Men när de kunna göra 
en non slop resa ända till Portugal och h:anarieöarna äro de 
säkerligen mer än enbart kustuhåtar. Uneler alla förhållanden, 
i det ögonblick då -15 °/o kvoten uppnås genom ett tillskott av 
r:a 2,000 ton (-15 0/o av 75,000 är 33, 750) har enlig l avdelning 
l! f i pakten det lägel inträffat, att del enligt elen tyska rege
nngens åsikt är nödvänrugt alt Tyskland benaanar sid' av sin 
"• 00 o 

rattighet aU överskrida 45 Ofo gränsen. 
Den 28 april begagnade sig den tyska reoerind'en h ell en-k l v " o o 

.~ t av h ela den s. k. cmnullal ionsf..:lausulen, den klausul som 
fordrag · ·· · .. l l smass1gt uppsager 1e .a aytalet, den groteska klausul, 
vars fö rsta sa ls fullständigt motsäger dess andra? Den lvder : 
f >>c) Det Tyska Hiket skall uneler alla omständighete~, stå 
has t vi d styrkeförhållandet 35: 100. d. v. s. att detta slyrkeför
d allande icke skall röna n~tgot bi inflytande a y vad andra län
ael' bygga. Skullc elen allmänna jänwikten inom sjöruslning
htna.s omr~l.cle, såsom den upprätthållils uneler gångna tider, 
a{ttgt siöms genom någm onormala och utomordentliga sjö

rustningar cw anclra nwl;ter, förbehå ller sig Tyska Rikets re-
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gcriug all uppfordra Hans Majestäts regering i det Förenade 
Konungariket, att pröva de l på grund härav uppkolllna nya 
läge t. » 

Ivian behövde bloU läsa denna enda sats, f6r all fa klan 
för sig andan i hela av talet. Det var icke den alharliga Olyp_ 
Lydiga viljan, som hade givit liv åt delta papper, ulan det var 
endas t och enbar t ell papper, ingenting annal. Et t pa pper, i 
vilket elen ena paragrafen upphävdes i den nästa. 

nedan i denna pakt frfln 1935 slår i inledningen. all »det 
ä r el l u Lomordentligt viktig l bidrag till att underlälla cll fra 111_ 

Lida allmänt avtal mellan alla sjömakler för a lt hegri"msa rust
eingama till sjöss». Redan då delta dokument löpl <' av sta .. 
peln och gick okända öden till m6les ule på öppna havet, an 
s ~\gs del hlol l som en förelöpare till ett annat. Della andra 
kom också lyckligt i hamn. Det var flotlöuerensl..:ommrlsen i 
London av den 25 mars 1936 mellan England, Förenta Slalerna 
och Frankrike. På basis av delta föddes så ett tredje, just det 
som debatterals i Berlin med anledning av dess innehf1ll rö
rande vissa rättigheter, som skulle >>plockas» fram ur dc före
gående avtalen. Innan man emellertid skänker sin uppmärl<
~amhet M delta tredje dokument, måste man studera dess upp
hov, LondonfördrageL 

Det hade koslat mycket arbete all få delta till s l~md. Icke 
endast för alt det 1Jeslår av hela trelton tättryckta sidor, utan 
framför allt, enär del skulle utgöra en fortsättning på tYa före
gltende avtal från 1\J22 och 1930 - vid vilka emeller tid d~ 
iiven Japan och Ilalien clellogo. All dessa ]Jåda m flkler, sär
skill Japan, icke längre kunde Yara nänarande och all de icke 
ville binda sig ytterligare ilr 1936, pekade på vissa mnväh'
n ingar i världspolilil<en och det visade, vilka svårigheter 50111 

förel :'16 0, för all kunna frambrin<:Ja elt nå(fot så när ,,]1;t!lbarl>' ..., . o o . 
papper rörande rustningsbegränsningar till sjöss. ~ren sYång~ 
helema överyunnos. .:\.ven ovannämnda tre makter l~'cl<ade> 

V. l' " . 'llfoo·a en r1stadlwmma ell papper. 1sser Igen maste man tJ ..,, ) 

artikel, i vilken för de ~· k. lälla fartygen (3.?.00 till 10..000 ~~~!< 
de l bestämdes, all vaqe part efter eget hedomande ~l\ en 
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. andra och fler fartyg än fördraget föreskrev. Sedan b ,o <~a 
)·d~ades man shiva dit en ytterligare artikel, vilken bestäm-· 

110er" sarnrna sak för över huvud taget samtliga farlygsslag. In .. 
111 alla kategorier kan varje fördragsmedlem >>när han anser. 
011

; hans krav på nationell säkerhel i materiellt hänseende även
:,~ras » oinskränkt bygga Yad han vill. Precis samma klausul 
r;nns inrymd i det planerade svensk-engelska flottavtalet av 
den 21 december HJ38 beträffande byggandet av 10,000 tons 
kryssare med 20,3 cm kanoner. 

· Man kan invända mot meningen med papper, i vill{a del 
nödvändigtvis måste stå, att man efter eget gottfinnande kan 
slå vid avtalet eller icke. I övrigt stod det en del som nog 
a!adde mångel hjärta. Inget fartyg fick byggas över 35,000 ton, 
fure 1943 fick inget fartyg hyggas mellan 10,000 och 17,500 ton 
samt icke heller mellan 8,000 och 10,000 ton m. m. 1936 års 
dokument är endast tre år gammalt och redan är dess vik
tigaste bestämmelse ur kraft. Skepp på över 35,000 lon byggas. 
Fartyg på det spärrade mellantonnaget få hyggas. Detta pap
per av år 1Kl6 var en hörjan till absolut ingenting. Vad som 
finnes kvar av avtalet är heslämmelsen att bestämmelserna i 
avtalet icke behöva hållas. 

Under dessa omständigheter biträdde elt år senare, den 17 
juli 1937, det Tyska Riket detta avtal. Naturligtvis icke utan 
att vid detta tillfälle genast få stadfäst vissa ytterligare undan
lagsrättighcter. Bland annat den nu aktuella saken med krys
sarna på 8,000-10,000 ton. över detta finnes en, man är fres
tad säga kostlig, brevväxling, undertecknad Eden och Rihben
t~op. Den fastställde, all efter den tysk-engelska pakten kunde 
1Yskland bv!!ga v lterligare två dylika kryssare Delta hade 1' v vv v • 

Yskland emellertid ej gjort, ehuru det ryska byggnadspro .. 
grarnmet egentligen redan berättigat landet härtill. Då nu elen 
alhnänna flollpakten föreskrev alt sådana kryssare icke finge 
hyggas, avsade sig Tyskland, trots att de ryska hyggena enligt 
den engelsk- tv ska flottöverenskommelsen gav dem rättighet d" . . v v 

an1ll , byggandel ay dessa kryssare. Emellertid framgår del, 
att Tyskland, >>Om speciella omständigheter därtill tvingar del:->, 
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icke skulle frånkännas rätten, att ändock bygga de h[lda h· , 
sarna. DeLla virrvarr av pakter, fördrag, klausuler, 1 äl ligh~t:~ 
och >>Speciella omständigheter» är ju endast ord. Fö1 en 1101 ~ 
mal mänsklig intelligens står det i alla fall klart, att lysLarna 
när de för halvtannat år sedan underskrevo flottav tale t red ' ' an 
hade klart för sig, att deras nästa byggnadsprogram skulle upp-
taga en rad av 10,000 tons kryssare. I det ögonblick dit de 
underskreva avtalet, bekräftade de uttryckligt, al l de icl,e i 
förväg haft kännedom om den nära föreslående undantags
klausulen beträffande spärren för 10,000 lons kryssarna. 

Det, som först av allt drar uppmärksamheten till sig , är 
delta kaos av papper. Ingen kan beskyllas för fördragsbrot t. 
Fördragen, i vilka ingenting ståll, som icke varje par t haft räl
tighel att ändra på, äro fullt i sin ordning. Men l:apprust
ningen till sjöss, som de skulle förhindra, är trots delta i full 
gång. Den har letat sig andra banor, och det tragikomiska i 
saken är, att de papper, vilka skulle avvärja kapprustningarna, 
helt enkelt ha sank l iOJremt dem. 

Vi stå inför fenomenet av på paragrafer baserade flott
kapprustningar, vilka äro fristående från alla gällande fördrag 
och vilkas kostnader täckas genom oerhörda skattebördor. Det
ta har åstadkommils genom alla dessa avtal 

Realiter torde den tyska avtalsuppsägningen sakna bety
delse för den tyska flottupprustningen, enär redan fö re elen 
28 april varvsindustrin utnyttjats sa långt Tredje Riket mäldaL 
En annan, dock icke avsedd effekt, hade det dramatiska upp
sägande av flottavtalet - påskyndandet av Englands strävan 
i att söka vinna över Ryssland på den >>demokratisl.;a» sidan. 
Att Storbritanniens ansträngningar härvidlag komm a al t lzrö
nas med framgång, torde anses för givet. De i den r?sl\a hu
vudstaden pågående generalstabsförhandlingarna tala h är sitt 
tydliga språk. En plötslig omkastning i världspolitiken ar 
dock icke utesluten. >>Blixtpolitiken>> kan komma m ed oväntade 
överraskningar. 

Al k. 

(j .n OO OlD lO 
.:.J r- "'1'1 (D ,......., ~ J_ ___ _ 
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Uppgifter angående främmande mariner 
{U F M n:r 8/39) 

hämtarle ur fack- och dagspress av Marinens pres.s•l0i al j 
uneler ticlen 16 juli-15 augusti 1939. 

Innehållet i här återginHt Ul)P.gifter står helt för dl' som källa 
anghna pressorganens räkning. 

Aktuella spörsmål, översikter, jämförelser m. m. 
Handelsnottans Iörsvars- och sl•yddsproblem. 

En sjön1 an i h ande lsf lottan har en ganska egendom lig , t;illning. 
Samtidigt .som han först och Jrämst är anställd i en h an,] p "koncern. 
ltar han likafullt et t yrke, so m är livsviktigt fö r sitt land , cxisten> 
och silkerhet. Vi skola i korthet betrakta den ini:ernatio nrlln riltten, 
in ve rkan på k rigföringen ti Il sj öss. 

Om sjömannen är en f red li g medborgare, som sköter ,,i!! dagliga 
aebete, är det tlå rätt, att han skall va ra o,skyddarl mot fipni liga an· 
gt·epp? De Ilesta sk ulle troligen til l en början ge ett 1wk·lllle srar 
härpå. A andra sidan är han sysselsatt med att fö ra in JiY." lrtlcl och 
am!ll un ition eller råvaror till ett land, som ä r inblandat. i kr ig. Dh 
iir han lika aktiv som cl e str idande. 

Om h an återigen kräver full handlingsf rihe t, har han 1la rätt att 
själv nnhlla en nnnalkani:le fieade, t. ex. genom att ramm 'l. so!l1 '"81 

vanligt uneler världskriget. Gör h an det, blir han själY invecklad: 
men lmn inte enl igt reglerna för krin·förande makter o·öra an.sp rltk 

' b l 11· l l .. "'1 bl' 'Il ro "' L'i"et ]Hl samma e 1anc mg oc 1 1ansyn, om 1an u t1 angatagr'Jl. '"t 
blir ömtåligare och <vå rare j u mer ett han·clelsfartyg vi·'t·lger h,; 
giircler för ait försvara sig. Best;~-ckni !lg, till och mOll om ·Id enda:" 
!(iller att avviirja anfall, medför nya problem, och om Pit f~rl)c 
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1
,i.s e ll er ute :3lu~D!Hie ät· be rnannat med rese n -officerare och ör l og~ 

,!e'troser .<knll det då inräknas i k at·egorien hanclelsfart;.-g? Som sy
~JI>· ii r situationen s~-n n erligen delikat och h ar förr varit föremål :för 
:;~~]!Ösa eli spyter och påt·aglig bitterhet mellan olika länder. 
· Ntt har emell e rticl ett nytt läge uppståt t, elll eclan krig f ram deles 
k0111111er att föra~ på ett helt annat sätt, som med ett populärt ut-
1,,ck kallas »tota l b> . 
t' Detta k.räver å t e:·igen allvarliga e ft ertankar, el å man [örst an
jagligen an.ser detta för brutalt och stridande mot alla iagar. Har 
nlau då r ätt? Ar det möjli gt . att dra syn punkter förr i tiLlen vorJ 
nå got gammalmodiga. Krig är ett hån mot allt förnu(t. .-l .. tt n ågon
,jn ha betraktat det som en lek Jöreia ller märkvärcligt, oaktat det 
tö t'l' in te be rör-de så mänga inclivicl e r. 

Antag nu att hå män äro inbegripna i on kamp för li\-et eller 
att den ena alldeles oväntat anfailes av elen anclra, kan man clå vänta 
;ig att någon nv parterna ,skall rätta sig efter reglerna. :Jaturlig-tvis 
in te, och säkert skulle ingen begära, att den oskyldiga parten fort
ta rande skulle vara bun den a1· c!e gällande föreskrifterna. 

Gäll er inte samma sa k Yicl inte rnation ella strider? Den tid är 
fö rbi, (]å krig förd es efter regler, och om vi t.rcka om det eller inte, 
komma natione rna att bliva im-ecklade i st rid på liv och död , och , 
i:1·en om det Yoro önskvä rt, blir de t mycket svår t att skilja en stri
da nde fr å n en icke striclanrl e. 

Avskräckande är ut sikten ·för att städer skola bli va bombard :e
rade och tusentals osk;~-ldiga människor clödacle även om det finns 
millioner av >> icke s trirland e» i ett land som på ett eller annat sätt 
medverka i ett k r ig. Om vi nu se saken fr ån en annan synpunkt, 
ra rför skola enelast cle .striclamlc betala pri set? 

Tillräckligt har sagts för att h elt enkelt antnla att hanclel;.
':otbn ovill korl igen sk ulle komma med i ett krig ~ch elflrför är ·let 
bortkastad tid att försöka utröna clP.s.s rättsliga ~i. fillnin g. 

Utmed omkring 5,000 till \J(J.OOO sjömil ocean router måst e eng
elska fart :,-g beskyrlclas. Enelast detta är en ofantlig uppgift. Va1·je 
dag är cl et närmare :2.000 fart.1-g på över 3,000 ton till sjö<s på deE.sa 
router, alla mindre tramp- och kustfartyg undantagna. Därtill äro 
~~l kring 700 eEgel.skn båtar i hamuar, ÖYer hela världen. och av cle<sa 
•JO i engelska h amna r. 

Man kan kanske lättarr föresitilla sig rlet oerhört stcra omri'uk . 
:~ill,ska]] skydelas g-enom ·(ö !jancle illustrationer. Antag alt jonlen; 
Orlek reduceras till en sk8 la ft\- 100 (ot till l'n tum. Denna skaln 

~ '1~'ändes ofta d d konst ruera nde ::; v moclellh:'\tar. Om man si äll er 
·"l' ''o! en .m odell i denna .skala a Y ett av engelska flottans fart:n?.· p i't 

let 1 ett vanligt rum. ~er 1len riitt lit l'n ut. Tiink er nu tle 8:5:000 
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-90,000 sjömil, .som den engelska flottan skall Yaka ÖYer. T'i\ . 
motsvarar clct mer iin 70 sjömil eller betydligt längre iln ays~kalan 
från Lonelon till Brighton. åndet 

Oclt nä r Elllrhm och andra handelspirater voro ute p<\ 8 . . 

].t . . l .. . .. !l k . l l!Ja e,. 
Jl_C·. l wner 1 JUrJan ::lY var c.s ·nget, b evo många miinni.skor ä .;. 
for.skrack:ta och un·tlratle, hur den engelska örlogsflottan kunr] . Udå 

' t o l t F l t i · · l .. · l ] o e tlllå.to nu go sac an . • ra' ·"a 1serna g1ngo 1 lOJ C en o c 1 manga skPpps. , " 

i . l l 'J l ' " tt l .. . b " re.lare un e era• c a, var 1gt pa a agga upp Sllla a tar. 

