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Anförande på Kungl. Örlogsmannasäll:: 
skapets högtidssammanträde 

den 15 november 1935 av Sällskapets ordförande, Heders

ledamoten Lindsström. 

T re huvudmetoder finnas för alt tvinga en fiende till un
derkastelse, i del all till de två hävdvunna, blockad och inva
sion, kommit en tredje, luflbombardement mot civilbefolknin
gen. De kunna naturligtvis användas i samhand med varandra. 
Vill man bedöma sannolikheten för att de olika metoderna 
komma att tillgripas och fdnser man därvid styrkeförhållan
dena, så torde man kunna säga, att ju tätare befolkat och geo
grafi skt mindre e tt land är samt ju mera det är avhängigt av 
industrien, desto mera ökas sannolikheten för luftbombarde
ment, allt under förutsättning att landet i luftkrigshänseende 
ligger inom gott räckhMl från fienden. Har ett land endast eller 
huvudsakligen landgränser och gränsar det därvid, såsom van
ligen är fallet, till flera stater, se\ träder invasionsfaran i för
grunden. Tv dels är del då svårare att åstadkomma en effektiv 
blockad, em.edan alla eller de flesta och vikligasle av gräns 
~taterna m åste del laga däri, och dels är det lättare alt företaga 
Invasionen, eftersom den anfallande hänger landledes samman 
llled försvararen och sålunda icke behöver tillgripa den risk
fyllda im asioncn sjöledes. För en ö stat träder i motsvarande 
grad blockaden i förgrunden, Ly inyasionen kan endast ske sjö-
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ledes och blockaden kan genomföras ulan alt andra slalns bi

st~md l;xäves eller molsl~md uppkallas, eftersom fiend en .., gri'tn

ser endast utgöras av för angriparen ~\ Lkomlig kusl. En ha lvös 

belägenhet överensstimmer nära med en ösals, om ang1 i paren 

icke -har landgräns med hahön ulan Yid invasion landledes 

masle bana sig väg genom ell tredje land. Sverige hi)I ulan 

minsla tvivel Lill sistnämnda typ. 
Det är därför orikligl all söka behandla blod:odfurnn sa

som nagot för v(trl vidkommande sekundärt eller mindre he ly

delsefu1ll. lJen föreligger allljäm l för varl land och 1 1aste 

kräva sin hänsyn. minstlika stor som den, vilkenman \ il1 giva 

imasionsfaran och luiLiaran. Alla lre ~iro nämligen av cli>danilc 

arl. Ty v~n"L land är visserligen numera i mindre hell '' iin 
förul av livsmedelsinförseL ,nen däremot föreligga och 1 J:ts lc 

aillid föreligga krav på införsel a v för industri, närings! 11 'l rh 

kligföring omistliga r ~rvaror i högsl betydande kva nlildcr. 

Samtidigt ~i.r del nödvändigt att avsättningen av v[tra vi klig.as lc.: 

ulförselprodukler, både nharor och fabrikat, kan fo rlga, l.' hii.r

förutan är del omöjligt all upprällh~tlla en någorlunda g~ 11 .sam 

handelsbalans. och ulan en saclan skulle vart land m~·ch'l ~n art 

se sig lJeröval del. som till sist lärer yara viktigast för all krig

föring, nämligen pengar. Handelsavsp~irmingens helyclclse far 

sin bjärla belysning genom det allbekanta förhålland e, at elen 

upplagils sasom etl av de viktigas te medlen i Nationemas For

hunds system av sanklionsMgärder. Om de kalastrofala Ye tl

ningarna av s ~tdan blockad torde man i månget land h tl\ a en 
vida klarare uppfattning än i Sverige. Våra hand gr i pli g: er

farenheter fr ~m världskrigels dagar lala likviss l sill l' ll iga 
språk, och den, vilkens öra hunnit bliva dövt för värlclsl, 1~els 
erfarenheter, kan dock svftrligen undga att lägga märke till. yad 

som redan ansatsen till en blockad av Ilalien föranlett, el l land. 

vilkets belägenhet i förevarande hänseende starkt p[1minne1 °111 

Sveriges. skönmålningar, som vilja täcka över blockadfa ran, 

äro farliga. Drömmen om vårt lands oki.nslighet gen t emol 

handelsavspärrning kan efter ett krigsutbrott myckel snm l föl

jas av ett hemskt uppvaknande. 
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\'erksl~llld a ut redn ingar hava g iYil" deL alls icke överras

t;.and e rcsullalcl, a ll de transporler inom !andel, som erfordras 

för till expor l avsedda eller StlSOm import mo ltagna varor, i 

stor u tsträckning kunna omhiggas sa, a lt trafiken inom landel 

111ed sin huvudmassa dirigeras till endera av osl- eller väst

kusterna. ;\lan synes dock cl~In· id id.:e hava beaktat flygkrig

föringens stora möjligheter all skada eller avhryla de jii.nwägs

linjer och broar, Ö\er Yilka t ags~i.llen masle framföras, medan 

molsva rande möjligheter icke alls föreligga i fr;\ga om den 

va tteny ta, där fral:tfarlygen framg<L P;\ grund härav borde 

transporter j~i.nlYägsledes insl.;ränkas Lill minsta möjliga, icke 

tYär low. l\len även om man icke fäsler avseende härvid, s[t 

löser en dylik omläggning av transporler inom hemlandel p:'l 

intcl vis problemet om upprätthallande av förbindelserna med 

utlandet. Huru än en exportvara transporleras fram eller till

baka genom vitrl land, sa kommer elen likv~ll icke till sill m~tl, 

utlandet, eHersmn den o jämför! igl Ö\'ervägande delen av allt 

varmi lby te med delta försigg~tr och måste försiggå sjöledes. 

Först om de ofrankomli ga sjötransporterna tryggas, bliver vm·u

nlhylet ocksa tryggat. Della kan emellertid ske endasl genom 
stri dskl-a fler. som kunna operera p a, uneler oclt över hav el. Del 

är vidare alldeles uppenlJarl, a ll om exporl- och importvaru

transporterna inom landel omhi.~ges fdm ena kustens hamnar 

till den andra och man anser al.l behO\·et av stridskrafter däri

genom minskas i del ena havet, sa maste molsvarande behov i 

samma grad ökas i del andra. Genom omhi.ggning av handels

far tygens router och hanmar vinner man därföre ingen minsl\

ning i del totala hehoYel av stridskl-afler för sjö\'äga:·nas sk_vdcl. 

l11en den därmed sammanhänaande omliiaon inaen av trafik-
.. .._, ub n 

vagarna inom del egna landet fran de under Jredslid hrul\acle, 

;~lka _natu rli gtvi s ~i ro d~, som vi~al sig minsl betungande, masle 
raml,alla okad belaslnmg, svanghet, kostnad och r isk. 