Fö1·ulo m de•ssa ÖYcrvattenspirater finnas nu många stora nbå 

ägd~ av främmande makter, vilka otvivelaktigt skulle anfalla tar 
trafikerade handeLsvägarna ute IJå h avet såväl som mi n<l 1·a f' t de 

o • ' .. ' ar yg 
som komma ntt baseras pa strategiska punkter langs ktv1erna 1 .. ' 
f a rJe clerna löpa samman. ' c ar 

. Det ~törsta problemet av alla är kan1ske hanclelssjöl' artc ns sknld 

1 dessa tr~tnga vatten samt i hamnar oclt clocko1·, .sä 1'ski lt rm ot fly . 

anf::lll. Ett Jartyg under gång, till och med utan esko rt av kri,g~. 
brtn~·, kan va,·a lättangripligt, o-m tlet inte har någ·ot .'knl<l . t . ex. 
luttYärn~kanoncr, men detta är ett helt annat probl e m [in försYaret 

av fart.\·g i hamn. I de t senare fallet ligger det förtöjt i ile ra dagar 

och ilr en utmärkt skottavla för fientliga bombilygarc. 

};tt flvg!'otografi ger en mycket god bild av hur PJJ ha mn ser 

ut. Hartyg som ligga förtöjda äro lätta att se, men m an 1<-Jr <hirför 

inte tro, at t de äro lika lätta att tt"äffa med en bomb. Skottal'lan 

~ir e;ne llerticl .stor och om inte ordentliga försvarsåtgät'Ller v i tltaf!n ~ . 

kan ]]i\'Cket l ätt stor förödelse å.staLlkomm as. 
Det iir svftrt att ange den viktigaste av alla tt·a,lcr, L'metlan i 

krigs tidE' r fartyg avvil:a från elen vanliga resrouten be roe1: 'p på om· 
:'täwligbcterna ,·id olika tillfällen. Det enda man k an gö ra är att 

-·tuJera 1Pn densen uneler normala helor. 
Den största delen av engelska :[artyg t ra fikera .\ti an ten, vilken 

är inrlel::\l! i fyra huvucl.sd.;:liga router. Från ~orclamerika . yjlket 

innef:1tbr C;Jnacla och Förenta State rna, är det i första l1:t11< l passa· 

gerartrafiken. men man får inte glömma de bet~· clantlc sii lt ranspor· 

ierna. Dc andra tre routerna i.\·är.s över Yästra oeean e•' ii ro från 

Vä~tinclicn or:h mexik:mska hamnarna med olja och lh·,,;nedel >Onl 

las t: från snlamerik::tnska hamnar med livsmedel och frå n ('np :Ho~·n; 
c!Pn se11 a rE' i n n efa tt::tr ou boty,cJ.ancle de l a v trafiken J r å n . \ ustral!eJI 

och ~~·g Zeeland. 
D l t t "11 l .. l f o F... .. t geno111 en an(ra f'ora raiJ;:ecen ar cen ran .]arran OsP rn e<l 

.\[etlPili:l\'et. Den betjänar den au :;; trali.ska ooh asiatiska h andeln nl . 
. l i'" l < . . . T. J apan'· 

UlHI!l!l ag or f. f'll som gar na IJanamK, VIdare I ... makustnns. e· 
Indien.<. Ostr1frika,; och llrämre Orientens hamnar. Diir till ]coJ!l~1 :~~ 

J l l t 'l t. f.. h. 1 l 11 I · l · · StJl a a myr .;:c VJ' ·1ga or mc c :oer me an m penets 1amnat· oYC' I 
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Ind iska ha,·en. Dc·tta 'ir tillrilckligt lör att giYa en föreställ

ocl~O' 0111 vilken uppg·i Jt som åligger clE'n cngel.ska flottan . Föräntl

nll :ar j h2.ncleln eller in.sättanclet av Jler J'artyg på e11 trade, letle1· 
rJilr.l . t 'l l l . . l l o riJlk()l' 1gen 1 lOJm.mgar 1 1amnar oc: l pa redder, odt detta måste' 
0 dt1cergs till ett min ianu111 . sär,~kilt nu för ticlen cl~t ri sken för fho·. 
re ' - · ~ 
:Infall ko!llplicerar handel.s~ kydclet. 

~u finn s det två metoder man använder sig a,· för att skydda 

handelsfartyg mot anfall '1'1 ån övervattensfartyg. Den ena är att 

, rida el!Pr avleda dem från elen reguljära resrouten och därigenom 

;
1
; jnska faran för anfall. Den andra ä r att låta dom gå i konvoj. 

Den Jörs ta metoden ;nåste betraktas som synnerligen opraktisk, 

emedan elen skull e förorsaka ändlös förvirring, Jörseningar och de.os

utom ö.ka oljeförbrukningen hög.st avsevärt. Alla de.s.sa faktorer 

måste un rlvikas eller i var je fall recluce m s ti!i ett absolut minimum. 

Konvojering rädc!acle Englands handel uneler värlcl.skriget och 

det ä!· ingen hemlighet att elen har övervägts och planerats så, att 

den omed elbart kan kom1na i gång i händelse av krig. Planerna 

äro fulls tändiga oc:h hancle1.sflottans pet'Sonal är träna.d och instrue· 

rad i dess tillämpning. 
Ett mycket stort antal eng("lska handelsfart~·g ha blivit besty c

kade och alla strategi ,ska platser ha erbållit stora fö rråd av krio·s 

materiel. Vidare ha tusental., s jökaptener och st,nmän genomgått 

kurser i hamlelsskydd, som anordnats av amiralitetet. ~.digen ha 

dessa kur·ser öppnat's .fö r alla grader och detta h-ar mottagits merl 

'tor förtjusning. Allt clE'tta är utmärkt och är av en ocrhörd föreleJ 

jämfört med värlc!.skrige·ts hanclicap. 

Det O~lktat är flet otvivelaktigt sant att encla.st krigsfartygs· 

eskor t är verkligt ei'Iektivt mot hanclelspirater. Förr var det me.st 

bestyckade handelsfartYg, men i framticlen må ste man <äkna m ed 

fa rtyg sådana s0m :len m~'c~;:et omdi skuterade hska Dt'utschbncl 

ltJ~en. J~tt .stort antal spE'ciella eskortfartyg ha b.1~ggts se -lan världs-
kriget D .. ..l t t .. l t · ' .. l . . e :1ro .sa ;:er , u m ar.;: a, men oe't ar gans ca säke rt, att de 

lcke utgöra ett lika effE'ktid skyeld som jagarna. Kryssaren är utan 

geusägeh:e det ideala sk.nlclet, men ol.vckligtv1s äro vi ännu icke ut· 

rultarle meLl tillriickl igt många av elen t.nwn. Fartyg .såda na ,<om dc 
n)'ss rr ämncla tys.ka iiru emlast överträffade i fart aY slagkryssarna, 

~~h deras t•mga artilleri göra dem mycket fruktade. :J1::~n undrar 

svlaud om inte byggandet av någonting liknande de .finska ku stför-

arsfart,vgeJ~ ,ok ullc vara. ett gott 'l'örslag. 

8
k De kanoner, som handelsfartygen skulle vara best yck ade med, 

d ulle otvi,·claktigt va ra effektiva mot ubåtar i silväl övE;r· som un

~~ rvattenf'lägc . Och om rlr l1arle en i artilleri i ränad besättni11.!:!', 

Uilc ubåtarna ii\ <Jet bt>i,nlligt svå r are att angripa. Likafullt finnG 
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c!et för nänarande en aJlmän tendens att unclersk~tt a 
" uhitl"t 

o Uta n, ,-i lket ih beklagligt. 

Det går mycket lätt att säga, att de mo<lerna meto le r 
upplä c: ka och förstöra ubåtar äro my cket mer fullkon1nat\(' 

1~a Q(t 

,·oro under världskriget. Detta ä r u tan tvivel sant, m,. 11 .
1 

<tu tl~ 
<id an ha ubåtarna avsevärt förbiittrats i många av,secnd t>n '

0 
- ~nclra 

r.::~JJ_stekn~ken ~.~läge mot handeLs farty g har ingående si 11 i]Ptn~~ au. 

ar Jnt e langt. r lran fullända cl. Trnts det nya hotet i 1·ån luitP n :·.och 
högst sanno li kt, att ubåtarn·a fortfarande u tgöra elen .;;lör"la ~~~!et 
för ha nllelsfartygen. at an 

Imperiets oc:h de allie rad es .sak spolie ralies nästan aY uLa t~bio-
191,1- 18. Det kan inte tör ofta ]Jåminnas om alt uu clcr d1·n 11 ., 

1 
?et 

.. · _ " >e no J 

ovet' 3.000 engelska hanclelsfa r·tyg med ett sammanlagt touuao- '. ·· ,-oooc · ..,ea, over J , ·J , 'O lon bl evo för störd a av ubåtar. 

I dag har vår befolkning ökat, han ~lel.s[lottan lll in,ka t 
111 

,1 
:?.?GO farty g och antalet u biita r i Yiirlclen har ökat h ög:-;1 lwl.Hll i;t. 
V1 kunna dock fortfaranda h a oinskrä11kt förtroende till v:1r fönnåaa 
att avviirja u båtstaran, även om andra nationer äro av ann un 111enin~"' ' 

(Uttlrag ur artiklar i Uniiecl Services Review, jul i l!l:)!l.) ~-

Motortorpedbåtarnas utveckling. 

Motortorpedbå tarn a. som nyiigen iD förlivats med en 1~l'i.-k a tJot
i<l n. öka gradvis i storlek, fa rt och bestyclming liksom torp<'·lba tarm 
/"('å(l l"ö rra århundradet, vi lka s:J .s måningom utveck laclf'S fil] jaga re. 

Det en gelsk a m•Jtort.orpecl bålsbesti'm det omfattar för winarrwde 
:J :) .tarlyg, ant in ge n redan fä rdi gbyggda, uneler byggn.acl eller plane
l':ccle. ~:r 1- 12, U -Hl och 100 äro18meter ]ånga f artyg pa l S ton. 
:\:r 101 iir r"tt :20-m C'lors-tartyg på 2~ tGn, n:r 102 ä r cll :211-l!loler3-
[nrl.yg p f1 2.8 lon ocl1 n:r 20-23 iiro 21-meteros-fart.yg på 3:2 tn n. ;{:r 

103 i"ir umiPr byggnad, e11 annan motortorpedbåt skall p[tbiir.ias ino!ll 
kort-. ncl1 man ä1~1nar . bygga ytte rligare sax. 

De för;: la engeLska lnotorlorpedbå (a rna .E ör posttj än .s( i k rigst iol 
planer:tdt's av jlr -Sc:ot! -.Painc. D c byggeles efter ute,;lul:1nde uyu 

p rinc:ivcr- lät t vik t . sna bb fart ovanför vattnet oc:lt inte 1H'd ige110111 

dl't - och de fram llrevo.s me J cng0lsk a m otorer. 
De l!) btttar. som tillhöra Briti s lt l'ov;e r Boat-typen h a dl tljup

gacuLlP a>- 0.8 i ii. Dc t' a.s bcs lyokning· uto·ör e.o> av torp erlrii nH OI' tör t,·A 
- . . · ' " • ier-

-!-> tll' . I!JrpL'ricr och I,e1n skanoner och de [ra·m clr iva.s av t1·r• ),n]l 

l'o · ·l' 1· " o 1 -oo 11 · " 3- 1 1 Qe-\lei- .Jea JOnlllOr o rc r pa , .J t·a, som ge en fart P« .) dlOJ · 
IIO!ll sniil:;kostnnden per h f1t var on 1krin g 30.-3011 pund . 
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N:r 1-6, som färdigbyggeles 1937, äro förlagda till .i\Jedelltav et. 
' · 7~1:2, färdigbyggda förra året, tjänstgö,·a i Kina, unde r det att 

:-.r i-!~19, som nyligeu blivit färdiga, troligen också statione r as i 
u:r 
o3tern-

l\{o-tortorpeclbåtarna ha en besättning på 1- 2 office rare och 5-E 

D 
och dessa bo utmärkt. Det ~ äger w yck et ou, dessa båtar. att de 

~ . . . 
··uc] 1'o·t kunna uppehål la S l!l u tomlanels och kunna lio·o·a till SJ.Ö' S del ö - . .. '-' ' ' bb ·~ 

. raldi skt ta get v1lket V<vder som helst und er dagar i st rä ck och ha 
~: aktionsJ"DJclie på över 500 sj ömil mor! 20 knop s lart. De n~·a bå
tn rllft ku nna få upp farton till omkr. 39 knop utan la 3t och 35 knop 

1
ued full last. 

Mo tortorp ed båten n:r 100, som också byggt.;; av Power Boat Co, 

fu!lhordades om motormins vepare år :L937, m en har seelan cle.ss f ör
randlats till torpedb å t. Den är troligen gjord efter samma ritning, 
som n:r 1-19. 

:Motortorpedbå ten 10-1, som är byggd som experiment av White, 
ha r ett de placem en t på 2.2. ton, är 20 m lå ng och har en breeld på 

.J,3i5 m. 
JY.Lo torterpcdbåtcn 10:Z, som byggeles av Vosper å r :1.937, är eng

rlska flott ans snabbast e krig,sfartyg. D eplacementet är på 2t8 ton, 
den är 20m lång med en bredel av 4,43 m och har e lt djupgående av 
endast 95 cm. Don är best ycka ll med två 53 crn torpeJtuber och tvii. 
~O mm lvkanon er, och det framdrivande maskin eriet bostår av tre 
Isotta-Fraschini-motorer på t ills ammans 3,000 hkr, som giva fartyget 
en fart på 43,7 knop, n är det itar full la1st och 47 knop utan. D et 
ha r en besättning på tio man och kostade ~2,529 pund. 

M:otorto rpedbå ta rna n: r 20-23 (Vosper) och n : r 2r1 och 2.1 
(Thornycroft) äro nu färdigbyggda eller nära sin f ullbordan. De äro 
gjorda efter en ny plan, baserad p å elen erfarenhet, som vunnits av 
motortorpedbåt 102. Deras deplacement är på 32 ton och längden 21 
meter, och dc drivas frum <lV tre Isatta-Fraschini-motorer av en 
senare modell. 

Amiral.i tctcn Eäga.s vara intresserade av don senast e motortor
Dedbåtstypen, 80111 byggts av British Powcr Hoat Company, vilken 

~an demon strorat i So uthampto n och s om nyligen gick över Engelska 
analen på r eko rdtid. Det är en bilt m oll hög fart-, 21 m lång me· l 

ett d 1 
1

.. ep acement på omkr. 32 ton och b_vggd såsoJil Pxperimentfa rty,~· 

or en kostnad av 7,6,000 pund. 

tu Dess bes t.1·ckning utgör es av två 53 cm eller f_l'l'a -1·5 cm torpe\1-

jber, och är in byggd i tre torn. Dc> n är också utru stn d med en 
r lllJb.. . 
1· lldmngsapparat. Den framdrives av tre Roll s-R o_,·ce-Power-1\Ier -
In lll . 

1 ,~ armmotorer p å sam manlagt 3.300 hkr, vilk a ge farlvget en fart 
' ornkr. 40 knop ut- au la st. li Mens aktions rarli P fir Öl'(' l' J.OOO sjömil 
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Yicl en kryssningsfart på :20 till :22 knop, vilken är •lPn f· 
or hat mest ekonomiska hastigheten. en 

Båten kan accelereras f rån tio till f,rrtio knop på nttn ~Pku 
.\nnu mefa anmärkningsvärt är decelera tionen. En n· lul:<:' i'iullder. 
ilastight>ten f rån fyrtio till åtta knop kan åstadkon1111ns Påg t~': 
sekunder. 

Ett ovanligt drag hos denna nya båt är avsaknafl!'n ay lllast 
och upphöjningar på däck. Trådlös mottagare och ~(in dare ut e: 
1·itre antenner äro uppsatta enlig t ett nytt system, Ullfler det an 
· . . . atr man har sci rjt for elen opttska sJgna lenngen medelst en 1<''r' kopma . . ~ 
som kan borttagas, så snart en signal g1v1t s. 

(The Xanl Ch ronicle elen 2S juli HJ:3Q.) 

Byggnadsprogram och budgeter, uppgifter angående 
personal och materiel m. in. 

Storbritannien. 

Engelska flottans nya depåfartyg. 

Ett av cle mes t anmärkningsvärda dragen i skeppsb.1·u;gc riets ut· 
·:t>ckling uneler de sista tio å ren är fö rändringen i kar aktii r och an· 
1·ändning av de ,j ögående depå- och moclerfart~·gen för iorpeclbåta r 
och ub~ttar . Amla till 1!}29 anvämles omoderna kryssare och om· 
byggda hant!elsfart:·g för sådana uppgifter. Sedan d~s ll·1 rln~ller \Jrl 
:J spceial konst rueracle depåfartyg f ullbordats, och fem an<lra aro un· 
de r b'' 'Tg·nacl eller föreslagna. Det nyligen f ullborcLtcl e uhittslll oder· 

" b . • · 1 . J· fo rra fartyget Forth oeh de ss systerfartyg Ma1dstone, som togs J HLh ,. 
. b l l l b" t t . ·t·,flc )llocle.· ,'t ret, li ro cle snabbaste, tyngst ostyc cac e oc 1 as u 1 u' · 

fn rtvg, som någonsin byggts i engelska marinen. . . Iö·· 
\'id världskrigets början förfogacle . man över sju fl<'i'''lart ~!riu~ 

jagan) och torpedbåtar och tro reparatw!11sfart~·g, Oyclop· .. \g 

ol:h .\l'si.,tance. t _en 
U n o-där å t ta tt r sena re, strax efter \Va '>hingtonför.lrnp:e ta d, 

"' . t l orus pe riod, som kunde anses nol'lnal med ett måtthgt an a . ·agar' 
· l · · · o l l •t'a rh'" to r J f a rh' O' - fanns det fortfaram e .~J U SJOgaenc e c rp~ ' - 1 ,ju 

' -'=" o •• • J" •":l o c 1 
och nio fu r ubf1tar. 1929 fanns det bara tre saclana fo r JfiL.<" krtlf • 

moclcrfar1.1·g för ubåtal'. och aY dc,~a finnas nu cnJa st i<''11 n1o· 
n,·a <jö· ln.\:!·li;.d Pkick. Det iir d t1<" 1c> nfltur]iQ·I, Rtt man bl' g'c' r 

clodart~·g i ra sk täkt. 
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p et första av de nya var ubåtsmoderfartyget 1\fedway (1929). 
data äro följ an de : depl. 14,()50 ton, fart 16 knop, bestyckning 

ve.ssiO crrn kanoner, fyra 10 cm lv-kanoner och tolv mindre pjäser. 
1
"

11 
p et är ett rymligt, till räckligt snabbt och väl bestyckat lwmplex 
·kstäder och fö rr icl, utomordentligt väl lämpat att sörja för en 

ni' v~båtsflottilj på avlägsna stationer. 
,tar Reparationsfartyget Resource, som också blev fä rdigt år 192.9, 

d t förs ta fartyg, som byggts för engelska flottan, som är i stånd .. r e 11 
utföra reparat ioner av alla slags krigsfa rtyg. Det h a r ett depla-

81\ent på 12,300 ton och är bestyckat med 4 st. 10 cm lv.,k:anoner. 
~nrbinmaskineriet ger fartyget en fart av 15 knop. Det är verkligen 
:flytande verkstad, utrustat som det är med g juteri och smedja, 

elektrisk verkstad, artilleri- och svetsningsavdelning och verkstä.cler 
~ö r skepp-sbyggmästare och hantve rkare. Fartyget har en besättning 
å J50 man och ti llhör hledelhavsfl.ottan. 

P Depåfartyget Woolwich, som färdigbygg.cles 1.;93-5, är det första 
fa rtyg, som byggdes för att sörja fö r de moderna jagarnas behov. 
Det har ett deplll ce ment på 8,100 ton, en bestyckning på fyra 10 cm 
lv·kanoner och tio mindre pj äser, samt en fart på :L5 knop. Det är 
en flytande verkstad och fab rik och har med sig full utrustning av 
maskinverktyg av senaste typ. Det har en be,sättning på 350 man 
och tillhör Medel ha vsf lottan. 

H. M. S. Forth, det senaste moderfartyget, som just nu inför
livats med f1o ttan, och dess systerfartyg H. 1\f. S. Maiclrstone, ~om 
blev färdigt för r a å ret, äro de modernaste depåfartygen i världen. 
De ha ett ,depl acement på 8,900 ton, en be.styckning på åtta 1.2 cm 
!r-kanoner och tio mindre pjäser, den tyngsta bestyckning, som nå
go iJ.>in inmonterats på ett britti;;kt depåfartyg, och en fart på 17 
knop. 12 cm kanonern a äro av en ny typ inom engelska flottan . . De 
äro monterade parvis och kunna användas mot flygplan lika väl 
som mot fa rtyg. 

Forth och Maiclstone äro flytande kaserner, fabriker och förråd , 
som kunna sörj a för den stora flottiljel1Js behov, när den är borta 
frän skepp.warven läna:re perioder. De ha stora maskin-, torped-, 
artil!eri- och periskop;erkstäcler och kunna därför repa rera vilket 
•lags invecklat maskineri som hel.st, hur sto r t eller ömtåligt detta 
•n må vara. De kunn a va rdera få plats med över :WO torpeder i 
•tna förråcl.s rum. 

Deras besättnino-ar uppgå till 502 man, dä ribland 6J r·ep:uatörer 
r~ed 43 o · .. ·k 
1 man som rese rv ; men utom det egna fa rtyge ts besattnmg an 
i tt o h o • l b t .. l el o ,1 c ett av dem tillgodose 12 ubatsbesättmngar mec · os rucer, a 
ats f .. . O . k . 'id .Jnne:l ombord for omkr. 800 man 1 :fred och 1,1 O man 1 ngs-
. De ha varel e ra DO hYtte r för off icerare, alla för.seclcla med varmt 
T· " 
ld8lcrift i Sjöväsendet. 29 
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.och kallt vatten och de mest bekväma mässar och gunrum. r 1..ab1·, 
skafferier och badrum äro i .samma stil. Männen på tart;y (Y .~set, 
väl förtjänta av en så stor lyx. "en är0 

Fean andra moderfartyg äro under byggnad eller "kol a b. 
.:l'yne, depåfartyg för jagare, på 11,000· ton med en hu vu lbes ty~kggas. 
på 8 st. 12 om lv-kanoner i clubbellavettage, stapelsatte.~ i ju]j :.111g 
gående år och skall vara färdigt å r 1\.l.JO. Ett Gyste darl"· g, H ore. 
med liknande ,deplacement, stapelsattes i januari i år oeb tik a][ e~la, 

. vara färdigt år 19140. Depåfartyget Aclamant och flo ttan.s f lv 
0
.c sa 

··t t · l t· f t ·u · b o l 1 • g s er. ,.sa mn.g.s- o c 1 repara w n s .. ar y g mcorn, som a c a )e y i lj a t s f ö . 
o t l l "b .. · · l t h · l o f t f'· n a 

1n re . ~ s w a p a OIJaS .. 1norn w r , o c ett c ep a ar ·y g .or ltJOi ortor 
0
' 

, b1ltar var också medtaget i det .nya byggnadsprograrn.nwt. ~är cl~:s .· 
fen]. ~artyg ärc färdiga, komma de fem depåfartygen JJ·a1 t ticlen för: 

.kriget och .själva krigsticlen utan tvivel att necl.skrotas, oc-!1 Englands 
äldsta moderfartyg kommer att hli det stora och mo derna ::\Iedway 
.sonrfäPC[igbygg.cles för enelast tio år 2edan. · · 

• 1 ,, .·i (The Naval Chroniccle den U juli 1U39.) 
l j t ~~· • 

Frankrike. 
fi' 

U i O'· .'Frankrike. ökar f. n. ansenligt, så långt clet går, jng:a rnas och 
.esll:ortlartygen3 .styrka ,båcle i fråga om antal och kval i te i. Den nu
'"'ruraiide niarinminj,stern M. Garnpinchi har nyligen f ön,~l agit ny· 

byggnad. av inte mindre än 1-S jagare. 
Fyra av · dessa, Hoche, Marceau, D.esaix, Kleber (gam la na!11ll. 

$Om förut burits av slagskepp och kryssare) ha just beställts , en hos 
'(iJhantiers de Bretagne i Nantes, en på varvet i Lorien t o~h två i 
Dunkerque. Fastän de officiellt gå uneler det blygsamnia uam~et 
jagai·e, ä1'o de i självw verket •små krys.sare och .väl i sbntl att h:l 
ett ord med i laget mot a ll a lätta kryssare, so:rn ha 1-5 u11 kanoner 
och därunder. Deras . deplacement kommer att en aning övenstJ~~ 
3,000 ton, men fullt rustade äro de på 3,700 ton. D e k ott illla att 
kryssar~bestyckning, nämligen 13,7 cn1 kanoner i clubheltc-rn . De~~ 
kanoner skjuta 3~ kg. projektiler .2·5,000 Il! lll~Ll <ell oh~stigl.cet ~~]aD 
eller 12 st. per mmut. (Kanon er av denna kal1ber pa Jn ga ina 1 

och Audacieux ha skjuti t 16 slmit i nlinuten.) eD 

Deras fart är 40 knop med ett mruskineri på 100,000 hkr, ~~:a ll 
enligt senRste erfarenheter rörande franska jagares fa rt. kan 

1
k ,. , 

tyggt uppskatta farten till 45 knop med åtminstone 1 n.ooo h :11: 
maskineri. J agaren Terrible på 2,700 ton, som är fö rseeld w ed 11ate 

- 447-

. er ctjonle uneler övningar -15,2:5 knop i stället för fa,st.ställda 
tnrbJ!1 ' "De l1a ll o ,- ]l:nOP· a tsa goda utsikter att bliva de .snabbaste i värLden. 
·\ torpedtuber komplettera deras bestyckning. Då fartygen äro 
r;rbättracle_ k·~pior av Volta ,och Moga.dor, som nu äro i tjänst, väntas 
t bliva fard1ga på rekordnd, eu·ar man begagnar sig av den al1-
:~aliga förbättring, som_nyligen gjorts i ~råga om arbetsorganisation 
·. de franska varven, dar GO-tlmmarsveckan nu är allmän re()'el 
~ . . . b ' ' 

Fyra 1,800 tons J aga re, Intrcp1de, Temerai re, Opinia t re och 
vlventurier hava stapelsatts, två i La Seyne och två i Bordeaux. 
De ha en vis.s likhet med de1• engels.krr Jersey-typen. De uro ämn:JJcle 
iltt göra 37 knop, men beräknas komma upp till 4() knop. 

Tio 1,000 tonts torpedbåtar ha beställts, nämligen Corse, Tuni 
;ien, N.ormancl, Parisien, Provencal, Alsacien, Breton, Savoyrrrcl, 
Saintongeois och Xicois. De skola ha fyra 10 cm kanoner och e1~ 

hastighet på 35 knop. De äro i huvudsak ämnade att vara konvoj
fa rtyg och äro förstorade kopior äv -de :12 eskortfartyg på G·OO t-on, 
,0m för närvarande äro i tjänst och äro goda fartyg, fatstän väl små 
fö r tjänst p:'\ oceanen. 

(The United Services Review den 2() juli 1939.) 

Alla nya fran,ska örlogsfartyg av större typer byggas fö r· när
rarande med tanke på att man skall k unna taga ombord tlygstriclG
krafte r. Detta gäller särskilt de nya slagskeppen av ,Dunkerque>>
k!as.sen, s.om komma att få två katapulter och fyra flygplan. Frank· 
nke har blott 2 hangadartyg, av vilka intet har något större militärt 
rarde. Därför har- man nu ett hangarfartyg under byggnad och 
flera .. 1 1 I r ar o p an .ag da. England och Ty-skland håller m an på med 
Iknancle ,fartyg,sbyggen. F ranska rustningsprogrammet [ör 1939 in-
nefatt f" ' il fl · fl . ~r or A. ant ottan: en spanmgs-, en bomb- ooh en torpeclflyg-
/ 1111J s amt två flygtenclrar. I Medelhavet lmmmer man att upp
atta 4, spanings·, 1 torped- och 2, bomhflottiljer. Dessa flottiljer 

utgo.r t'll arb a l sammans elen gren a.v franska flygvapnet, som ska ll sa m-
eta med flottan. Här lägges alltså mera vikt vid sp'aning än vid 

anfall K t J f.. fl t .. · fra · os .n a c e rna or y get u gor en synnerligen stor post i den 
f Uska flo ttbuclgeten. För 19,39 torcle elen upp()' å till 700,000,.000 
rancs ~ b 

(J ourn.al de la Ma rine Marchande, juli :1!939.) 
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Sovjetunionen. 

~nligt siffror i julinumret av tyska marinsta?en ~ iil·ersikt ,. 
det lapande ry:s1ca flottprogrammet mycket storre an 1nan au ar 
Enbart i Leningra,d uppges fyra varv arbeta för hög tn·c·k l\le:agi\. 
byggen, omfattande ett slagskepp på 35,000 ton, 3 torpeclkl'l'ss c Il)·. 

· are, ~ 
hangarfartyg och 72 ubåtar. 

Fästningen och f lottbasen Kron8taclt har utvecklat~ i utan 
dentligt stor skala och inloppen till Leningrad skydelas a,· en å~~~: 
milszon av kustbatterier och minfält. a 

I F .i ärra n östern är en stor sjöstyrka sam1nandrageu. I Vtacli. 
vostok finns det 60 1111oderna ubåtar, varav hälften äro Ol'c angående 
och hälften mindre. Där finns också 30 snabba motorto rpeclbåta r. 

(T,he Daily Telegraph den 11 jult 1939.) 

Norge. 

Norska marinledningen meddelar, att försvamdep a rtpmentet har 
beställt S motortorpedbåtar i England, därav 3 hos The British P.ower 
Hoat Co., som tidigare fått beställning på en motorto rpc:l båt, samt 
4 hos Vosper. 

De tre båtarna från British Power Boat Co. bli sy.stPl'håtar till 
den tidio•are bestälLda och de fyra hos Vasper bli 60 J'ot långa och 
15 f.ot b~ecla satrnt Iå 'ett djupgående av 4 fot. D e två ttt kraftiga 
italiemlm ma·skin:er, som giva en fart av 41 knop. Dessutom få de 
två engelska hjälpmotorer, som kunna lwpplas till propelleraxla rna 
och ge fartygen en fart av omkr. 9 knop. Med cles.sa hjii.lpmo~o rer 

' ] ' l · l · l ' ft ' amtJch" t ko·mmer Vosperba ta rna att h. 1 mera e w n onus ca 1 c n . ~ o 

som dess a motorer med sin näistan ljudlösa gång tillåta aU man obe· 

märkt kan närma sig fienden. . Jll 

Vasperbåtarna få 2 st. 45 cm toq)edtuber - en p å nll' sJda 
0 

t 
. 1_ · -'ir saJll stvrhuset - en automatlsk 20 mm l v kanon och 2 mas ,mge'' 

a~ordningar för dimbildning och sj unl"bombfällning. ]'ar! 
. l . l" .. av o J Skrovet bvgO'es av 2 tlll 3 lager mahogny mec lll agg 

1 
.. "· 

J "' f" r a"" 
duk. Köl, stäv och spanter äro av engelsk ek. Manska pets ~-rsel" i 
ningsplatser äro väl isolerade och uppvärmda och båten s utst" 

övrigt fullt modern. 
1 

r och 
Den första av Vo,sperbåtarna skall levereras om 9 mt1na ce' 

de övriga följa med en och en halv månaels mellanrum . 
Vosperbå ten har plats för 10 man. 
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p en första av The British Power Boat Co :s båtar skall leverera s 
{ltt.a mån ader, och de andra inom 10 m ånader. 

0111 
Kontraktet med The British Power Bot Co. unel ertecknades den 
j och kontraktet m ed Vosper elen 2.7 maj. Anleclnino·en till att 

6Jlla l " t ' lf" V b 't .. t t ,"' ff taO'it angre 1c or osper a arna ar, a . man ma,st trä a en 
detren;kommelse, så att motorerna kunde köpas från Italien i ut-
"ve . 0 t mot norsk f1sk. 
bY e 

(N or ges Sjcdorsvar, juni 19,39.) 