Problemet om sjövägamas skydel har för yårl Yidkommande 

På senas te ~1r sa Lillvicla försvar~ls , som genom kanaliserings

arbeten del numera blivil möjligt för mer än en östersjömakt 

att p ~\ inre Yaltenviigar omgruppera för handeLhJoekad passan-
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de örlogsfartyg mellan Östersjön och Yäslerhavel och insä tta 

dem, där han sj ä lv finner för tillfäll et lämpligas t, utan all dessa 

örlogsfartyg dä rför behöva passera Öresund eller Bälten. \ ' id 

sådan t förh{lllande h ar kravel på stridskrafter till sjöviigarnas 

skydd blivit m era framträdande än tillförene. Salmas cffvk liva 

försvarande sjös tridskraf ter , kan fi enden spr ida sina örlogsfar

tyg till vill skilda delar av våra kustfarva tten och med smn 

medel p[l varje plats n å sill mål. F ör all schacka hono m ffJ rcl

ras en l<ra[Lig kustflolla, som tvingar fienden till en vi ss J,on

cenlra li on, och därjämte effek tiva loka lslyrkor vid de Yikl igas tc 

ut- och införselvägarna. Skydd för handelsvägar kan möjlige 11 

~'\s ladkommas av enbar t sjöstridskrafter, det kan omöjli~en 

åstadkommas av enbar t flygs tridskrafter, det bästa sh d del 

lämnas av sjö- och flygstridskrafter i förening. 

I fråga om luflbombarderings[oran spela givetvis dc oss 

omgivande ha ven ocJ.~s~1 en roll. Kan en fiende röra sig fr i il 

därstädes, s~1 kan han också föra fram sina hangarfartyg ti ll 

täll ulanför våra kuster och Et ta bombförelagen star ta dii n fra n. 

Kan han icke röra sig fritt över h ayen, så m C1ste bombfört'1~1 gen 

star ta från fiendens eget land. Men vägen därifrån öwr hawl 

till v[nt land är precis lika h\ ng som vägen från vltrt land till 

fi endens. De fördelar, som tillkomma oss i luftbombardcrings

hänseendf' genom y{nt rela tivt avskilda läge, m~\s te diirhre i 

lika hög grad tillkomm a fienden. En och samm a skauegorelse 

på civilbefolkningen i tv ~t lä nder, av Yilka deL s törre har tio 

gånger så s tor folkmängd som del mindre, bör göra sig enelas t 

ti ondelen s~t kännhar i del s törre landeL mol i det mind re . 

Skadegörelsens absoluta omfattning Mer bör s lå i proportion 

till den nedkastade möngelen av spr~ingämnen d. v. s. lill lwmb

eskadrarnas omfattning. Har man blott tiondelen av fi endens 

antal bombplan, så ];:an man rimligtvis fts ladkomma endas t 

ti ondelen s:t s tor förs törelse. I del valda exemplet slmllc de l 

mindre landeL sålunda icke kunna räkna med all åstadkomn1a 

mer iin hundradelen av den effekt som det större bör kunna 

ernå, allt under i övrigt lika förutsätlningar. DeLLa resullPl m[t 

icke fallas bokstavligt, men del .är upplysande för, huru för-
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hållandena kunna ges talta sig i e lL luflbomharderingskrig. Det 

Järer därföre icl;.e vara någon anledning för ett litet land aU 

söl;:a LYinga mols tåndaren på lmä genom dylik krigföring, tvär t

om har man skäl a ll göra all t för a LL undYika a lt inleda den

samma. Han kan g ivetvis icke h indra fienden att tillgripa 

dylik krigföring, men han torde Hi nöja sig m ed a ll söka be

gränsa dess verkningar genom a lt förhindra flygbasernas fram

skjutande. Delta kunn a vi göra, om vi äro i stånd all förhindra 

fienden a ll röra s ig fritt på haven. ~Iecll e l härtill heler starka 

sjö- och luftstri dskrafter. 

I frftga om inuasions(aran sjöleeles skulle man kunna säga, 

al l lika lycklig t som deL är, a lt v[Jrt land skiljes fr ån alla stor

makter genom havet, vilket om det verkl igen försvaras men 

först då bildar det svåraste hindret för fiendens anmarsch, lika 

olyckligt är delta läge ur en annan synpunkt. Enligt milt för

menande är deL nämligen delta läg2, som särskilt i Yart land 

framkall at eller i \'arje fall skärpt stridigheterna mellan ann(• 

och floll a, och de lta av fö lj ande skäl. Vårl försvar måste Yara 

strategiskt defeusiYt - försöket för nagra [n- sedan a ll eventuellt 

länlza in vår s tra tegi p~t andra banor genom ett uppträdande 

vid Karelska näset led som bekant skeppsbrott - och följden 

härav är, a ll annens aktiva insats med nalurnödvändio·hel icke 
t> 

kan komma, förrän fienden genomför t en ÖYerskeppn ing och 

landstigil. Sku ll e nu översl<eppningsförsökeL avvisas redan till 

sjöss, så sku lle armen bliYa tvingad alt gent emot invasionsfaran 

inskränka sin verksamhet till enbar t en vak thålln in o med crevär 
f t> t> 

ör fot, vi lket under alla förhi'lllanden blir dess roll om fienden 

tillgriper blocl<aclen i s tället för irnasionen. Del är fullt be

griplig t, a LL v-arje handlingskraftig svensk solda L svårlicren kan 

~örlika sig med Lanken på elt s[t passiYt uppträdande~ Detta 

ater mås te helt omedvetet och ofriv-ill igt fres ta honom icke blott 

att betrakta blockaden såsom en mindre be tydelsefull ell er farli cr 
l . . t> 

<ngföringsform, utan ä ven a lt antaga såsom n~1gonling själv-

klart, att en irwasion icke skulle kunna avvisas redan till sjöss. 

Jag betonar uttryckligt, alt jag icke misstänker någon i vår t 

land för a lt hava framfört denna uppfallning, m~dve len om 
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dess sammanhang med l'r<~gan om försYarsgrenarnas avYili-,n incr 

men jag vagar p ~ts lå a ll de l vore mänskl igt, om uppfa llntnge~~ 
omedvetet rönte inverkan däraY. Enligtmin UI)I)fa llnin g jj.,,.,. 

• "C.'--1' 

fri\gan om itwasionsfaran till p~t följande säll. 

Omfallningen av Lva länders armestridskrafter mast· ,.id 

lika s l or anspänning p a bada sidor bliva en viss proccn L a y 

bciolkni n gen. Y i böra alllsa, da det gäller kri g med Ctl s lo r

mak l, h a Ya all r~ilma med en total tio - till tjugufaldi g ÖWJmakt 

i In1ga om lanlslridskraf lcr. Tack Yarc havel, som skil.J t'l' oss 

fr fm slonnaklcn, kan emellertid h ela övermaklen icke trampor

teras Ö\'Cr plt en g:'\ng. ulan blir häravdelningens storlek hl' ro

cnde av del transporlfarlygslonnage, som star Lill förfog.1nde 

Yid varje Lillnllle. Da det gäller en fiende med slor han H s

floll a, m~1stc man emellertid räkna med en stark häravdelning 

i varje transporL Del ~11· omöJligt för v8rl folkfalliga land. a ll 

ställa upp sa talrika lanlslr idskrafler, all dessa kunna var 1 till 

hands med Lillr:icklig styrka vid var och en av dc mycket tal

rika, för landstigning brukbara punkterna 3\' Yflr mycket llll ga 

kust. D~1rföre m~1s te vi ulgit han, all en sjöledes ankomillan de 

fientlig häravdelning kan angripas, först sedan h an landsti git 

och fått Iasl fol i land. 

Clsiklen a ll hinn a angripa en s~1dan landsligen fi eJ Jllt in-

nan förstärknin gar 1\omma, beror nu i mycket pa, hur u J ng 

tid som illgör, innan en andra ÖYerskeppning utförts. J u sma

lare dc hav äro. som sk ilja angripare och försvarare, desto kor

tare Lid. Ös tersjön är smal; detta gäller icke blott i fL1 ga on1 

flygfar tygen , Y i !kel sf1 ofta bl i vi l framh~illcl , ulan även för L an

sporlfarl,vgen. i\I ~mga dagar slå icke till försvararens födu~an

·le för a ll kas ta en la ndsligen fiende i havci. Förhålland l är 

hell annorlunda för lä nder, vilkas fiender masle komma ii \er 

ot.:eanerna. 

Kan den landstigne angripas, inn ::..n förstärkningar },IJl na 

anlända, s[t är emeller tid utgågen av kampen därmed alls icJze 

given. Ulsil::ten för försvararen all ftvägabringa numerisk ÖYCl'

lägsenhel beror naturligtvis i Iörsla hand p:l, om fienden ku 111 a! 

fö rs\'agas innan han kommil i land , d. v. s. om transpm lfl ltali 
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1,unna l angr ipa<; och skadas. Har s ~t icke skcll, vilket blir följ

den om havet blotlats p[t försvarande sjö- och luftstridskrafter, 

så iir den fö r :- la trumfen lJortg i ven i föryäg. Ä ven om del oaL:-

tat en numerisk ÖYerlägscnhel kan ~rvägabringas p[t nf1gon 

punk t. sa spela . Mskilliga a ndra faktorer in . Vlgången av en 

drabbning l::an därföre aldrig förutses , n~1got som ju eljes ovill

korli gen skulle avsevärt underlätta saväl politik som krigföring 

över h uvud tagel. Lyckas den landstigne kasta försvararen till

bal\a, si\ fnr denne draga sig undan, kanske till förberedda ställ

ninga r, och samla förstärkningar, vilket emellertid även angri 

paren gör under Liden. Lyckas Mer försvararen att kasta elen 

landsti gne tillbaka, så tager denne skydd under sin flottas ka

noner, om denna flotta alltjämt kan röra sig fritt på havet. 

Men tvingas han del oaktat aU embarkera eller alt kanske delvis 

sträcl<a vapen, så må man viil vakta sig för den tron, att krigel 

därm ed YOre slul. Ingen kan ju nämligen rimligtvis tro, alt en 

stormak t, som gripit till krig mot oss, kommer all bedja om 

fred efter en dylik motgång. Så länge transporlmedlet finnes 

kvar och transporlvägarna ligga fria, har han möjlighel alt för

nya angreppet, kanske på helt andra delar av kusten. Härav

delning efter häraYdelning kan därigenom sättas in, efter pro

porti onerna av en stormakts hrell anlagda offensiv. Varje sam

mandrabbning måste leda till betydande förluster på båda si

dor, mes t l<ännbara för den, som har den minsta follmumerären. 

Har däremot transportmedlet förstörts, så försvinner ögon

blieldigen inYasionsfaran. Har den blott delvis förstört s, så 

minskas omfattningen av angreppet till lands icke blott i de 

pågående utan äwn i alla följande överskeppningar. i\'är man 

nu utgår fdn, alt del är transpor lflollans kapacitet, som sälter 

g~·änsen för invasionens omfattning i varje omgång, vilket är 

rtktigl, så är det tydligt, all lransporlfloltan också är fiendens 

v_erkliga Akilleshäl, då det gäller invasionerna sjöledes. Det är 

fo!Jaklli gen mot denna häl, som försvararens pil i första hand 

lllåste r iktas. Och delta sker genom skapande av starka sjö

och fl ygstridskrafter sam deras inövande mol detta m~ll. Ä ven 

dessa stridskraJter kunna naturli gtvis misslyckas i sina angrepp, 
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och redan delta är skäl nog för a ll med hänsyn även till inva
sionen sjöledes vidmakthålla starka lantstridskrafter. 

Vad särskilt vidkommer angreppet med flygplan P" en 
Lransportflolta, kan man med säkerhet utgå från, aU ell inva
sionsföretag över havet, som kan utsättas för hol från luften, 
numera icke kommer all vedervågas, med mindre transpo rl
Ilollan konvojeras av slarl.::a b ttde sjö- och flygstrid skrafter. 
Men dessutom kan man med säkerhel utgå från alt icke hlo ll 
varje örlogsfartyg utan även varje hansportfartyg komm e1 att 
vara försett med el l effektivt luftvärn. N{tgon svårighet a lt 
installera luftväm på transporlfartygen finnes alldeles icke. En 
stormakt äger tillgång på den härtill erforderliga materielen. 
Därutöver kunna härtill användas alla dc luflvärnspjäscr av 
olika slag, som medfölja invasionshären. Ingen må lro, a ll en 
omtänksam fiende kommer alt låla dessa vapen ligga sluYade i 
lasten under överfarlen ävensom vid truppernas in- och u rlas l
ningar. Likaväl som en järnvägsledes transporterad lrnpp 
monterar sina luftvärnskulsprutor till det frann·ullande tugs~i l 

tels skydd, likaväl komma transportfartygen a ll vara späckade 
med dylika luftvärnspjäser vid sidan av dem, som där ia lt 
ordinarie uppställning. Drömmen om de bland värnlösa tran
spor lfar tyg härjande, osårbara flygplanen ~1r därför synncrltgCll 
luftig. Men vad som transporlfartyg däremot aldrig k utma 
möta upp med vid angrepp från en fiende del är minor, torpc
der och framför allt svåra kanoner, vilka icke lmnna inhyggas 
i dylika fartyg. Shall e lt överskeppningsföretag kunna upp
rivas före urskeppningen, måste alla till sjöss brukbara Yapen 
kunna insättas, sålunda övervallensfartygens sv~tra och m edel 
svåra artilleri, över- och undervattensfartygens torpeder och 
minor, luftfarlygens torpeder och bomber. Erkännandel av a lt 
sjö- och luftstridskraflema behöva varandras stöd och hj älp \' id 
dylika och andra krigsförelag över havet kan emellertid utan 

olägenhet bliva ömsesidigt. 