Förenta Statema. 

l\brin:ministeriet meddelade i början av juni, att man i enlighec 
Jllecl nya fl ottprogranunet kommer att sträcka kölen till 24 fartyg, 
lika många på flottan1s varv som på de privata. Dc äro: 2 slagskepp 
på 45,000 ton, 2 In·yssare på S,OOO ton, S jagare på 1,630 ton, S ubåtar, 
~ depåfartyg för ubåtar samt två t1·anst1ortfart~ g. De två slagskep
pen, som beställts vid varven i ~e w York och Philaclelphia, komma 
~rt be, tyckas med 9 st . . 40,6 cm kanoner och få en hastighet av 3B 
knop. K ryssarnas bestyckning utgöres av 12 st. 1 .. 5 cm kanoner. 
Programmet upptar Ji,kaså ombyggnad av hangarfart,vgen Saratoga 
och Lexington. Kostnaderna, som belöpa sig på 350 milj. dollars, 
beteckna ett rekord för fredstid. 

Fackp ressen unelerstryker de resultat, som uppnått,s vid prov 
med den nya jagaren Hamman. Vid en hastighet av 40 knop kunde 
fa rtyget ankra inom en minut. Vid 20 knops fart back, kunde man 
<lå om till full fart framåt (40 knop), en hastighet, som uppnåelde-s 
efter 70 .sekundei·. 

(Le Yacht elen S juli 1939.) 
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Sammandrag över artiklar av större militärt 
intresse i utländsk fackpress. 

(En ligt uppgifter från försvars- , marin- och flygsta berna.) 

I. För försnusväsendet gemensamma frågor. 

Sowjetru~slands Stel lung auf Spitzbergen. W. Deutsclw Wehr n::· 
'16/3R, id. 711. Det arktiska områdets uppd elning va olika llrt· 

tioner, - sektorindelningen. - De sovjetryska kolgTu1·omas på 

Spetsbergen betydelse ur militär synpunkt. - Kol gTuYo rnas ka· 
pacitet, - SSSR:s bemödanden att ök~ driften och att utl'idga 
an läggningarna på Spetsbergen. 

Zu den neuen Riistungsplänen der USA. Alex West. Deutsehe Wehr 
n :r ±9/38, sid. 830. Förhållandet mellan Japan och Ame rika Yi•l 
ett ev. europeisild krig. -Åtgärder för ökning av strirl.skrafterna 
i Amerika. - Amerika. och Mexiko . 

Militärische Zusammenarbeit in Skall!dinavi.en. Red. :llil itär Woc· 
henblatt n:r 28, .skl. 1•853. Den ryska intensiteten i Korden lik· 
som det nya Tysklanels växande ma.kt hava fram kallat lirliga 
debatter i Skanclinavien, vilka ur tysk synpunkt fört j:ina att be· 
aktas. - Oslokonventionen. - Den ökade fö rsvarsYiijan i S1•e· 
rige. - De militära rustningarna i Danmat'k, No rge. Sverige. 
- .Synpunkter på ett nordiskt fö11svarsförbuncl. 

Stratt>gi.sohe Probleme im Raume des Mittelmeeres und Xa hen Ostens. 
Fältrnarskalklöjtnant i reserven H. Schäfer. Milit ill'IVisse.~: 
sc l1aftliche Mitteilungen november/38, sid. @7. Meclel havsonl~~~ 
r!ets och Nära österns bety,clelse före, uneler och tiden n3l'Jll "i 

efter världskriget. - Abessinienkriget och maktförld\ll an:\en;ri· 
J\'[eclelhavet. - Utvecklingen av maktläget efter Abt>S.Sllllen~iir· 
get, Spaniens blivande inflytande. -Militära och an<lra 11 tt~r. 
cier so m vidtagits av i Medelhavsområdet intresser n<le ma 
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be.scheunigte Aufri.istung in Rumänien. Red. Deutsche \Vehr 
pie n: r 47/38, s1cl. 790. Uneler år 1938 vicltogos i Rumänien åtgärder 

för att s•äkerställa krigBmaktens materielbehov och för att tili
O'JdMe livsmedelsförsörjningen vid ett ev. krig, varjämte vid det 
~olitiska lägets tillspetsning i september en rad förberedelser 
nv militär natur för etogos. - Artikeln berör kortfattat följande 
åtgärd er: Genomförandet av programmet för det civila luftskyd
det. - Mr.bili.S'ering av kvinnor vid krig.- Byggandet av en ny 
krigshamn vid Tasa\ll. - Bildandet av ett särskilt ministerium 
för rustningarna. Som avslutning nämnes några ord om genom
förandet av den stora manövern hösten 1038. 

Der Bagriff der Grenznähe im Zeitalter der Luftkriege. General der 
Artillerie a. D. Grimme. Wissen und Wehr n:r 12/38, sid. 841. 
Försva rsmedlens (jaktflyg och luftvärnsartilleri) värde i förhål
lande till bomhflyget. - Tysklanels luftstrategiska läge. - Er
farenheterna av bom.hflygets räckvidd under världskriget. 

Finland, die Ostsee und Sowjetrussland. Dr Manfred SelL Militär
wissenschaftliche Mitteilnngen december/38, sid. 9&8. Geografiska 
och statistiska uppgifter om Finlan.d. - Fömörjnings- och stra
tegiskt l ä ge. - Landgränser. - Finlands läge vid Östersjön. 

Gas Defence in Holland. - - - United Services Review 1 dec./38, 
Hid. 5. Redogörelse för det hollän{!ska luftsky,ddets verksamhet 
vid gasoanfall. Bild er av gasskyddsmaterieL 

Die Hi lfe der Ostmark zur Wehrbereitschaft Grosscleutschlands. Felcl
marschall-Leutnant a . D. Ottokar Pflug. Deutsche Welw n:r 
47/.38, bil. Die deut:sche Volkskraft und die Ostmark n:r 10, sid. 
95. Läget i Österrike före »Anschluss» beträffande: Förekomst 
och framställningsmöjligheter av råvaror. - Lantbrukets kapa
eitet. - Indust riens produktionsförmåga. 

Betydelsen för Stortyskland av Österrikes anslutning. 
C'oruditions d'emploi et raffinage modernes. Capitaine Chagette. Re

vue cle cavale rie, nov.-dec. 1H38, sid. 679-690. Principerna för 
modern oljeraffinering. Olika motorbränslens anväm1hal'het för 
skilda ända mål. (A sid. 695 recenseras även en arti·kel i »Le 

D Temps» över samma ämne.) 
eut.schl ancls Fettversorgung unter wehrwirtschaftliclten Gesichts

]lunkten. Dr H. Richarz. Wissen und Wehr n:r 12/38, sid. 871. 
Tysklanel s behov av fethLmnen. - Åtgärder för att under freds
tid göra Tyskland oavhängigt av import av fettämnen från ex
Portländer; stegring a 1· elen inhemska produktionen, utbyte a v 
fett mot andra proclukte~·, besparingsmeto.der, återutvinnande av 
fett, förråc1sbildning, inskränkning i förbrukningen. - Fettför
.Sörjningen under krig~sticl (behovsökningen, ändring i möjlighe-
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terna att tillgodose behovet). Slutsats: endast ökning i 
1 

hemska produktionen, utbyte a v fettämnen mot andra pr· c ~n in. 
och införandet av besparingsmetoder möjliggöra sknp a 1~~ U k ter 
oberoende i fråga om fettförsörjningen . et a~ 

The Soviet-Spanish W ar to september 1938. GeneralJwrjo r p 
1
. 

T~ e. ~rmy_ ~u~rterly J an~ari 1939, sid. ~?~· Den k än rlp 011 g~l~er. 
m1htarsknftstallaren påv1sar, hurusom fr an dagen 1 iir 111011 . ke 
ens avskaffande i Spanien 193·1 bolschevikpropaganrL1n hel; lkJ. 
git överhanden och slutligen framkallat reaktionen. Francokr~:: 
föringens mål och metl·)der belysas. Förf. söker gruwln nleclni ~ 

11~
en till den intarnationella kraftmätningen i Spanien ; hå lllot. 
satta ekonomiska system, vilka i sig innebä~·a frö et till ett kom. 
mande värLd,skrig. 

Die militärpolitische Lage Polens zu Beginn des J ah res 1\l:)!l in1 Spie. 
gel der polnischen Presse. Dr. A. Lcessner. D <>ut :•• ·he 1\'ehr 
n:r 4/39, sid. 60. Atergivande av bedömanden i lV<'IIllE' pol,b 
tidningar av det nya t>trategiska läge Polen komm it nit intaga 
efter uppkomsten av Stortyskland. 

The Al and Is! ands. Vlhy German y is intereste d in their f u tu re. Lieu
tena n t J. R. J. :M:acnamara, M. P. The United Servir·ps Revie,,-
1939. Några tankar kring Liet för engelsmännen ,c·l'n barligen 
föga kända Alandsproblemet. Enligt förf:s framställning skulle 
de finska planerna på ögruppens befästande ske i st rid mot alla 
andra intresserade länders önskemål. De fredli g<t n' staternn 
skulle i befästningarna endast se orsak till strid1 g-lw t c' r. 

Förf. synes icke vid artikelrus författande ltant Yarit insatt 
i det aktuell a läget i Al ands f rå gan. 

Co-onclination of the fighting services. C. hl. ~IcAlery. Apl ane 1512 
1939, sid. 2.01. Frågan om en geme nsam samordn an de försvars· 
minister över ministrarna för de tre fönsvarsgrenarn a oc:h detta 
system.s för- eller nackdelar kommenteras ingående. 

Iden tifica tio n des a vions modernes. General X. L' Air, n: 1 163/1939, 
sid. 117. Ljus- eller ljudanordningar för identifieri ng· av krigs· 
[Jygplan. Tendensen hos elen fran,ska flygindustrien [iir att kun· 
na upprätthålla projekterad tillverkningskapacitet. 

The moral effect of being bombed. Red. Aplane 11/1 HPl: .sid.~~ 
Referat av föredrag i ämnet och därpå fölJande c!Jsk u:::s toD· en 
väl föredraga ren som de i di~kussionen deltagallCle f r a111f orcl~ ll. 
rad synpunkter ps l1uru civilbefolkning reagerar vid lu ft~Jl 3

10 
varjämte lämplig:. åtgärder diskuterades för att på liit_n phg~:ka 
och effektivruste sätt bereda civilbefolkningen skyeld 1 Hl d.\ 
tillfällen. Läsvärd. 
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a protecti~n aerienne en France. Re ~l. Ad3 n :r 306 :jS /11~!3.9, sid. 6. 
L Redogorelse for det skydcl, .som avses att bereda s clE'n civilbefolk

ning, som ej kan evakuera,s. Lagar och övl'iga data. 

The observation Corps. Red. Aplane ~~ / "2 1H39, s i.cl. :237. The Obser
ver Corps är en frivillig organisation, inom vilken endast staben 
är avlönad. Utvecklingen har uneler det gångna året varit stor
artad. Landet är indelat i fem omn'\clen med ~,3 luftbevaknings
distri,ld. Personalen tjänstgör i närheten av .sitt hem vid ],s och 
le s·amt utgör numera en viktig länk i :fö rsvarssystemet. 

La protection aerienne. On allait voir. Recl . ..-\vB n:r 307 -±f~. 1939, 
s1d. ,6. Art. iir en maning att sörja fö r clet civila luftskyddet i_ 

Belgien, vilket måste ordnas .snara.st och eff<>ktivt. Lärdomarna 
från septemberkrisen sägas vara glömda pli alltför må n ga håll. 

Siidamerikas Erclölvorräte und Erdölpolitik. Dr. Paul Ruprecht. 
Deut.sche W ehr n:r 3/39, sid. 39. Förf. jämför siffenEässigt före
komsten a 1· olja inom olil;:a länder och s~·ssel s ätter sig clärl'id 
huvud sakligen med Syclanwrikas oljefyndigheter och exportsiff
ror för olja från cle olika s~·clamerikanska länderna. 

England alf Selbsh·er.sorger mit öl. Dr Paul Ruprecht, Dresden. 
M. R. januari 1939, sid. 20-:21'5. Unelersökning ang. Englands 
möjligheter att uneler krig lösa f rågan ang. fl~·tancle brän,sle, 
vilket är nödviincligt såväl för flottan som luftvapnet. 

La differenc·i aiion du caractel'e chez le combattant Lilmtenant de 
reserve Rene Cor:Jet. Bulletin Helge, februari 19:38. sid. 191. 
Citat och utdrftg ur kända författa res krigserfarenheter i vacl 
rör elylika soldattypers (och olika nationers sol.datmaterials) för
måga att fullgöra sina plikter un eler krigets påfre.stningar. 
Jä mförelse mellan jorclbrukö- och industriarbetarens fallenhet 
för solclainket. 

The Baltic. _-\. potential Zone of Trouble. Sir Herbert Russel. The 
United Sc•rvicE's Review :2.6/1 1939. sirl. 16. Uneler cle mest kri
tiska dagDrna av .september koncentrerfl!cle,s en expeditionsstyrka 
med edorderliga transportmedel, avsNU tör oekup ation av 
Alancl. Samtidigt .s iktaLles ryska krigsfartyg utanför I-Iangö. 
Tysklanel s mål ä r a t t behärska ödersjön och R,,·,sslancl av.ser att 
förhin dra detta . Tyskt anfall mot _\land kommer att oundgäng
ligen medföra konflikt med Ryssland. De noreliska och balti sk it 
staterna äga ej tillräe:kliga .sjöstridskrafter för att hindra en 

. tysk ockupation av _.\land. De ledande sjömakterna utan för 
ö.stersjön äga icke tillräckligt intresse för Östersjön iör att anse 

~ 8ig tvingucle till aktivt intre.ss<>. 
ngland-Rum änien-'l'urkei. Wagner. D<>utsch<> ViTehr, Häfte .tJ 

6/4 193.9, s icl. 25·1. Englands handelspolitiska offensiv i öst<>m·opa 
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nådde i vint ras Humänien. Enligt förf. skall Englan d ha lo . 
att högst vä~entligt öka sin import från Rumäni en ut an atn~at 
motpr cstation från rumänsk si·cia än mo ttagandet av , i~.'>a 

00
a11 

E>l ska »tekniska tjänsten>. Dessa skul le bes t å i anliig-gn ino- g. 
en ny rumäll!Sk flo-tt station v1d Ras i,msj ön en lagu nartall ln.sa': 
~öde r om Donaudeltat, genom k·ort kanal lätt förb und0n lll~~ 
Donau. Den tillämnade flo t ts tationens före gående l1 i~lo ria lik. 
som de s jöstrategiska förhållandena i Svarta H avet, Da rdnnel. 
le rn a och östra Medelhavet behandlas. Kartskiss . 

Die Semtrategische und politisohe Bedeutung des StiHzpunkte,;; der 
Sovjetunion an der Murmankilste. Kapitän zur See mH' rt. Wi 
We jaunari 1939, sid. 18. En h isto risk återblick på r_,·~k , finsk 
och skandinavisk i shavspolitik fram till världs kriget. DPn egen . 
a rtade koloni.sation ryssarna sedan företagit däruppe itttöl jtla av 
s tora kanal- och järnvägsanläggningar behancll.as u t förl igt lik. 
som elen sjöstrategiska betydelse denna aktivitet ko mnH•r att få 
icke endast på det närmast omgivand e havet utan ävt?u på ocea
nen liksom cle skandinaviska ländernas härav -försäm rade hige. 
Kartskisser. 

Das lUis tungsbild der Welt. Lehmann. Deutsche vVehr n: l' 7/ 39, sir\. 
W9. Redogörelse för rustningarna i olika länder (utom Tysk
land). I tabell form återfinnas uppgifter om freclrs ~ivr ka och 
sannolik krigsstyrka, procentue lla antalet värnpliktiga i för
hå ll an de till den totala l:mdge ten , antal flygplan. 

Das Offi zierkorps der roten Armee nach der Säuberungsak tion. Dr. 
A. Loessner. Deutsche ·w ehr n:r 6/39, sid. 99. Arti klln inne
hå ller uppgifter om elen n uva rand e ryska {).ffice rskå n•n" kl·an
titf\tiva och kvalitativa samman ättning efter cle företagn a rens
nin gsaktionerna. Uppgifterna äro g rundade på en up psats i en 
polsk tidning författad av en förutvarande rysk -oHicc>r vid namn 
Lad off. 