* * 
* 
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Alt h aven skilj a oss från stormakterna är förvisso en 
oska ttbar fördel för den s trategiska defensiv, till vilken vi äro 
hänvisa de i fr~tga om invasionsförelag. Men man må vakta sig 
för att där ur draga ensidiga eller förhaslad e slutsatser. Länmas 
haven ulan cffckti v l försvar, s~t offra Y i frivilligt den kanske 
väsentligaste delen av deras värde för oss, i del att vi befria 
fienden fr ån de svårigheter, som eljes skulle vara förknippade 
med häravdelningarnas överförande. Ingen svensk flolla kan 
>>darantera», alt den fientliga itnasionsarmcn skall förslöras lill 

b 

sjöss. Men därav följer icke atl havets försvar skall övergivas 
genom al l sjöstridskrafterna göras ineffektiva. Haven omöjlig
göra icke för fienden att göra sin övermakt till lands gällande, 
de tvinga honom endast alt överföra sin armen echelon efler 
echelon. Ingen svensk arme kan »garantera » alt en sådan 
echelons angrepp skall avvisas, än mindre alt de alla skola 
undan för undan avslfts, och a ll ra minst kan s ~tdan garanli 
givas, om haven lämnas ulan effektivt försvar och fiendens 
verkliga svårigheter sålunda börja, först sedan han Hrtt fast fot 
i land och skall bereda sig väg vidare. Men därav följer icke 
att lantstridskrafterna skola göras ineffektiva, lika litet som 
detta bör följa av, alllanlstridskraftema icke hava någon egent
lig uppgift i förhindrandel av handelsblockaden. 

Söker man granska förh[tllandena under ell krig mellan 
Sverige och en oss närbelägen mäktig stormakt, så måste m a n 
skilja mellan del sannolikare fallet av ett krig, där även andra 
makter äro inblandade, och det 1r indre sannolika, där så ej är 
förhållandeL I förra fallet, sålunda i e lt mer eller mindre all
mänt europeiskt krig, äro alla förhandsjämförelser med avsende 
på styrkorna tämligen värdelösa, alldenstund maktemas defini 
tiva gruppering icke ],an vara b ekan t. V år insals kommer att 
Inätas efter måttet av vör a försvarskrafter, och därvid finnes 
det alls icke n~tgol skäl alt antaga, att något visst slags strids
krafter skulle vara mera önskvärda än andra. Tvärlom erbjuda 
allsidi gt ulvecldade svenska stridskrafter med utomordentligt 
stor sannolikhet det under olika förhållanden värdefullaste till
skottet. I senare fallet, duellen med stormakten, finnes det 
alls icke n [tgot skiil all antaga, att dennes möjligheter alt samla 
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sin öYermal\l mol oss skulle föreligga endast i fr aga o111 ett 

yapensla cr. Yilkcl natml igl Y is i så fall närmast skulle Y m a f h·"-
~ ~ . b 

yapnet, ulan förr eller senare konnner han att kunn a gora sin 

övermakt gällande på krigsyäsendcls alla områden, vare sig det 

nu blir tio mol en eller fem mol en. Del iir därföre SJih· föt

häYelse alt p~1s l ~t , all ·vi skulle m ed sannolikhet kunn a i Lin !.\dcn 

bestå j en LYckamp med någon av de starkaste, oss närht Ligna 

stormakterna. Y[tra ansträngningar måste begränsa 'ilg Lill 

uppställandel a\' sEtdana risker för stormakten, all des:-;,t icke 

synas honom molsyara vinslen genom ell angrepp. Dt'Llf! ät 

begripli gt och sannt. 
Vidare är begripligt och sannl, all man nättast nar upl' till 

ett verkligt aklningshjudandc försYar, om detta aypass:t" eflcr 

Yårt läge och därvid i alla hänseenden utnyttja r dc fiirdclar, 

som naturen skänker. Allt pekar dän-id på riktigheten ;" :,al

sen, all Yårt försvars rälla uppgifl är alt h t1lla Yårt land ula nlör 

kriget men, om delta icke l,\'ckas, all så länge som möjligt h ;Jila 

krigshändelserna ulanför vårt land. Vad som fordras i1r lär

visso icke försYare ts nedskärande ulan dess uppbyggan de. :'lien 

bygger man upr försYarcl i ena ändan samtidigt som m an riYcr 

ned del i elen andra, si:t är in le l vunnet, ly del är en ru nda

mental sann i ng, att. alla försYarsgrenar ä ro nödYändiga o h all 

alla m~tsle vara starka, moderna oeh slagkraftiga. Yarj l' 'iirsök 

till lösning i annan riktning m~tsle alllid i något hänseende 

bygga p~t oriktiga förulsällningar eller haYa dragit en sidiga 

slutledningar. Alt söka leda fram s ~1dana strategiska för lw lhm

den i Sverige, som ställa detta land i säddass i förhftllandc tili 

andra länder m ed liknande allmän belägenhet, del är llii:.Lcfär 

detsamma som all Yilja mästra naturlagarna. En aYYii..;n ing, 

som o ör nå<>on av de l re försYarsgrenarna ineffektiv, ii' icke o o u 

någon a n ägning utan en stympning. Och bygger et. aY\; gni ng 

pa misstro till n ågon yapengrcns ny tta eller behövlighet. medan 

sådan misstro ieke kan läsas ul i främmande länders försY~ns

politik, s ~1 m ås te detta ullösa misstro mot avvägningen sji11Y. 

Del Yore onaturligt all tillskapa Yår halYös försyar~sl stcn1 

efter en modell, som lämpar sig för en utpräglad inland~nwld-
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. ool som man emeller tid gör, om fiollan skulle stympas. Del är 

~:da re lika ona turligt, all slänga in fiollans huvudsakliga Ycrk

: ::unhet till ell par skärg~trclsomraden, som i sjäha wrkel icke 

ärO annat än fJoLlans basonu~tden, Ly härigenom gör man sF1lv-

11anl jus l del, som en fiende s trä var efter all [Jsladkomma, n ~1got 

: 0111 eljes icke hruku anses klokl eller strategiskt rikti gt. I 

allvarets slund kommer oel,sa fJoLLans insats a ll pafordras på 

alla oss omgivande hav och delta alldeles oberoende ay alla 

fredsulredniugar. Sjöslyrkorna ·måste därföre ulyecklas till den 

erforderliga omfattningen för ett effektivt uppträdande på dessa 

hav. Vare sig flottan strider dä r eller i någon skärgård, finnes 

det -- lil<a lile l som inom arme eller flygyapen - n~lgon patent

lösnin g, som gör n l1go l av fiollans stridsmedel obehödigl. De 

fasta försvarsa nslallcrna måste även utvecklas och modernise

ras. Marinens olika delar äro kallade till intim samYerkan med 

varandra, sjöslyrkomas och sjöfästningarnas effektivitet äro 

inbördes heroende av varandra. FloHans oeh kustar tilleriets 

personal och organisation m ös le därföre bringas i närmare 

kontakt och överensstämmelse med Yarandra än vad nu är för

hållande t. Dc konstgjorda murarna mellan vapengrenarna få 

icke påbyggas ulan m~1ste rivas, om marinen - liksom arme 

oeh flygyapen - skall bliva en helgjulen försyarsgrcn. Det är 

först härigenom som den största Yalulan kan ut vinnas b a dc av 

nedlagda kostnader och ay personalens hängiYna arbete på ulla 
håll. 

Mina Herrar. 

IJe beslut, som föreslå i fraga om fö rsvarsYäsenclcls otd

nandc, komma Jörvisso all fallas under klart inseende hos dem 

det vederbör av del härmed förknippade ansyaret inför icke blott 

sal11tid u lan även eftervärld . I förhoppning a ll hesluten må 

hålla v id mal\! vad som finnes och hjälpa Yad som brister, 

slutar jag mi Ll anförande vid presidiets nedläggande, dän id 

följande gammal hävd, llled 

Gud bevarc Konungen och Fjclcrneslandel. 
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Den stundande flottkonferensen. 

Den flolll.;.onferens , som den 5 nästkommande decemiJcr på 

inb j u dan a v engelska regeringen skall samman träda i Lon don, 

väntas vissedigen icke nlCclföra n ågra större arbelsresullal . men 

det torde dock vara av intresse för denna Lidskrifts läsar .c att 

Hl en sammanställning av dc problem, som där sannolil;J kom

ma uneler clcball. Här nedan lämnas därför ett korl sam man

drag härav, viikel i huvudsak bygger pä dels en ar tikel i »Le 

Yacht » för den 26 sisU i el n e oktober a v commanclanl A. Thomazi 

och dels en annan i »Daily Telcgraph» den 12 november a\ lld

ningens sjömil i Lär~ korrespondent (Mr Hector Bywalcr), bada 

k~incla namn p[l det marinpolitiska skriftställeriets omrack 

I enlighel med beslämmelser i \Yashinglonlmktalen 1922 

och Londontraktalen 1900 - Yilkas giltighetslid utg~lr med den 

;n december l 93G -- har överenskommi ts, all en ny flaUkonfe

rens skall sammanträda 19;35 »för alt [tstaclkomma en ny trak

tat, avsedd all ersätta elen nuvarande och all ylledi gare befordra 

dess ändamal ». 

Storbritannicn har sedan slutet av 193-1 bedri-vit prelim · n~ira 

förhandlinerar med en del makler och föreslog till en början 

sådan konferens sistliden sommar; förslaget ledde emellertid 

icl;e till deL ;hvftacle resu iLaLet. (I stället slöts, som bekant det 

då mycket UjJJ;Seendeväckandc Lysk- engelska flottavtalet den 18 
sistlidne i uni. Ref:s anm.). Som en följd av de förberedande 

" . . . · ·ar 
underhandlingarna, varunder, som väntat, starka motsättrung 
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. de sin äro emellertid huvudlinjerna av de ifrågavarande vJsa b' " . 

lclet'PaS lllar inpol it il.;. kända OCh i'tlergiYaS här nedan l korlhel. 
111a ' ' ' 

Storbritannien. 

Enligtlllr Bywaler: 

Proportionell begränsning aY del sammanlagda fartygslon

nageL antingen inom resp. farlygskategoriet: ell :r också ay deL 

totala tonnagel inom sam Lliga fartygskaleganer ullsammantagna 

(»nlobal priuciple» ). I del senare fallet kornmer maximigräns 

fö; en eller annan fartygskategori alt förordas. 

K val i tali y hcgri[nsning genom reduktion av tonnage och 

kanonkaliher för kommande fartyg ay alla typer. 25,000 tons 

för slagfartyg och 7,000 tons för hyssare kanuner att föresl ås 

som maximilonnage. 

Totalt slopande av alla uhålar, eller, om delta ej lyckas, en 

övre gräns för dessas tonnage, som hätl\'isar dem uleslntanclc 

till u ppll·ädancle Yid egen kust. 
Varje makt skall kungöra siLL marina nybyggnadsprogram 

för m inst 5 {n· fram;il. 
Till de ovan ay mr Bywaler anförda synpunkterna fogar 

han dc u reflexion en, all, om dc engelska förslagen god Lagas, 

detta innebär att varj e slagskepp blir 1,750,000 pund sl. och 

varj e kryssare 500 ,000 pund st. billigare än eljest. 

Be träffande SLorhritannien framhåller den franska ticls/;rif
ten, all man har a ll vänta en engelsk aYsikt a ll nybygga långl 

flera krvssare än Londontrakta len förutsalte samt all först och 

främs t bi!Jeh{llla ungefär de nu y ara n de proportionerna mellan 

de europeiska marinerna. Del omnämnes äYen den allt starkare 

brittiska opinionen för en kraftig nybyggnad av IloLLan och som 

exempel h~irpå anföres ell yttrande av amiral Jellicoe. (Sedan 

dess har äYcn ami ral Beatly gjort e ll elylikt yrkande, Yari han 

förordar nY- och ersä ltningsbyggnad för fiollan och de marina 

flygstridsk~·aflerna Lill en kostnad av 150,000,000 pund st. Ref:s 
anm.). 
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Förenta staterna. 

Enligt Mr Buwater: 

BiiJehallandc aY del nuYarande avv~1gningssysleme l Ill l'llan 

marinerna, Yarigenom U. S. A:s fJolla är berättigad ti ll en 

styrl.;eöwrlägscnhcl ay ~ /:., öYer den japanska. HalYoffi cic!lt har 

meddelats, all nngon begränsning av dc nuyarandc farlyc-s lon

nagen - 35,000 tons för slagfartyg och 10,000 tons för knssare 

- icke kan accep teras. U. S. A. ansluter sig till det lJritt iska 

förs laget om ullalarnas slopande, men har inga sympal il'r för 

»kuslubalan> ( »pocket submarines»). 

Den {mns/;e arti/;el{ör/"allaren förmodar all U. S .. \. är 

beredd rn\ en Yiss modifikation i fö rhallande till Japan eniir 

dc viildiga nybyggnadsprogrammen sedan 19;);), vilka hl i\ il en 

nödviindighet med h änsyn till tidigare försummad ersälln ngs

byggnacl, slul.;al alla nu tillgängl iga medel. Om Japan < en l 

januari 1937 alertager sin fulla handlingsfrihel torde dädor. av 

ovan anförda skö.l, U. S. A. icke kunna följa en japansk 1 n rin 

upprustning över dc hillills gällande gränserna i molsva ·w cle 

takt. 

Japan. 

Enligt Mr Buwaler: 

Slopande aY det nuvarande avvägningssystem et och fu ll

sliindig likställ i g hel i marin styrka med S torbrila nnien och 1·. 

S. A. p[l basis a y totalt tonnage (»global tonnage»). ]) l i1r 

emellertid icke säke1 l alt delta är Japans sisla ord. -. tort 

tonnage a\' ubalar önskas bibehallas, emedan dessa äro »el ICn

si\'a \'a pen»; däremot förfilklar man all slagfartyg ocl' h nllgar 

far tyg kunna slopas. Japan kommer ÖYen alt laga upp fn gan 

om l>cHista baser i Stilla HaYel. 
EnLigt elen frcmsl:e förfalletren Yägrar Japan alt goclt::~ga 

endast kvalilaliY begränsning ulan samtid ig reduktion aY ltltal

tonnagel , en~ir man vill hava fria händer atl kunna best.,·cka 

sina fartyg kraftigare än andra makter; en begränsnill', av 
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l· ti onsracliema kunde däremot diskuteras. Ett allernativ synes 
a' 
]laYa var it , all först diskulera den kYalilaliva begränsningen av 

de offensiva fartygsklasserna - slagfarlyg, hangarfartyg och 

tunga kryssare (med 20,::: cm. kanoner) - samt därefter dc de

fensiYa -- lälla hyssare (med mindre L1r 20,3 cm . kanoner) , 

jagare och unden-allcnsbaiar, Yilka senare typer skulle begrän

sas genom ell lotalt maximi-tonnage ulan li.Yalilali\'a gränser. 