England s .st rategi.sche Zweife L G. Deut1sche Wehr, I·Iäft0 S och 9 

• 2.3/2 och 2/3, sid . j,2:9 och l5·1. Anda till värl.cl.~krigt?t ,;egracle 
England i nästan alla sina k1·ig. Medl en hädör voro i fö rst_a 
hand subsidier till bundsfö rva nte1· och flottan, som li unHlsa ~ll-

·- 1 ·· ch"t gen användes som blockaelva pen. Först då det blev IHJ( \ an o, 

ell er seelan mots tåndaren blivit u tmattad iugrep en en w•lsk ;~~ 
lJeclit io ns kå r vanligen j)å motståndar t?ns sv aga ste punkt. ' l .. ra 
detta sätt ha r England vunni t s tora framgångar utan alt be 1

_
0 '·t 

l bl l I l l ·· l lsl·nge offra särdeles m ycket enge s kt oc . o c 1 mec var ( ' 
1 

ändr >!dt?s detta. Dc finna.s, säge r förfatbaen, som anse, at! 
u c· 

En g l and bör å ter gå till den för stnämnda taktiken och ]luv 
sak ligen s ätt~. in -f lott a och flyg, då landet ej har råt! 111ed 

011 
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liknande åd erl å tning som uneler världskriget, om det vill bt?h!llh 
sin värlclsst:ili ;Jing. Förf. kommer till dt?t resu ltatet, att Eng
land uncl r r ett framtida krig i viss grad måst e å t e rgå t ill det 
slags krigfö ring man använde före Yärlcl skrigct. .Jian måste i 
första rummet se till att basen- heml and et- är Yäl sk~·clclat, 
vare sig detta bäst skt? t· genom ett .sta rk t anfallsflyg elle r h -. 
En stark fl ott8. till s äkrande av tillförsel av livsmeclP! och rå 
va ror är P.Ö•clvänclig-. För.st då dessa behov äro t illgodosedda, är 
rl et möjligt rttt t~inka på u t rustning och öve rsk eppning av en 
expeclitionshäe till kontinenten. Denna kan dock ej bli så stor 
som unel er vä rldskr iget liksom det bör öve rvägas. om ej dess 
in sättande på anna n krigss kådeplats vo re att fö red raga. 

Die bri t isehe »st rategische Rese rve» im östlichPn 1Ettelmeerraum. 
Red. Deutsche \Vehr h äfte 8 2,3/'2. 1839. ,s id. 131. Den engelske 
krigsmin iste rn fö rklarade på sin tiod, att den s trategiska reserv, 
som fanns i hemlandet (5 infdiv och 1 pansarcliv) n umera p å 
grund av utvecklingen av flyg- och u-båtsvapnets utveckling, 
svårligen skulle kunna förflyttas så snabbt .som önskligt vore. 
En st rategisk r e,:; rev borde därför upprät tas i mellanöstern. Ef
ter ge ne ral stabs chefe ns, Lord Gorts, rundresa i dessa irakter har 
ett överkommando för flyget upprättats i Kairo, varjämte andra 
åtgä rder vidtagits. _Förf. redogör för cle i Pal estina och Egypten 
befintliga truppern-as sammansättning. De engel f'!kD styrkorna 
i Medelhav c;bäckenet angivas till 65,000 man (:20,000 i Palestina, 
3-±,000 i E gypten och Suclan, å t erstoden i G-ibraltar, Mal ta, C~·
pern, Aden och Trans jorda nien) . Reserven i hemlandet upp 
skattar han till 110,000 man och den i Indien till c : a 226,000 
man, därav H:\6,000 hinduer. 

Fngländer, l<' r anzoscn und ).._raber in Vordera sicn. G. \Vi.ilbers. Deut
sche Wehr häfte 9 2/3 19·39, "icl. 1-±9. Förf. lämnar en översiU 
över händ else rna i Främre Asien från och rne cl världsk riget, de:1 
engelska och fransl(a politikens inställning mo t va randra och 
arRbern a samt de senares med åren all t intima re samr,rbete. De 
båda västm2.kternas ställning; här uneler ett krig kon,mer säke:·-

Die 
l igen ej att bliva lätt. 
Ver teidigung von Tunis ien. Ba. Mil Wochenblatt n:r 38 17/3 
1938, s id. 2559. :Jiöjligheterna av ett ö,·e rfall f rån s jösicbn tror 
förf. ej på. Hamn arna s beskaffenhet och läge äro ogYnnsamma 
härför. P å lanel siela n kan ett angrt?pp ej gä rn a &kt' på anna-t 
sätt än utefter ku stPn från Lib~'en, men den bt?fästa linj en Gabes 
-M:aturata bör kunna hållas tills förs tärkningar hinna :>.nläncla . 
Detta tager tid på grund av de få och clåliga lancl.ovägarna i 
f ranska Norclat'rika och clt?t glt?sa järnvägsntitets ringa tran.sport-
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~örmåga. J<: n lätt m~kan~ser~_d el iv med talrik. mo torp ar k .. 
overforas fra u Franknke t:cll forsvarets .stärkande. Do i ta l i bo1· 
trupperna i Libyen beräkna.s till 2 cliv italienare oc h ., enska 

- cltv in 
födda. 

p.sychological effect.s of bom bing. Dr. E. B. Stra u,~. JR D sr 
n: r 5·3.± m:1j 1838, s id. 2.70. Med s töd av erfarenheter 1 r 'I n 1 .. 

l S 
. . ' 1.11),) 

oc 1 pamer, gör förf. en ingående utredning och Limna r bl 
definitioner på panik oc_ h hysteri samt saker gcir a hm f" ·la. ·' ore se 
mellan hur folk av romansk eller geril1lansk ras r eao·c·ra F" 
att i möjligaste mån förhindra panik under bomb a1;Ial; . a ,~or 
f .. f· l . I. .,er 
or. cet v•ara av v1kt att under ett bombanfall ett få iilo rt 

tal .som möjligt av befolkningen till clelas göromål. an-

Die Eecleotung der englischen Ri.i.stungsausgaben von n ich t lwstinun
barer Dauer fi.ir die Erhaltung des }'rieclens. Dr Paul ftup recht 
:\IW n :r 37 10/3 1938, sid. 21:1i9·1. Efter en längre 11!Pcl tal rik . 
. '[ a SltTor .s-päckad utre-dning om Storbrittanien.s fänsä rjning me·\ 

Jiysme-del och råvaror för ett krig och huru allt ,skall la o-ra·· 
eller bearbetas kommer förf . till elen slutsatsen att lallll~t ~t 
trots all sin rikedom är i stånd att uthärda ett länore kri()'' 
Detta .synes ock.så landets affärsmän in.se. De nu pågil:·ncle jät: 
terustningarna kunna av flera skäl ej pågå under någon längre 
tid. Kan man emellertid ej under denna tidsfrist säk ra freJen, 
kan farau för ett krig bli överhängande. 

Europa als Selbstversorger mit Erdöl. Dr Paul Ruprech t. DP ut;cne 
\\Tehr n:r 11/38, .sid. 19.2. I<'örf. ger inledning:;vis i r3tora clrag en 
översikt över världens oljeförekomster och dessas fön lc>lning på 
vär1Ll9clelarna jämförda med befolkningsantal och behov.- Där
efter övergår förf. till en redogörelse för oljeproduktion en s för
hållande till komumtion och export i Ry.ssl and, Rumänien och 
P oLm. 

Vom Wesen des Soldatentums. Generalmajor von S.odenstc rn . .JIWR 
1 häft. 1939, sid. 42. I en livligt sb·iven art. skärsbllin r förf. 
srJldatuppfostran. Det viktiga ämnet behandlas ori ginellt och 
någon gång äro vändningarna överraskande. Nära nocr va rje 
rad innehilller tänkvärda .saker. Det vä,sentliga i all uppfost ran 
är dock, att till det fysiska modet kommer tillräckligt mycke: 
moraliskt mod, så att .soldaten - hög eller låg- vågar att 1 

alla livets skiftn.ingar - icke enelast på slagfältet - taga 
ansvar. 

Le problcme du comrnandement. General Tanaut . La Revu e rrinf an· 
terie april 19;)9, sicl. 637. Psykologisk grans kning av bdnlel.oe· 
tull a chefsege;1,skaper. 
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II. Marinen. 

f{eligol an_d and the German Colo~ie": ~-~ b:rt Scha u rot\:: U ni tecl 
Ser viCes Review S dec. 1•938, s1d. f. I<orf. alllser, att for det fall 
till Tyskland skulle återlämnas dess tidigare kolonier eller an
nat ko1onialområdet, clet ej vore för mycket begärt, att som ett 
tecken på fredlighet och god vilja ön Helgoland återlämnades 
till England. 

,Oonvoy P rotectiom>. Sir He11bert Russel. United Serv,ice.s Review 
s dec. 1938, sid. :L6. Kortfattade synpunkter på Englands möj
ligb eter att bemästra problemet om konvojers skyddande i ett 
kommande krig. 

Sous-Marin s Modernes. I-Iem·i Bernay. Le Yacht dec. 1838 n:r 2,906, 
sid. 737. }'örfattaren omnämner ett flertal nybyggda ubåtar. 
storleken väx l ar betydligt, från c: a 200 till 3,000 ton. De för
nämsta framstegen röra aktionsr adie, dykhastighet och säkerhet. 

The New German Navy. Raymond V. B. Blackiman. United Services 
Review 1 dec. 1938, sid. 6. Uppgifter rörande färdig;,st.ällda eller 
under byggnad varande fartyg i tyska flottan. 

Gas Defen ce in H olland. - - Un ited Services Review l dec. 1.9'38, 
sid. 6. Be,skriver ett i Holland p rövat system för civiLbefoLk
ningens varnande vid gasfar a, varvid telefon och rundradio ut
nyttjas . 

America's New Navy. Welton L. Robinson (tidskriften ameril(ianske 
korre.sp.) . The Navy, nov. 1938, sid. 329. En populärt samman
fatt ad och int res•s ant översikt av örlogsbyggnadsve11ksamheten i. 
Förenta Staterna. Sammanfattningsvis meddelar förf., att om 
Vinson-T r ammel Act av .L934 och Naval Expansion Act av 1J9·38 
fullt gen·omföras, kommer Förenta staternas flotta av fullt mo
derna fartyg at t bestå av: 

l8 slagskepp ................. . ....... . c: a 630,000 ton. 
;S hangarfartyg .... . . . ... . ..... .. . . . . )) :L65,000 )) 

46 t unga och lätta krytssare . . .. ... . . . )) 41.2,000' )) 

144 jagare .......... . ......... .. ..... . )) 228,000 )) 

56 ubåtar )) S2,00G )) 

2,17 fartyg c:a 1,517,000 ton. 

Förf. tillägger: »To this mighty array of warship.s will be 
a eld ed th ree thousand airCl·aft - by far the largest naval flying 

·f-orce in 1he world >>. 
De två under byggnad varande slagskeppen komma att mä

t a 35,000 ton. Om de tre nyligen beviljade slagskeppen bli större, 
beror på Japans åtgöranden. Bekräftas att detta lancl bygger 
.slagskepp pä över 35,000 ton, komma de nya amerikam:;ka slag-
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skeppen säkerlige1: att växa till omkring J.S,OOO ton, i Yil k~t 
en huvuclbestycknmg av 1:2 st. 40,6 cm kanoner kan Jl-1 .,.

1 
faJJ 

(_l a \ll .... 

Dans la marine italienne. A. Thomazi. Le Yacht, nov. HJ8S n :r ·).a~ . 
sid. 725. Beskriver elen itaLienska upprustningen ti ll ,oj ö.s.s -90". 
märkningsvärt är den stora betydelse ubåtsvapnet givits. · . .\. n. 

General Service Kotes: The Coast Defence Exerci.se of Jul,· 
RUi::li nov. 1938, n:r 532, .sid. 858~862 . Redogörelse f~r ~~~~ 
!Svar.sövningen i juli 1938. övningen av stora mått, mi\u o·a 

0 1
.· 

farenheter gjorda. övningens för sta dag i gml sikt , fho·;+s :l· 
. " • lll 

.s at3er som spaningsorgan av utomorclentligt värde. Andra claa-
clålig .sikt, flyget helt ur .spelet, all spaning med far t:q.; . ),.: ~~~ 
keln och de däri gjorda slutsatserna intressanta. 

The International Situation. - - - RUSI nov. 1938, u:r .)3~. sid 
837. Behandlar krisen september 1938. I korthet omn,imna~ 
därvid även de engeLska krigsförbereclelserna. Omn,imner att 
krisen medfört en kraftig uppryckning för försvaret o~h en all
varlig tankeställare för nationen, vilken fått en sista lrist att 
.sätta sina försvarskrafter i fullgott s]{iick. 

Some Destroyer E:s:periences in the Mecliterranean. Sigu. >>.Seafox". 
RUSI nov. 1938, n :r 532, .sid. 782- 790. Författaren - troli gen 
en yngre officer - .skildra r, ofta på ett skämtsamt siit l, händel
serna i sam band med jagartjänst i .Mede1havet våren 1n36-L938. 
Artikelns värde ur facksynpunkt obetydligt. Såsom först röelse 
väl läsvärd. 

Training of German Naval Officers. Frank Clements. I{U,Sl nov. 
1938, n :r 532, sid. 7.34-742. Mycket läsvärd artikel om tysk s.i ö· 
officersutbildning. Stor vikt lägges vid att alla fem >>branche.s» 
av officerare (ungefär motsvarande sjöofficerare, vapentekniska 
officerare, intendenturofficerare, mar iningenj öre r och ma rin· 
läkare) redan från början sammangj utas genom långtg;1enlle ge· 
mensam utbildning. Författaren jämJör med f-örh ål lamlena i 
engelska flottan och framlägge r förslag till förbättring- ar. 

The Chemist'.s rol e in ~ational Defence. Lieut-Colonel H ai g Sheker
jii!n, USA. RUSI, nov. 1938, n:r 532, sid. 583-691-f. San~a cl ar
t ikel, som bl. a. går till råtta med en del öv.erdrifter och sensa· 
tioner på gaskrigets område. Anser att gaskrig är en s.rnnerh· 
gen dyrbar form av krigföring, som endast pa·ssar för Hinder 
med mycket hög industriell utveckling. Detta .skulle vara skä~ ?: 
till att gaskrig betytt så litet i Spanien och Kina. F öd. anfol 
viss8_ egenskaper hos några spe0iella stricl.sga.ser samt n[urot onl 
möjligheterna att ur luftskyddssynpunkt värja sig för dessH ga
ser.s inverkan. Intet av speciellt marint intresse. 
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tin1ents auxiliares. Henri Bernay. Le Yacht, nov. 19G8, n:r 2904, 
]3a sid. 70:9. Omniimner det stora antal hjälpfartyg, som byggas i 

de franska och amerikanska flottor n a. Hjälpfartygens tonnage 
utgör i Frankrike c:a 20' 0/o och i Arnerika c :a 2.5 0/o av totala 
örlog.sfartygstonnaget. 

eclairage nerien . Henri Bernay. Le Yacht mar.s 1939 n:r 2919, sid. 
109. Författaren framhåller behovet av en sta rk fran sk flotta 
bl. a. av det sk.älet, att Frankr.ike ej kan räkna på något skyeld 
av den engelska flottan . 

p11oblemet Al and. l<'ranz v. J e.s.sen. DTS januari 1939, sid. 1-37. 

Omfattar följande avsnitt : 

.l. Geopolitiska förhållanden. 
2. Freden i Fredrikshamn och åren cläreiter. 
3. Ölster.sjödeklarat ionen av 23 april 1908. 
4. Under världskriget. 
5. Konventionen av den 20 okt. 1921. 
6. Al ands själ v styrelse . 
7. Sista fasen . 

Behandlar ingående det politiska .spelet om Alancl. Läsvård. 

Einfluss der Seemacht auf elen Kampf um Vorpo.mmern 1715. Fregat
tenkapitän I-tuge. M. R. jan. o. febr. 1939, sid. 5.2~63, 124-134. 
Redogör för sjömaktens inflytande på striden om Vorpommern, 
som då var 3vemkt, uneler år 1715, då det förlorades . 

Omfattar följande avsnitt: 

I. Fälttågets inledande. 

Förhistoni a. 
Fälttågspl anen. 
Händelserna till lands intill Stralsuncls innesLutning. 
Sjöstridskrafterna. 
Sjöslaget vid Kolberger Heicle. 
Huvudflottorna maj-juli. 
Läget i Greifswalder Bodelen och Stettiner Haff. 