De senaste japanska förslagen förmodas haYa uppgivit jämlik

helsprincipen. 

Frankrike. 

Enligt Mr Bywater: 

Begränsning a\' lolallonnagcl. Del brittiska förslaget om 

mindre fartygslyper s tödes. men Frankrike Yill helinga sig 

jämförelsevis fria händer i fraga om byggandel av lätta över

vattensfartyg och ub:Har ; kravel pa minst 90,000 lons för uhiHar 

vidhålles. 
I den /"rctnska liclshiften anföres, all en begränsning av 

slagfartygstonnaget endast kan vara behaglig för Frankrike, 

som tvingals till planläggning av sina ;:;5,000 tons fartyg genom 

Itali ens molsYarande a lgärd. \Yashinglon- traktalens propor

tioner mellan fiolloma kunna icke längre godlagas av Frankri

ke, ~om f. u. ö.r alltför S\'agt i m arin l h~inseendc och som. hlivi t 

del y l ledigare sedan del tysk -engelska flolla-\"lalet S~l djupgaen

de förändrat elen allm iinua maritima situat ionen. 

Italien. 

Enligt Mr Bywater: 

Lil-. ställighel i tonnage ined Frankrike. Ehuru landel nu 

har under byggnad världens lva slörs ta slagfartyg kan det vän

las, alt man är benägen alt för framlida konstruktioner ga in 

för en mindre typ. Ilalien kommer möjligen all väcka fragan 

om neutralisering av Yissa slrategisl.;t vil.-Liga områden i i\Iedel
have t. 
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Den frans/{a experten anger all s tapelsältandel ay <le b,tda 
itali ensl'a slagfartygen i oktober 19;)-! i hög grad kompl itl'rat 
si tu al i on en. Byggandel av dessa stora skepp har emellerL id icke 
bed r i Y iLs med väntad aktivitet; del pasll\s t. o. m. all arbetena 
s toppals på grund av de s tora finansiella svårigheter, '-O tn or
sakats av del abess inska l;rigcl. I varje fall äro J,onslruktioner
na icke S ~l lång t komna, alt man ej kan modifiera dess grund
drag. Sannolikt hoppas man i London kunna förmå Ilalien au 
nöja sig med el t tonnage molsvarande den franska »DunLt•rque» 
(26,500 Lons), vilket av Tyskland antagits som norm fö t de ras 
nya lwnslruklioner. 

Den franska förfaltaren slu tar sin ar tikel med följ andt• ord: 
»U Lsiklerna för en internationell konferens syn as di.trför 

mycket dunkla och säkerligen erbjuda sig för närvarande k itap
pasl några verkliga möjligheter a lt uppnå samförsllm cl. Del 
betydelsef ulla förberedelsearbete som -väntar kan, ehuru syn
nerligen känsligt, dock leda till en l~·cklig lösning, som de l rj 
~ir förbjudet att hoppas pä: 

en reduktion av del individuella slagfarlygstonnagel. 
Det ä r på ern~t endel av el l s{tdanl resultat som cliplomaliens 

a.nsLrängn ingar framförallt mnsle inriktas. Vi tro oss wla alt 
det finns möjlighel till gott resultat». 

16 november 1905. S. II. 
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skeppsgosseutbildningen i nuvarande 
stund. 
Av B. L. 

Knappast någon organisationsform i fiollan har under årens 
lopp varit s ~t omdiskuterad som skeppsgossekårernas. Menin
garna h ava varierat högst avsevärt från skeppsgossekår eller 
icke skeppsgossekår, från en kår eller två kårer, från ettårig, 
tvåårig eller treårig utbildning o. s. v. Men trots häftiga at
tacker mot kårernas existens har dock organisationen i århund
randen kunnat beslå och den dag som i dag är torde även de 
sjömilitära myndigheterna vara eniga om nödvändigheten att 
skeppsgossekår bör finnas för sjömanskårernas bestånd och re
krytering. Ä Yen försvarskommissionen synas, om man bortser 
från den socialdemokratiska reservationen, vara tämligen ense 
om skeppsgosseinstitutionens bibehållande i helraktande av de 
obestridliga fördelar som nämnda organisation innebära. 

En övertygande majoritet finnes sålunda för bibehållande 
av skeppsgosseinstitutionen och del kan nog sällas i fråga hu
ruvida ej denna majoritet med Liderna ökas. Ty att skepps
gosseinstitutionen lrols antimilitärisk propaganda erhåller mer 
och mer stadgat rykte som en god uppfostrande institution för 
u_~ga sjömansämnen därom bär den livliga tillströmningen av 
sakande nogsam l Yitlne. Som exempel kan nämnas att nära 
nog 500 ansökningshandlingar inkommil enbart till Marstrands
kåren höslen 1935. I belraktande av al l endas t etl 70-tal skepps-

Tid8lcrift i Sjöväsendet. 38 
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gossar kunna antagas m[tsle delta resultat anses Yara sy nne1• 

!igen gynnsamt och kan ej u teslutande tillskrivas rådande ung
domsarbetslöshet i landet. 

Råder stor majorilet för institutionens bibeh{tllande torde 
eniohelen vara Iullllika stor när riktlinj erna för sjömansu thild .. t> 

ningen skola uppdragas. Befälhavande amiralen i Karlskrona 
har sålunda 1 samband med skeppsgossejubileet gjort ell ull a
lande som tydligt visar aU amiralen anser a lt skeppsgassamas 
sjömansutbildning bör försigg;\ pa segelfartyg. Chefen för ma
rinstaben har uttalat all nuvarande skeppsgosseutbildning a 
pansarskeppet Oscar II endas t är alt anse som eLL proYi sorium, 
varjämte chefen för marinförvallningen undersöker möjligile
tema för byggande av ett nyll övningsfartyg för skeppsgossarna. 
)\.ven försvarskommissionen ullalar sig i gynnsammaste rikl lling 
för segelutbildning i del kommissionen anser al l segelulbildu i ng 
fortfarande kan anses som det ojämförligt förnämligaste siillel, 
d:\ del gäller danandel av goda sjömän. Till dessa posi liva ll l
talanden för segelutbildningen bör tilläggas, att av skeppsgos
sarnas utbildning, som dels pågår i land och dels till SJÖSS 

måste utbildningen till sjöss, sjömansulbildningen, anses \ara 
den viktigaste och även utslagsgivande för skeppsgossens Yi clare 
befordran till örlogsmalros. Som bekant pågår utbildningen för 
närvarande under fem perioder, n ämligen tre vintrar i land uch 
två somrar till sjöss. Utnyttjas ej dessa Lvå somrar rationell t, 
nämlioen för sjötjänst ~\ segelfar tyg, blir hela skeppsgosseu t
bildni~gen förfelad och det kan då ifrågasättas, huruvida 
skeppsgosseinsli lulionen i sin nuvarande och föreslagna utfonn
ning har något existensberättigande. 