II. Striclen om herraväldet till sjö.ss. 

Danska flottilj en. 
Anfallet mot flottiljen Sehesteclt. 
Atg:ärder för undsättandet av Sehesteclt. 
Sjöslaget vid Ri.igen. 
Rensningen av Stettiner Haff och intagandet av Peene. 
Intr.änganclet i Bodden. 

Artikeln kommer att fortsättas. Läsvärd. 
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Gi en utredning av hvorledes havaritjenesten bor organi seros oo- . 
aves på våra fart0ier. L0itnant S. V. Storheill. N. T. S 11111-

1939, sid. 1-17. Tävling,sskrift belönad med hedran de 011~ 11J .an. 
nande. Omfattar följande avsnitt: alU. 

1. Kort historik. 
2. L,äck:säkringstj änsten. 
3. Protokollföring. 
4. Allmänna riktlinjer för haveritjänsten. 
6. övningar. 

Förtydligas a v figurer. 

Nor.sk sjokrigshoiskole. Major J. Hoel. K. T. S. jan. 19,39, si<l. 28-ss 
Synpunkter ang. högs,koleproblemet. · 

L'effort naval francais. Hem·i Bernay. Le Yacht jan. 1939 n :r 2914 
sid. 37. Marinflygets, framför allt kombinerat med lätta sjö: 
stridskrafter, stora betydelse som spaningsorgan fr amhålles. 

»Camouflage at Sea». "Tankey». United ,Services Review jan. 193Q 
n:r 4122, sid. 7. Kortfattad artikel ang. utnyttjandet ax camou
flaget i sjökriget med några bely,sande exempel. 

Eksere:erskoler för vaernepliktige og cleres Betydning fo r det ovrige 
Personel. Orlog,skaptajn Kaalund. D. T. S. febr. 1939, s id. 63-
81. Föredrag hållet i S0e-Lieutenant-Selskabet den 2.2 11o v. 19>38. 
Synpukter ang. utbildningen och dess betydelse för organisatio· 
nen i Danmark. 

Le meilleur cuirasse. Henri Bernay. Le Yacht febr. 19G\J n :r 29>16, 
sicl. 66. l<'örfattaren jämför förhållandet mellan artille ri och 
skydel å moderna slagskepp. 

Die E11twicklung der Schlachtschiffsformen von der J ahrhun tle rtwen· 
de bis heute. Adalbert von Goerne. M R januari 193!:1, sicl . .±-20. 
Redogörelse för utvecklingen av slagskeppets yttre fo rm och ar· 
tiJlerJets uppställning från ISekelskiftet till nuvarande ti ll . Oro· 
fattar tvenne avsnitt: Allmänna .~ynpunkter; Slagskepr et. 

Förtydligas av figurer, silhuetter och tabeller. 
Dber die Rolle der Handelsmarine in Kriegszeiten. Kap itänle ut11ant 

a. D. HePmanu A. K. Jung. M R januari :L\)139, sid. 3:-J- 13. Re
dogörelse för elen nuvarande uppfattningen ang. hanclei"Hottans 
roll i framtida krig med exempel från England och _'unerika. 
Lä,svärcl. 

Hanclels.sc hiffe im Kriege. Korvettenkapitän P ri.issen. MWR n : r 11939• 
sid. 76. Förf. ger en återblick över de stridande ma·kternas hall" 
delsflottor och dera s mång:skiftanrle uppgifter under världskriget. 
Utom~ t ill huvuduppgiften användes hanclelsfart~-g ti U hliil pk:-'·,,: 
s are, minutlägg are, sökare, svepa re, till spärrbry tare oclt uba ts 

- ' 4Gl 

• 0 O" are, för trupp- eller ammuni tionstransport, som J asarettsfar
~~:; och på slutet även som hangarfartyg. Så gutt som samtliga 
handelsflottors· fartygstyper voro användbara för ena eller andra 
iindamålet. Därpå lämnas en översikt över Tysklands, Frankri
kes, E.ngl and.;;, Fören ta Sta tern as och J apans handelsflottors 

8torlek 19·1A, 1931 och 1938, dems procentuella andel i världston 
nage och värklshandel, tillgång på eller avsaknad av nödväneliga 
råva ror, var elylika finna.s .samt i viLken utsträckning de äro 
tillgängliga. 

Lidt om det IS0krigsviclenska.belige studium. Kaptajnlojtnant M. 
L01·ck. D. T. S. februar:i 1939, sicl. 82~85. Synpunkter ang. vär
det av och uppfattningen om sjökrigsvetenskapliga studier. 

Die Vermessur!gen der Krieg:smarine im J ahre 1938. Amtsrat vVolle. 
M. R. januari 1939, sid. 6·-±-66. Redogörelse för sjöm.ätningarna 
uneler år 193.8 i Nordsjön och ö.stersjön. 

zur Frage der seehhrlichen Befähigung. Kapitän Emst Römer, 
H rumburg. M. R. februari 11888, sid. 134-40. Synpunkter med 
allledning av en artikel i i'vl.R juli 1938 >>A r sjömanskap medfött 
eller förvärvat» och en bok av profe.ssor Schultze 19t37 »Sjöräclda 
och sjöduktiga folkraser>> . 

Die englische Seemacht 1939. Red. DeuLche Wehr häfte 10 9/3 1939, 
sid. 170. Efter konferen1sen i vVashington 192.2 intager England 
ej me r elen odisput.abeH första platsen bland sjömakterna. Flot
t ans s t ridsvarde har på grund av otillräcklig ersättningsbyggnad 
sjunkit . Det på senare år förändrac1e politiska Mget särskilt 
Itali ens och Japans allt aktivare uppträclaude i Medelilavet resp. 
i Yttersta östern har framtvingat en upprustning i stor stil, 
varför utförligt redogöres. 

Französische .Seemacht. G. Deutsche Wehr ILäfte 12 2,3;3 19139, sicl. 
,209. Frankrikes sjöstrategiska läge i .Medelhavet har på senare 
tid avsevärt försämrats. Ett med Italien förbundet Spanien 
som behärskar Baleariska öarna och enelast har kort .sjöväg till 
Maro cko, kan avsevärt föGsvåra trupptransporter över Medelha
vet för så vitt de ej sli:yclcla,s av en stark flotta. Frankrike gör 
också kraftansträngningar för flottans upprustning. C: a 850 
milj . kronor äro a1~slagna till nybyggnader och löpande utgifter. 
Nybyggnadsprog rammet upptager 130 fartyg av olika typer med 
et t tonnage på 700',000 tons färdiga år 19'12. Dock råeler en viss 
tvekan om industrien orkar med detta jätteprogram. Stor upp
märksamh et ägnas stödjepunkter för flotta och flyg såväl i 

L Medelhavet som i Ytter.sta östern. 
a menace .sous-marine. A. T h oma7.i. Le Yacht februari 19t39 n: r 

2.9:1.5, sid. 4.9. Uppgifter om cle större sjönationernas ubåtston-

'i'idskrift i Sjöväsendet. 30 
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nage. Anm ärkningsvärda äro bl. a. följande uppgiH er: 'l\· k 
71 ubåtar å sammanlagt 3-1,000 ton, England 57 ubatar "; ~an ,j 
m anlagt 70,000 ton. ban1 

Wandiungen in elen Ansehanungen i.\ber Seekrieghihrung in En 
1 

V.iceaclmiral a. ll. Dr h. c. Grocs. M. R. februari 1\J3H. sidgl~~l d . 
119. Redogörelse för den ändrade uppfattningen i England a-~ 

sjök rigföringen sådan den kommer till uttryck i en ],ok av e~g, 
el ske s jöoff iceren Creswell. Omfattar föl jamle avsn ij t: Slao-fllg 

l · l ·· · B t l l · b oj. t ans nts agsgiV an c e varcte. -- e .y c e sen av segern 1 s.iösla,.e 
~ Den underlägsna sj ömaktens slagflottstrategi. -- Rand~] :: 
skyclcl. ~ An,fall mot haucleln. - Översjöexpeclition Pr - sJ·a··,l ' . ' ~ 

gens taktik. - Allm.änna betrakteber. Läsvärd. 

Doppelfenerung flir Krieg.s.~chiffe . Redaktionellt. .M. R Jebruari 
1939, sid. 141-45. Utdrag ur ett arbete av Pngelske ''.iöoLficeren 
.A.cworth (jmfr M. R. nov. 1938), vari han i .s luto rcle11 behandlar 
bränslefrågan för krigsfartyg uneler krig. 

III. Flygvapnet. 

The French Aviation as 1seen by Dictator,s.hip and Democral·.'" · I. DB
mocracy without Wings. II. The Air Powers in E,u rop e. I. Dr. 
Mario .M:ura.tori. II. M. Bouch6. Itav n:r 6011 1-+/1:2 - 38. Hav 
n:r <60>2. 17/12 --38. I elen första art. ger förf. en åt erbl ick över 
det f ranska flygvapnet seelan freclsslutet till närvarantie tid, vi
,sar huru det trots rikliga anslag alltmer försvagat s or·h redogör 
för orsakerna härtilL I elen senare art. gör förf. bl. n. en jäm
förelse mellan elen f ranska och tyska fplprocluktio nen. 

Förf. anser ski llnad en vara ännu större på g rullll av de 
tyska fplverkstäclerna>s modernare ve rktygs.utru:;ini ug· och de 
tyska arbetarnas högre arbetsintensitet. Läsvärd. 

Fog over London. Gy Caldwell. Aclig december 193<8, sid. f::'. Förf. 
berättar vad han sett och hört i Lonelon omecleLbari efter de 
spännande septemberveckorna. Lyssnar till cliskussiCJm'r på nn· 
litärkh.!!hbar .och bombfällningar över Lonelon eller Jkrl in , nya 
Jplkonsiruktioner m. m. 

Aviation, dec., sid. 20 - Liknamle art.: Post l\[uuich Im-
pressions o:[ Aeronautical England. . . 

t Gene· Franska flygprogrammet och det nuvarande tyska flygvap1w . , 
1 [.. o·neuce 

ral Annengaud. L'Air, n:r -168/1938 : 702 ([oris. från oreeo' 
1 

j 
·· . c e 

n:r) . E.nligj· förf. är Ty1sklancl ftirc;igt. för strid . .. ::-Ju a~ ]!ar 
Franknkes tur att göra s1g berett. Tysklanels overla g:,c·nhe 

. . . .. . . - Europ3· 
mycket b1clrag1t till att sanka Franknke.s prest1ge J :jr 
Tys.klanrl har -+ il ;).000 flvg,Jlan i f ör :o.ia linjen 1\rl!! Del ' 
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. ke rned cle planerade 2,700 flygplan, som förutse.s för Frankrike 
JC 

19-tO, :som Frankrike kan avvärja ett krig ::Jeh undvika föröci-
Jlljukelser. Det måste minst förcl ubb ia sina t illgångar i ·flyg
militärt hänseende t ill stöd f ö r elen fra111ska di p lom a t i en. 

cont nos hydroavion.s? Commanclant Andre Langeron. Ailes n : r 
Otl " [i13, 15,t2 1938, sid. 11. Franska flottans cHiliga utru.stning med 

sjöflygplan oroar förf ., som undrar var felet ligger. om hos fl yg
ministeriet eller hos flottans ledning. Något fö rsök att avhjtilpa 
clennn btist säges icke ha blivit g jord. 

Die LuftwaHe bcim Einmar,sch in Sudeten lancl. R erl. J~wehr oktobe:.· 
1928, sid. -117. Det var uteslutande hänsyn till det tyska flyg
v:tpnets styrka, anser förf ., att unrlerhandlingarna i Miinchen 
f in g-o en fredlig utgång. Såväl Mr. Chamberlain som M. Dala
clier voro oven.ygncle om ah kolossala förluster gjorts, om cle: 
gått till krig. Art. i'mehåller vidare en del .situ ationsbilder från 
imwuschen. 

The Offensive-Defensive Revivecl. Red. Aplan e 30/11 1938, sid. 695. 
Frågan huruvida ett offensivt eller defensivt förfarande är det 
riktigaste i ett n u tida Ju[tkrig skärsk ådas i art. från olika syn
punkter. Några anse, att de senaste årens utveckling otvivel
akt igt m inskat offensivens ·företräden meLlan å andra siclan 
detta be,stämt bestrides av motsidan. 

Les clictatures selectionnent les meilleur.s homme,s pour constituer Je 
person n el de l e ur a via tio n. )cnd r6 I.angeron. ""i les n : r 9,1.3 j 9'/1 
18·39, s id. 11. I Tys:klanci , Sovjetunionen och Italien måste ung 
domen unelerkasta sig ett strängt urval, varigenom endast clP 
lämpli gaste sändas till flygvapnet. Detta blir allt,mer försvaret:; 
elit. En redogörelse följer för va rje l ancls rckryteringsförfa
ran cle. 

Xutida tunga sjötl.vgplan i utlandPt. Recl . Monskoj Sbornik n:r 10 
1938, sid. IJ1. llysk översikt av i Frankrike, 13rittiska riket, Tysk
land , Italien och Japan förekommande flermotoriga sjöflygplan. 
Tablå. Data typvis samt sammanfattning av karaldäri,stiska 
egenskaper m. m. 

lnfluen ce de i·A,'>ronauiique clans la Guerre Navale. Les :M:o:ven ;i 
Nouveaux: J~e Croiseur ""· r\. Comrnandant D:uge. L'Air, n·r 
460/1939: 31. ~ågra reflexionur beträffande de engPLska l~itta 

U luftvärn skryssarna »CovPntry» och >>C url ew>>. 
Okanll1 älan: >>Das )Jabonalsoziali.siischo Fliegerkorps». Gen F rierl 

rieh Cliri<l-iansen. J~welt december 1938, sid. -ll.S. Förf. ,..kilclrar 
clet t~·sk a flyg ,apn ets å i eruppbyggancle, organi ,sa tio n , : äroans tul
ter av olika slag. me cltklar utförliga uppgifter om unclervi sning·s-
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planer, utbildnin gskostnad , idro ttsövningar och >>\I'Pha ns ·l 
·c lau)i. che Schulung ,_ 

Bokanmälan: Grundlagen der F l ugze ugnaviga tion. Profc·:'"O r \ ' . 
'l l ')'> F .. f. l elue I mmler. Lwiss n>O vember 1938, s1c . ->:.:.. . or ·. JPha ndla r ,. 1 

ämne med både g rundlighet och klarhet, S]Jeci~ll t ;, ro k a pit;~~ 
om kompassen och astrononnsk lagesbe.stammng- l a t t tattli 
J.:oken.s vä rde höj es genom talrika bilder, räknecxe ntpe\, tabel~:; 
etc. 

La Suprematic Aerienne et les deux Axe.s. Laurent-E.vnac. L'Air 
n: r ~ ·61/1939: -±5. Reflexione r beträffande London-P a r i~- axelns åt: 
gärder, för elen händelse der Fi.ihrer skulle förverk li ga ta nken 
att fo1·tsätta för tarkningen av det t yska flygvap1wl, tills de5.1 
det uppnår ekvivalens med franska och engelska fly gvapnens 
sammanlagdJJ. sty rka. 

L 'Aeronautique N a vale. "Paren te Pauvre, . Commau<lan t B arge, 
L'Air, n:r 46-±/193.9, sid. 1J7. Franska sjöflygets exi ;tensmöjlig. 
heter i budgethänseend e (jämförel se med motsvarande engelsk 
budget). 

Box Score- An appraisal o:[ European air power. S. P aul .Tohnston. 
Av. januari 1939, sid .. 22. Förf., som företagit en .-;t mlieresa i 
Europa, ger en intressant överblick över de främsta ctormakter
nas luftflottor och fplindustrier. Tyskland, Englan d, Frankrikr, 
Italien och Ryssland beskrivas i följd. Art. 6kt illust rera d. 
Förf. har uppgjort en tabell över .stormakternas inbördes styrka 
i luften och anser ordningen dem emellan f. n. vara T~'skland. 

.Sovjetunionen, Italien, Brittiska r iket, Frankr~ke. L>isvä rcl . 

Das Bombenflugwesen. Erich JYiargis. Lwehr nov. 19::l'>. sid. J5t. 
Art. är en forts. av förf . kritiska behandling av Rouge rons be
kanta arbete, vari han behandlar flygvapnets bombenfall i ett 
krig till lands. Läsvärd. 