För närvarande befinner sig skeppsgossarnas sjöman·mt
bilclning i ett ganska bekymmersamt läge. Av vår segl and~ 
flolla. af Chapman, Najaden, Jarramas och Falken Mersta 1 

denna stund endast tv~t, nämligen Najaden och Jarramas. af 
Chapman har i dagama av marinförvaltningen fått sin döds
dom, och Falken tillhör seelan länge del förgtmgna. Sommar~n 
1935 kunde endas t Najaden och Janamas rustas och den pro\'l
soriska i tgärden måste redan då tillgripas att endast en del 
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slzeppsgossar erhöllo sjökommendering ~1. segelfartygen, under 
del att de övriga kommenderades ombord a Oscar Il. En stor 
del skeppsgossar av dessa tuskurser haya s ~lluncla vid sin karl
sla·ivning endast erhållit segelutbildning uneler en sommarpe
ri ocl, vilket med hänsyn till den hlnga utbildningsliclen av 2 1f2 
år mås te anses vara mindre Yäl använd Lid. En s ~tdan anord
ning som den under sommaren 1935 vidtagna maste även be
traktas som en 1:en nödfalls{ttgärcl. En jämförelse mellan ut
bi ldn ingen a Najaden och Janamas och utbildningen a Oscar II 
ger vid handen all den förstnämnda är lämpligare och bättre 
upplagd för skeppsgossar än elen senare. Den förstnämnda ut
bildningen är mera sjömansmässig, mera härdande och mera 
Juävan cl e inom alla omr[lden än elen andra. U tbildningen å 
Oscar II mas te bli Ya ganska teoretiskt lagd, vilket Hrr anses 
mindre tilHreclss tällande särskill med tanke på all skeppsgos
sens övriga 1eoretiska utbildning ändock pågar under tre Yintrar. 
A Oscar II torde det även bliva svårt att konstruera upp el t 
effektivt veckoprogram. Vakttjänst, posttjänsl, r engörings- och 
underhållsarbe ten och beklädnadsvård samt leareliska övningar 
torde b liva förhärskande och någon ersältning för elen nyttiga 
segelexercisen kan ej uppkonstrueras. Vad som dessutom sär
skilt bör uppmärlzsammas är den vikliga utbildningen i bål
tj änst. Till sjöss är båltjänsten å Oscar II i del närmas te ute
sluten och även manga gan ger i hamn vid dock- och kajlig
gande försv~1ras eller förhindras båtarnas am·änclancle. 

Den nuyarande stalen för skeppsgossek~1rerna i Karlskrona 
och Marstrand upplager -!;)Q nummer med möjlighet i mån av 
vakanser inom sjömansk{Jrerna i motsYarancle grad öka antalet 
skeppsgossar till högst 550. Av del nunrancle antalet -150 till
höra 280 Karlskrona och 167 i\Iarslrancl. Uneler sommanmma
derna, seelan ä ldsta årskursen karlskrivits i april månad, må 
sta ten uppgtt till 195 nummer i I\: arlskrona och 120 i Marstrand 
eller tillsammans 315 skeppsgossar. Försvarskommissionens 
huvuclbclänlzancle foreslar härutinnan ingen ändring men däre-
1110l önskar kommendörkaplen Giron i sin reservation en ökning 
av elen föreslagna. gemensamma lz fuens numerär till 500 med 
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möjlighel av en utökning till 600 i mån av Yakanser Yid sjö
manskårerna. Under förulsällning all gällande skolregb nente 
skall följas m åste sålu nda plats ombord kunna beredas a seg
lande far tyg enligt nuvarande organisation och enligt försYars
kommissionens huvudförslag för :n5 skeppsgossar, enligt kom
mendörkapten Girons förslag utökal till omkring 363 sam t i 
vissa fall i mån aY vakanser vid sjömanskårerna utökal med 
85 nummer enligt nu gällande generalorder n:o 578/1928. Där
jämte torde fra mhållas som ett önskem:H atl ylterligare pia ts 
beredes för ett 30-tal civila ynglingar, som ämna utbi ld ,1 sig 
till befäl vid handelsflollan. Denna senare åtgärd, som tr:·tdde 
i kraft med af Chapmans införlivande bland övningsskeppen 
har nämligen slagit mycket Yäl u t och givit ett gott haud tag 
till utbildningen bland handelsfloHans män. 

De senare årens skeppsgosseexpeditioner med Najaden , .Tar
ramas och af Chapman med i medeltal 90, 90 resp. 190 e le\ l' r a 
varje fartyg hava i stort se tt uppfylll de aY myndi ghel•'rna 
uppställda fordringarna på erforderlig sjömansu lbildnin ;., fö r 
skeppsgossarna. Med nuYarande provisorium kunna emelkrtid 
endast omkring 180 skeppsgossar ~t Najaden och Jarramas er
hålla segelntbildning. Ett starkt behov föreligger s<'tlund:1 all 

anskaffa erforderlig fartygsmateriel om fordringarna i deu llll 

varande och även i den föreslagna organisationen skola ku~tna 
upprätthållas. Behovet hliYer därför alt bereda plats föru tom a 

Najaden och Jarramas. 

1 :o för 135 elever om skeppsgossekåren normalt hall er i .JO 

nun1n1er. 

2:o för 175 eleYer om skeppsgossekåren normall h~tll l'l ;>00 

nun1n1er. 

3:o för ytterligare, utöver l :o och 2:o ovan angiyna, ~10 d~ 
ver, om ciYila ynglingar skola såsom tillförne tillåtas medfölJa 

skeppsgossefarlygen. 

I vissa fall böra oYanstr1ende siffror i mån ay vakanser yi d 
sjömansk<'trerna ökas med 85. Emellertid har en s[tdan ökt·i ng 
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ej förekommil p~t mycket lång tid, varför det synes onödigt att 
,·id beräknande av platser ombord medtaga denna summa. 