FLUut die Entwicklung der Luitwaffe zu einem .Struktu n.,·a nclel c~er 
. . L h d 1li''" sid 4i)0. l<'lotten? Viceadnural Dr. h. c. Groos. we r ec. · ''"· · . 

. l d å ... t· . l sk rafter· Jnygvapnet har redan ha ft stort mf ytan e p SJO.S TH . 

nas sammansättning. Förf. an se r att detta infl yta nclP 1U.o!TI: el:. 
. .k bl' .. t" D ]'' t t SJO<St!lC" nära framtid ~ommer att 1 annu s orre. e a · 

1
.
51 . . . • 1 1 •n ytte krafternas framhel angives vara 1 manga avseer 1 l ... före!· 

van~klig. Förf. tror, att moderna bomb- och torpe<lJ.tli J1lJ11 upP· 
seviB snart komma att övertaga lätta kr;r.ssares och J fll!'~ ~:~t fÖT 
gifter och under.stryker hanga rfar tygens betydelse, sa 1 s 1 

fj ärrspaningsflp . L äsvärd. 
Le Röl e de l'Aviation :Maritime 

L' Air, n: r 461/1939, si el. 47. 

'cubert. 
en Temps cle Guerre. JAT< " • jö· 
De iiuvucluppgifter, som 1Jiil'alln 

5 
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flyget vid krigsfall Frankrike-England-Tysk] aml-Hal ien (in
tressant). 

J;:en zum Luftkriege. O!Jerst leu tnant H erhmlt von Rohden. 
Geda~wehr jan . j 939, sid. 2. Längre, illustre rad a~·t. om flygstrids

Jeraftern as anviindning i ett framtida krig, såväl ur luftstrate
giska som trtktiska synpunkter. 

Bo mbenflngwesen. Kun~e zusammenfassencle D rr r8tellung des r;as · 
Werkes von Ghefingrmieur C. Rougero n. Erich :\1:arg·i s. Lwehr 
jai1. 19-39, .sid. 18. FörL fort~ätte r sin kritik av Rougerons ar· 
bete. Följ ande kapitel behandla s : Fl~cganfall på stärle r, järn
vägsnät, slussar och kanale r, kraftverk m . m. Bombvapnet och 
det totala k riget och slutligen f in ansiella betraktelser betr. kost
naderna .för ett krig. 

Flugzeugträger. In g. H ermann Stöhr ig. Lwclt januari 1939, sirl. 8. 
Förf. ger metl anledning av ty ska marinens för.sta hangarfartyg~ 

sjösättand e en rcclogörel.se för far tyg .. 0111 tidigare tjäns tgjort 
sli&om s urrogat för ,flytande flygplatser, . 

D:JS Stapellauf des ersten de u tschen Flugzeugte>igers. R.ecl. Lwehr 
december j 83,S, 8i.tl. 3G. Den S/1:2. Hl.3 C> ;jö-mttes det 'fö rsta tyska 
h3ngarfartyget, som erhöll namnet "Graf Zeppelin, . Fartyget 
på 19,300 ton loi r 250 m långt, 27 m brett och för :LO--:L:j cm ka
noner, Hl--10,5 cm och 21-3,7 c-m lvkanonor. Hast. 32 knop. 

Flieger ~chiesscn mit Torpedos. Die Wehrmacht n:r ?i /1P39, sid. 9. 
Bilder fr ån brittiska to rpedfällningsövningar Yicl Gosport. Kort -
fattad text 

Les nnvires porte-a1·ions et le facteur a0rien dans la gue rre navale. 
John Frog. ."l..vn n:r -308 18/2 1939. s id. 10. ö ver.sikt över de 
bangadartyg som f. n. finne.s inom elen engelska marinen. Upp· 
gift å såväl nall1n som cleplacement. För de stora kolonialmak
terna ii ro öar n e n a tu r l iga baser, vi l k et p{\ .sena re tid allt mer 
börjat uppmärksammas. 

Les navi res Porte-"\.vions. C. l{ougeron. AvB u :r 310 25,2 1939, sid. 
11. Synp unkter på des.sa fart~-gs användbarhet i elen mån detta 
hittills kunna t konstateras. Erinran om att de trots si n sto r a 
betydelse och .st:nka bestyckning iiro m~"cket sårbara. Det är 

n· stora v'irclen som gå förlorade med ett clyl. fartyg. 

le Abwehr von Sturzflugangriffen. Obcr..;t Bianeo di San Secundo. 
Lwehr n :r 3 mars 1938. sic!. 121. Förf. 11 pdeia t' störtbombanfallet 
i olika moment. varvid han .sä rskilt uppehftlle r sig vid sl utskedet. 
Huru detta skall ut föra.s och effekt i v t hcklimpn.s med l vart. 
Tabell. 
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J agdflugzeuge gegen moderne Bomber. H ed. L\1·e hr n:r :2, lt>b,-

.sid. -16. Försök till beskrivning a,· sannolika för lol''•P t 31_· ~91t. 
mellan jfpl och bfpl. S kisser, kurYo r och tabeller. ' tr11 

.\.rtillery for the air. R ed. Ap l an e '29/3 1939, sid . • W:2. 1· t förlig 
1 

skrivnin g av tvenne olika typE'r 31 m/m a u toma t k,ln onpr )e 
Yerkade av . \. 111e rican Arrnameot Corpo r ation. E. a 1o 11 p 11 · h]l. 

för f pl beväpni ng. Bilder. a~" se_, 
Allem agne : L 'hydrav ion trimoteur de r econnai.s.sance loi n Liine Bl] 

- . O]~ 
und V~ossi-h 1.38. R ed. R clAA n:r lb mars-apnl 1\J:)\l . . sid. 2~i 

B e.sknvmng av clet av Blohm & Voss tl lh·e rka r] p :3-m otori·· 

fjärrspani.ngsfpl H a 1.38. D et liknar tidigare i U~.\ t il h·e1-k '1a 

Siko r3kyf pl. Råolj e motore r. Data. Bilder. 
a c e 

L 'h yclravi.on de rcconnai.ssance Blohm & Vo.s.s Ha 138. \\'it lrkiud F 

L 'Air, n : r -!tYS/1939 : 289. Koastruktionsde t al jer OL·], prestanda: 

Dil rler. 

~iartin 1.13'2. I\cd. Av april 1939, sid. 30. Martin 16'2 ;ir 1'\ ( 18 to 1~;, 

<bfpl av fiygbåt styp, byggt av Glenn L. l[art i n fö r 1,.1-Prans ti ll 

ame rikan ska flotta ns flygvapen . Fpl skall föra T 11 a ns besätl 

ning, li r utrustat med eit k.spto rn föröve r och tven n · 111i cl skepp~. 

)[ågot om hastig h et, fl ygsträck a och beväpning ,,,. ,[ ,lelas ej. 

Fl e r a g oda bildet· av fp l. 

The H anclley Page Hampcl en. R ed. Aplane 3 maj Hl:l\l. sid. 369. 

B esk 1·i vning med talrika s-kisser och fotografier a Y t h fp l Ha mn

el en, varav nYligen ett hun d ratal leve re r ats till R. .\ F. Fpl ;, r 

--1-sitsigt , har två Bristol P ega.,; u s XVIII motorer, l1 ,, t _ c :a -l~ il 
km /t på '3,000 m höj d, fl ygst rä cka med t .iän.stela.st l ,J c:a 1,7011 

k g. c :a 2,-8-DO km. 

l-lord w a r·[en de r Luftk reuze r und Ze rstöre r. Flie!):er-C hPl ingeuieur 

llri.ssot. L wehr n:r 3 mar.s 1.939, sid. 96. Först en kritik ar 

lätt a bfpl m ed ringa h ast. och otillräckl ig· bed p i ng. B!pl. 

sådant förf. tänker sig det, m ?tste va r a berett på l rHlne ollka 

strids moment oc:h fö r.sett med 1·apen pa ssande fi ,. samt[lga. 

D essa vapens egen.<;kaper och antal beskri\·a . A_y i t re ·e . . 

l · · l · l' 11 l' · t . 1 >opera tion-
La p wto aenE' IllW c o1t permettre c a eg-er av1a wn L P <·t .. ""' 

Dr. Andre Charriou. Aile.s n:r 931 :20/-! 1.939. sid. 11 Kartla ,l~ 
. . . å l . 'b . . , u tf öre . 

mng från lu[ t pn av operatwn somr ce 1 ""'- essm 1 n . ·kl 

snabbt och effpldivt, vilket i hö g grad un clerJ;itt.ade dl' i t ahen~u; 
. ·u a" s 

t ru ppc rna s ·f mm ryckning och möjliggjord e operatJ o-,,c t ~ elen 

förande på rplat ivt kort ticl. Art. redogö r utfö rligt fii r ]lu tU 

fo t og r a fiska kartläggningen utfördes och 1·ar orga n i n ad-
1 1~r 

Flaka r till e rie in A.us land. Red. L w eh r n:r 3 mars j \,.> J. .s JC· 1,Jft· . · · -- oe-h 
Am c r i kan.ska och bri tti.ska h· a r to r g-a 111 sa 11011 en . PJ :J -
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vä rn smate r ie l behanLlla s utför ligt. Kortare upp gifte r om clet 

f ranska, italienska, sovjetrys1ka, hol l äncl.s ka, belgis-ka, sch we :z
i ska och pol s-ka h ·art. 

\\'B S Hi.s.s t _si ch Yon der modemen Flakartillcrie erwarten? Major 

Courb1s. Lwehr n:r 8 mars 1930, sid . 12.-1. Synpunkter p å det 

moderna lvartilleriet.s användning mo t jfpl. Bilder. 

Der plöts liche Angriff und die Luftgefa hr. Gen e ral Du c hcne. Lwchr 

n: r 2 febr. Hl38, _sicl. 37_ Art. behandlar ute slutande lnftskyclclE't 

i JanclE'ts 1nre, eJ grän ssk.nldet-. hur och n är ett anfall kan vtn 8 

att vän ta. o ch huru möta dets am ma , befolkningen_, sk y tldand e 

etc. Di l der. 

Das B omb~nfJ ~gwe~en. Erich Margis. Lweh r n:r 2 febr. !939, .sid. 53. 
For t~,a ttmn g på och avslutning av förf: s krit ik av Rouge r.on~ 

bok behanell ande bombvapnet 
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Ku.ngl. Örlogsmannasällskapets Bibliotek. 
Nyförvärv 1h-30/o 1939. 

+ hetocknar bok etc., som erhållits såsom gåYn. 

(M o n t a g u c, J o h n E a r l o f S a n d w i c h), Tl1e Jll'i \a te papcrs 

of .Jolm, E'arl of Sandwich, ... 1771-1782. Vol. 4. London 1938. 
P a l l m a n n, G c r h a r el, (utg.), Seemanns Heder. Schiffl'l·Jieder und 

Slumties He•rausgegeben von Gerhard Pallmann. li::tlllhurg 1938. 
F o r s t n e r, G e o r g-G ii n t h c r F r c i h E' r r v o n, l(rieg in der 

Ostsee. Berlin 1938. 
Som m e r, \V i l l i a m, Geschichte :Finnlands. MLinclH•n un1l Ber· 

lin 1938. 
+ Accessionskatalog. (Tit.-rubr. :) Sve·tigcs offentliga bibliotek. 193i. 

Sthlm 1938. 
+ Förteckning ÖYer ril<sdagsbibliotekets nyfönän år 19!18. Sthhn 

1939. 
+ Nauticus. Handbuch der Seemacht und Seegcltung. .l ahrg. 22. 

Berlin 1938. 
Jane's fighting ships. 1938. London 1938. 
Jane's Al! the worlr!'s aircrnft. H>3S. London 193S. 
So l on e w i t s c h, I w a n, Die Verlot·enen. Eine Chruuik namen

losen Leidens. Tell 1. Essen 1938. 
8Yeriges krig 1611-1ti32. Bd. 6., Bilagsband 2. Sthlm 1 !):;~. 

+ H a m m a r g r c n, H f' n n i n g, Gotland. En fö r.svarsh istorisk och 

t>konomiS'k-geogra:f'isk studie. Sthlm 1938. 
1 

]! 

+ Sammandrag över artiklar av större militärt. intresse i utHi ll l s 

fackpress. N :o 1-3/1939. o w + C l c m c n s s o n, G u s t a f, Gamla Yanet i Lars och Jngela 
thenh iclms besittning. Gbg 1938. 

W i c l, P a u l, Krieg mul Wirtschaft. Berlin 1938. 
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_å. D d e r s s o n, J /ohan/ G/unnar/, Krigsfaran. Sthlm 1939 . 
.f- F a l k, H j a l m a r, Syeusk fö rSYarsvil ja. Sthlm 1939 . 

.r D r a k e, G ö s t a, Hjälpreda för Yämplikt iga . . . A r g. 30. Sthi.m 

.r 1939. 
~arinkalender 1939. Arg. 2. Sthlm 1939. 
-t (H a ~1~ 111 a r, H u g o), Hugo Hammar 186J -1 13 1939. Jubil eums

sknft . Gbg 1939. 
per Krieg zur See 1914- 1918. Der Krieg in den tiirkischen Gewäs

sern. Bel. 2. Der Kampf um die l\'Icereugeu. Berlin 1938. 

S c h a u w e c k e r, F r a n z, Der Panzerkreuzer. Kricgsfahrt, Kamp f 
und l! n tergang. Ber l in 1938. 

+ Årsbibliografi ÖYer SYeriges offentliga publikationer utg. av Riks
dagsbiblioteket. 1938. U p ps. :1939. 

B e ]l, A. C., Sea Power ·and the Next War. Lomlon 1938. 
(F R" k, l, n r .o.), Histo.riska skizzer och S·illiOuette-r från Carlskrona 

af Larifari (pseucl). Christianstad 1883. 
Srenska försnH'sYäsendets rulla 1939. Sthlm 1939. 
L u el w i g, :M: a x, N euzcitliclie Festunge u. Y on der l'tingfe.stung zur 

befestigten Zone. Berlin 1938. 
+ S mi t h, R a g n a r, En för alla. Karlskrona 1939. 
t H a g m a n, T o r s t c n, Utländsk och g.yensk örlogsbyggua!lspolitik. 

Sthlm 1939. 
t Ledamotsförteckning för SYensl>a teknologföreningen. 1939. Sthlm 

1939. 
Bras.!ey's naval annual. 1939. London 1939. 
Medborgarboken om folkförHm·et. Stltlm 1939. 
~-Sveriges fii'rs,·ar. lV. Sjöförsvaret. Flottan och Kustartilleriet. 

Sthlm 1939. 
+ E r i k s s o n, G. L., PriHung einer neuen Konstruktion des Köhler

schen ApJ!arates zur bestimmuug des Wassergehaltes der ·wo!ken. 
Sthlm :1939. 

+ R ö h l c r, H i l el i n g, Meteorologisch e Eeobachtungen auf dem 
Pårtetjåkko. Sthlm 1939. 

+ Sjöfa.rt. Berättelse för år 1937. 
Sveriges sjökrig 1611-1632. Särtryck ur Generalstabens verk »Sve

riges krig 1611-1632». Sthlm 1937. 
N a t t o c h D a g, 8/vant("/, Diarium öffwer det, som wedh den Hell

ues Kongl. Maij:ttz och cronones skepflotta, hwilken om hösten 
a:o 1644 under general majorens och öffwer conuuendantens H. 
Carl Gustaff Wrangells couduicte uthgick till sjös, förnl'mbligst 

J . Pas;::e rat och förelnp pit är. Karlskrona 1900. 
OtJtnal of the Royal United Senice Institution. Y o l. 83. (1938). 

London 1938. 
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Proeecdings of the United Sta.tes nan1l institute. \'o l. u~. 
Annapolis 1938. (193~) . 

Ma.rine Hundschau. Jalug. 43. Berlin 1938. 
La rcn1e maJ"itimc. Nouvelle se't·l·" n·.o 21-1-"-""-'8. l" · 

v ~ ·" ans 1\J:li::. 
Mal'ineblad. .Jaarg. 53. Den H elder 1()38. 
Norsk tidsilkrift for sjoyesen. Arg. 56. Horten 1938. 
Tidsskrift for Sonescn. Aarg. 109. Khvn 1938. 
Artilleri tidskrift. Arg. 67. U PlJS. 1938. 
s,·eus.k kustartilletitidskrift. Arg. 23. I\.arlskrona 1938. 
Tidskrift i militär hälsovård. Bd. 63. Lund 1938. 
Tidskrift i fortifikatiGn. Arg. 61. Sthlm 1938. 
Ny militär tidskrift. Arg. 11. Sth lm 1938. 
+ Tidskrift i sjihäsendet. Arg. W1. Karlskrona 1938. 
+ Kungl. KrigEvctenskapsakatiemicns handlingar och tidskri ft. 

142. Sthlm 1939. Arg. 

t Vår flotta. Arg. 34. Sthlm 1938. 
t S,enska försvarsväsendets rulla 1939. Sthlm 11l39. 
Ta.>~chenbuch de>r Kriegsflotten. .J ah r g. 33. (1939). Mi.inclwn 1939. 
+ Strafflag för krigsmakten (SLK). 11l39 års upplaga. Siltlm 1939. 
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Litteratur. 

Gunnar Nilson: Hälso- er ch sjukvård till sjöss. 
Utgiven av Svenska Röda Korset. I distribution: 
A.-B. Svensk Litteratur. Tryckt hos Kungl. Bok
tryckeriet P. A. Norstedt och Söner 19'38, 363 si
dor, kvarto. Pris: häHad 20 kr., inbunelen i halv
klotband 30 och i halvfranskt hand 35 kr. 

Det föreliggande arbetet, vilket utgör en uppslagsbok i hälso~ 
och sj ukvård för befälhavare på svenska fartyg i nordsjö- oeh ocean
fart, h ar t i Il förf a t ta re svenska marinens sanitetschef unel er tjugo
årsperioden 1917-19:37. Författarens vPrksamhet såväl härunclt•r som 
under tidigare år som sjukhuskirurg bm·gar för att verket beståtts 
högsta grad av sakkunnighet. Men bokc>n .skulle med enbart dPssa 
förutsättningar dock ej kunnat bliva så förnämlig, som den blivit, 
om ej författ aren dessutom besuttit den ogenskap, som är nödvändig 
till s jöiSS' och som för en födattare , som väneler sig till .sjömän, är 
ovärderlig, nämligen sjömanskap. Att författaren själv är sjömall 
och kan tala till sjö m ä n på s jömäns språk lyser nä m \igen flerstäcks 
igenom, och torde vara elen omständighet, som givit denna bok cH. 
speciellt Det. 

Arbetet uppdelas i särskilda kapitel om hälsovård, m8nnisko
kroppens byggnad och förrättningar, sjukvård, anvisningar för diag
nosen, sårskador genom mekanisk åverkan, sårsjukclomar, ~förbands
Lära, andra yttre skador samt övriga sjukelomar av olika slag. 

I kapitlet berörande hälsovå rd ingår även en kort men målande 
historik över navalhygienen, i sitt slag utgörande såväl e·n [örträH
lig motivering för nutida åtgärder med navalhygieniskt syfte som 
ett memento Jör beblhavare till s jöss och fartygskonstruktörer att 
110ga iakttaga pä dyrköpt edarenhet grundade navalhygieniska regler. 
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Sam i liga kapi tel ä ro uttömmande behandlade och för d•·n 
l .. l . t"l] ··1 l PUblik 'c ntnc a stg 1 , Ya aq)as:;acc . , 

. Av särskilt värde synes elen i kapitlet om sjukvåru int 
t..nrntningen om. elen internationrlla medicinska racliocockn Ya t· agna , a E 
l•C'fälhanHc med t illgång till denna bok har större förubiitt ni.

1 
'Il 

iö r att rätt utnyttja denna möjliglwt till konsultation tll<'d ]:·~_gat· 
ii n utan densamma . .J 'are 

Ett flertal bilder och Li rgplansclwr, hämtade ur mod<·rna 
dicinsl~a up ps i ng.sve r k, ~skåcl~iggöra texten, var jämte c n ':\J"{l~d ~~~: 
pograf1sk utstyrsel fö rhöjL' r bokens värde och läsarens nj ut 11 in g. " 
. Arbetet, som utgives av Svcnsl.;:a Röda Korset och ut.ttiir dt led 
1 dess stravanclen för folkhälsans höjande, är försett mrd t·tt vann. 
hjärtat förord av dess främste målsman och areHörande IL k ll . Her. 
tig<'n av Yästergötlancl Prins Ca rl. 

Det har så sant sagts, att en god bok är en god ''in. Jied 
<lenna bok hava d<' svonska befälhavarna i norclsjö- och ov<'an [a 1·t 
och Yårt sjöfolk i gemen fått en n~· god vän, vars till varo iir siill
s;ynt väl ägnad att hjälpa dem ur mången brydsam situatin11, dc .sju
ka ti ll s jöss till hugnad och hälsr1. 

Herbert 'Vestcrm:Hk 

Undel'bel'älets historia. Minnesskri f t p a upp
drag av försvarsväse ndets underbefälsfiiri>und ut
arbetad av fil. dr. Albin Wicl6n, Stockholn1 1038; 
J1.5 sidor. Pris kr. 5. 

Föreliggande arbete, avsett att hugfästa underbefälsförlnmdet.s 
:20-i\rs jubileum (1918-1938) utgör icke end::11st en skildrin g: ,1v or7a· 
nisationens uheckling och öden under de gångna 20 åren utan ger 
också en kultur h istarisk övcrsi k t av f örva rsväsencl et.s u ill•ckling 
främst med avseende å personalens förhållanden. 

Tack vare i texten inarbetade littcraturltänvisningar , ~om Jl1ecl
clelats i större utsträckning än f ramställningen .strängt tagot gjort 
nöd1·iimligt. är det möjligt fö r läs aren att på egen hand skaffa sig 
en mera alLsidig militärhistorisk orientering om våra truppförband, 
iin vad cless&s häVllatecknare i regel förmått. 

F'ör oss ,sjömän torde .s ärRkilt kapitlen om >> Det sven Rkn ;;jöför
waret genom ticlerna,, ,stammen vid flottan" samt ,Marin< n,q un· 
Lle rbelä ls.föreningan härvid i ag va ra a v intresse. 
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Unelerbefälets målmedvetna och av klok anpassning präglade 
.,.anisat orisk a verksamhet i moder n t id måste se.s mot bakg runden 

or.o förh åll a ruelena i gångna t ider. :Med fullt fog påvisa r förf . att de 
81årigheter so m mött fö rbundets str ävan elen till ic.kc ringa del bottna 
sVen efterl eva av civilbefolknin gens inställ n i ng mot de värvade på 
l tid då m an ansåg att mil itär tj äm;t som värvad va r en pl ikt i 
~~rsta hand för samhällets olyck sba rn. Det ltar gällt att komm a 
ti llrätta med betydande problem av folkpsykologisk art. 

I sin f r ams tälln ing av mil itäryrkets fö r an.k ring i samhället 
rullar förf. upp sociala f rågor av stor r äckvidd. Bl. a . får m an en 
tydlig påminnelse om vikten a v a t t ernå en tillf redsställande lösn~ng 
på civilanställningsfrågan, då m an hör a lt fö rdettingarnas ant al är 
JO,OOO. 

Arbetet sy Har f rämst t ill at t öka förståelsen för den fast an
ställda mansk ap.sperso n alens st rävaruden. H ärutinnan h a r förf. lyc
kats förträff li gt. H an h ar icke blott åsta-dkom mit en trevlig min
ne skrift u tan även en i bästa mening verksam hävstång för försva
rets demokrat iserin g. 

H. H-n. 

Almanacco Navale 1939, Ministe ra della Ma
rina, Roma (3. å rgången). 862 .sidor, cirka 1,000 
fotografier och 1,000 silhuetter och ski sse r samt 
70 färg lagda planscher. Pris 70 lire, d. v. s. un
gefä r 14 .sveruska kronor. 

I Italien utgavs elen första marinkal endern enel ast ett å r t irl i 
~are än i Sverige. Den n u föreliggande upp l agan, som meddel a r 
o~logsflotto rn as utseende den 1 mars 1939, ä r sålu nda den tredj e i o rd
n~ngen och ha r i j ä m före l se med de föregåen el e u tviclga t s ganska 
;asentligt, .såväl beträffarude data som bi lde r. De te knisk a uppgif
t~rna förefalla att vara ko rrekta och väl geno marbetade. Il lm;tra
~:l1smateriale t ä r i likhet med utsty rsel n av fö rstklassigaste slag. 

T
. ken ar utan tvekan den elegant aste av samtliga flo tthanclböcke r. 
llJ .. k 2 11 avers u c igheten bidrager det sto· ra fo rm a te t (18 X 26 cm.). 

ii l Det im ponerande verket, som omfattar 3 olika av.sniit fö r resp . 
/ ogsflottor, handelsflottor och sjöspo r ten samt en bilaga mer\ ma
~~a lagdek ret, kaa närmast liknas vid en kombination av den tyska 
'autikuG>> oclt l 'leyer'.s Taschenbuch eller Jane's l>'ighting Ships. 
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De ±örsta 100 sidorna upptaga 12 mycket välskrivna artiklar 

kända itrrlienska fackmän angående _aktuella .sp~rsn~ ål av •"i rategi~~
t:tktisk marinpol itisk och marintebusk art. Har lanmas ii1·eu rec]' 

görel~e:· för den italienska Hottrevy~ ti ll Hitlers ära i ),.<'apel de: 
5 maj 1938 sam t för örlogsbesö.k en 1 :Malta och Ju gosla vJ<•n 111 . fl 
marina be.,.ivenheter under övningsåret. · 

Den :gentliga flo ttlistan (c :a 600 si'Clo r) inledes tn e>l e11 sam. 
manställning kategorivis av de 7 största marin ernas far l' g . Efte,. 
Italien deta ljbehandlas seelan de olika län.de:ma·s f lottat· i bokstavs. 

ordning. Den svenska flottan upptager 1S sid or, mNla n ·lt Sovjet. 

unionens endast ägnas 19. Icke mindre än 17 fotograti er tl\- s1·euska 

fartyg h ava medtagits mot endast J av ryska f artyg. T~·,ii:a flottan 

behandlas på 30· .sidor med 33 fotografi er och elen fran ska Jl<l 38 sido r 

med 5-J fotografier. Härtill kommer ett stort antal .s illt ueHt' r n1 . 111 . 

D e olika fartygsslagen angivas i cke enligt Lonclonkouft• rensens 

kategoriindelning utan enligt föl jande i Italien tilliim )•n \p metod 

(~e s id. 813), .som an ses både enklar e och mera ~xakt. _ u<t mhgen : 

corazza tc (skepp) med kanoner över 203 mm. kahbe r ; IIH-rocw tori 

(kryssare) med minst 3,000 ton s deplacement, hög t art oc·h hii ;rst 20:) 

mm. kanoner; cacciatoqJCdi niere (jagare), el. v. s. overv alt r nsiorpcd

fa rtyg me l\. an 1,000 och 3.000· ton; tor pedinie~e (torpe<! h:tl n r), d:o 

mellan 1·00 och 1,000 ton; so mmergibili (ubåtar), mdelade r n'·ean- och 

kustub; cannoniere (kanonbåtar) med -fart unel e r '20 ·knop ot:h ,Jpplaee

ment unel e r 8,000 ton och som e j kunna rub riceras som h,plpia rty~ ; 

mas (mo to rtorp oclbå tar) a v J äg r e el ep lacement än 100 ton. >l\ ,-~'thl~ fo r 

to rpeclan[a\1 oc:lt ub-jakt; nav i ausiliarie (hj älp[artyg); m~> r rll usc 

Iocale, min,clre hjälpfartyg, avseelda -för lokalt bruk. 
.Andra aYsnittct om ·Eattar ett 50-tal sidor och inn eh åll< r många 

betvc'el ~e -[\tll a och intressanta uppgifte r om handel s.s jöfarlf'n. P n kan 
l . '· l o lho

ne;lie:en den italienska. Alla statistioka uppgirter hava fts, "H t: 
g-jort; grafiskt. I tabelHorm meclclelas_llaml: och egen.skapc~r ·aa:a~~a
liga italienska ång- och motorfa rtyg ove r oOO ton, samt 0 11 n 

tioner:; ång- o ch rnotorl'artyg över 1H,OOO ton. . . . . ch 
't'ärrrade planscher åte rgiva 1:20 större reclener :> lln ·!.! O t 

0
. _ 

e .. S ]- ] l 1n ] Bro 
skorsten.<märken. Sverige r ep resenteras ha1· av vens ,a • · · 

strömlinj e n och Grängesberg sbolaget Full-
'l'red:je avs nittet har ägnats segel- och motor:~jösporten: o· tto r 

· ... · bl ·f .,o P · t 11-tto·as le 1e ~a .s tändiga rcsult-atbstor [orchgga . a . 1,1n <t1es v' ' " · 

över hela värlclen, inklusive Sanclhamn. . den 
Imw h ållet är på g rund av sin natur tillgängligt även 101 "rl 

be vanlll·acl 1" l·t-all"en ska språkct och boken som icke ä r n ä rmare 
värd att introduceras i Sverige. 

H. li·JI· 
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»Di rit to l\'lar it timo di Guena». )~c v Profee
sor Roberto Sancliford, Ministe ra della :Marina, 
Rom 1938. 

professor Saneliford är en av Italiens främsta tolkrättsliga 

ktoriteter och känd över hela världen genom talrika och vägan c\,1 

~ ulri '",. i de aktuella internationellrättsliga spörsmål en, ;;. ex. angå-
10 d:"sjökrigsrätten i det spanska inbördeskriget o ch i lien ostrt.s i

r~iska konflikten . Förf. ät" även bevandrad på lufträttens områd e 
0 ~h hsr bl. a . publicerat »Dlritto Aeronautico di Guerra », Rom HJ37. 
0 

Ar 19:2.5 utgav S. »Kommentarer till Gjökrigsrättem>. 

Genom ett lngclPkrel av den 8 juli j938 u tfärdade: italien ska 

rogeringens nya krigs- och neu l ra litets regi e r, vi l k a till el ragi t si g be

rätt igad uppmärksamhet bland rättslärde för sin uio1norcl entligt 

klara formul ering. Till icke ringa del torde förtjänsten härav böra 
tillskriva s S. 

Föreliggande :nbete utgör femte upplagan av de 1925 utgi vna 

kommentarerna , ve{lerbörligen oma rbetade ;ned hänsyn till 1933 års 

reg ler. Lika klara som de.ssa r egler angivits vara äro kommentarerna 

och des suto m välgörande fria -från filosofiska betrakte lser och spe

kulationer . F'ör.f. ledmärke har uppenbarligen varit att framförallt 

åotadkomm a en praktis k viigledning genom den internationel la räi

fel1~ labyrinter för fart~·g.schefer. Hoken är alltså av reellt intres.sp 
för sjöoffice rare. 

I en förs ta del avhandl as tlPn internationella rätten såsom grund

ra ] fiir sjökriget1s och neutralitetens lagar, vi lkas inn cbörcl härigenom 

bliva lättare begripliga för utövaren. Enär Italien icke ratific:er 11 t 

1%7 år.s Haagkonveutioner angives att stor frihet f öre lega t vid av

fat tau.cl et av HJ38 års regler, varigenom dessa kunn a t göras enhE"tliga 
fö r lant-, sjö- och luftkriget. 

I en andra del <l etaljbe ltancllas sjökl"iget i alla dcss fo1'mer .samt 
neutralit eten . Förf. har ly<:kat s avlocka sitt ämne m ~mgn nya s.vn

IJUnkter, på vilka det clo ck .skulle föra l'ör långt att här när111are ingå. 

I bil agor hava sat nm a nförts uppgi l"i.er om el!' o\ik>l stalPmas 
t~rritoria l vntl cngrän ser, om g rund e rna fö r handcl.o.[a rt_vgs nation:J.li
tetsbPstämnin g samt om skcppshanclling a t· m. m. 

h··· Utförliga litter aturhiinvisningar undrr texten utgöra en g_o ll 

1Ja]p för dem , .som öns<kar ägna clj up at·p studier åt. nå,g·cn sär·slold 

råga_ Den tnvcket rikha\tj ga källförte ckningen upptage r även ett 

arbete gv en ;ven.sk, näml igen fratnlidnP doktor Söclerquists : Dl"oit 
101

ernat.ion al m aritime su<'<lo is. Pari s HJ30. 

II. H-n. 