överensstämmelse mellan del i skolreglementet uppställda 
programmet och den däri uppgjorda praktiska utbildningen å 
våra skolfartyg m[tsle vara en förutsättning för alt reglementets 
bestämmelser skola kunna fullföljas. Rubbningar kunna emel
lertid uppst~t s~tsom i ifr[tgavarande fall genom utrangering av 
af Chapman. ;\len atl skolreglementet därför omedelbart behö
ver ändras i överensstämmelse med de nya tillfälliga men än
dock nödYändiga utbildningsförhållandena torde ej alltid vara 
möjlig t ej heller i många fall nödvändigt. :Nien det provisorium, 
som därvid uppkommer hör ej pågå längre tid än nödvändigt. 
Den naturliga åtgärden senast efter provisoriets inträdande blir 
sålunda antingen alt skeppsgosseinstitutionen och därmed även 
skolreglementet ändras, vad sjömansutbildningen beträffar, så 
att del hela bringas i överensstämmelse med det reducerade 
segelfartygsbcs låndel, eller ock att fartygsbeståndet ökas så att 
det gällande skolreglementet kan följas ä ven i fortsättningen. 
I ifr ågavarande fall synes den naturliga utvecklingen bliva 
att ny fartygsmateriel anskaffas. I annat fall rubbas icke blott 
grunden för skeppsgossens utbildning utan även sjöofficerarnas 
goda sjömansutbildning förryckes, varjämte antalet för segel
tjäns t utbildade underofficerare och underbefäl, redan nu en
das t etl Ht tal, ytterligare nedgår. 

Det synes måhända vid första påseende mindre ändamåls
enligt all i dessa tider av bristande vilja och förståelse för 
flottans krav komma med anspråk på medel för byggande av 
övningsfartyg, speciellt segelfartyg, då medlen för flottans 
stridsenheter bliva så illa tillgodosedda. Men lika väl som 
kaserner behöva byggas och moderna köksavdelningar, marke
tenterier, sportplatser m. m. måste anläggas i land för flottans 
folk lika väl och kanske i ännu högre grad är man skyldig 
tillse att i författningar föreskriven skolutbildning, i detta fall 
8jömansutbildning för skeppsgossar å segelfartyg, blir väl till
godosedd. I samband med beslut i försvarsfr~1gan kommer även 
skeppsgosseorganisationen a lt erhftlla sin utformning. Det bör 
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därvid uppmärksammas, även om det vill synas som en detalj 
i det stora maskin2riet, att del gäller icke blott att utarbeta en 
god organisation för skeppsgossarna utan även tillse att denna 
organisation står i full överensstämmelse med det befintliga 
fartygsbesUmdet. I annat fall blir skeppsgosseorganisationen 
endast en utbildningsanstall på papperet. 

Marstrand i oktober l 935. 
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I Pytker::frågan. 

Ett genmäle. 

I en artikel i det nyligen u tkomna 9:de häftet detta år har 
marinöYerintendenlen C. Ekman - under förmenande att mina 
»tvivelaktiga konklusioner vila på mycket svaga premisser» -
sökt gen driva vissa s::.·npunkler rörande begreppet pytker, vilka 
jag i 7 :de häftet under rubriken P y l k er och Skeppsgosselcåren 
hade anledning framföra. Härtill vill jag blott foga den för
klaringen, att så länge m in ärade opponent icke kan åberopa 
någon med Peder Månsson sam lida källa, som kompletterar 
eller vederlägger dennes förklaring av betydelsen av ordet 
pytker, så länge har jag icke någon anledning att frånträda min 
ståndpunkt eller all tillmäta de av honom åberopade källorna 
med ty [ttföljande reflexioner någon beviskraft. 

T ill yttermera visso her jag alt med brevskrivarens benägna 
medgivande få hänvisa lill nedanslftende utdrag ur ett brev 
från professorn i nordiska språk vid Stockholms Högskola Elias 
W essen, vilken på sin tid hade vänligheten granska min upp
sats om Pylkcr och S/;cppsgossekåren , innan densamma publi
cerades. Jag har nu även underställt honom den Ekmanska 
artikeln för bedömande. Min ärade opponent torde, efter ett 
studium av hreYet, själv kunna draga sina slutsatser om veder
häftigheten t. ex. i den ay honom och andra försvarade letter
stenska tolkningen av ordet pytker. eller i påståendet all ordet 
Pojke icke yore speciellt finskt, eller i att i diskussionen införa 
det frisiska ordet poajke (som i den av honom själv åberopade 
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källan ullryckligen angives vara tillämpligt på bäggedera könen 
och Yilkel, såsom ju även ändelsen -ke utvisar, blotl är en 
diminutiv form av grundordet poai) eller, slutligen, i den lul1li
nösa iden alt ställa den nutida Björkholmsdialekten i samba nd 
med ordet pytkcr, som blott förekom på 1500- och förr a dl'!en 
av H\00-lalel, när den sannolikt obebodda Björkholmen ingick 

den danska provinsen Blekinge! 

S Lockholm i november 1935. 
Georg Haf'ström . 

(Utdrag). 

»Herr Kommendörkapten Georg Hafström , Stockholm . 

I anslutning till våra samtal om ordet pytf.:er - saväl nu 
som i våras - vill jag härmed skriftligen bekräfta, atl jag med 
intresse tagit del av Eder utredning och i stort sell delar den 
uppfattning om ordels ursprung och historia, som Ni har fram
lagt i Eder uppsats i »Tidskrift för sjöväsendet» 1935. 

Faslän å tskilligt ännu är dunkell och förtjänar ylledi gare 
utredning, ha vi dock få ll vissa säkra h ållpunkler för fragans 
bedömande. Först och främst synes del stå fast, au ordet 
py tl.:er u r s p r u n g l i g c n, e tymologiskt, icke kan ha n ;1got 
med ordel pojl.:e all göra. Pyll.:er, som. i svenskan är belagt 
alltifrån 1522, är uppenbarligen ell lånord från låg tyskan. Dess 
innebörd framgår tämligen tydligt av belägget från Peder ~H1ns
son och av grundordels betydelse i låg tyskan och holländsl\an. 
Det har betecknat en karl (snarast en fullväxt sådan), som har 
utlörl vissa lägre sysslor; bl. a. har han på handelsfartyg haft 
med lastens ombordförande och lossande alt göra. Ordel pyfl:er 
tillhör av allt alt döma alldeles speciellt sjömansspråkel. PoJke 
däremot är känl först från början av 1600-talet, och del kan 
icke r åda något tvivel om a ll del har sitt ursprung i finsl<a 
poi/, a. Del är karakteristisk l för ord med betydelsen pojke ~ch 
flicka, alt de äro i hög grad ombytliga och växlande. De n uttda 
orden pojke och gosse äro båda sena, danskan och norskan ha 
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bell audra urd. ~1tski lli ga f innas i bruk i svenska folkmål o. s. v. 
pojl.:e är s{l vitt jag wl ej känl före början av 1600-talel, men 
det tycks a Y n (lgon anledning mycket hastigt ha bli Y i t populärt. 
j)ess förekomst i sjöhistoriska urkunder från denna Lid är en
dast vad man ],an Yänta, det är el l specialfall av dess allmänna 
bruk 

Del är nu mycket möjligt, all del nya orde ts upplagande i 
sjömanssprcl.ket kan ha b i d r a g i l till alt del äldre ordet 
pytl.:er just Yid samma tid försvinner. Orden ha varil snarlika 
i uttal, och det är en känd sak, all en lwnkurrens mellan ord 
med snarlik form och besläklad betydelse ofta leder till enderas 
död. Naturligtvis kan del i delta fall ha varil andra, reell a 
förhållanden, som ha Yarit aYgörande. Därom yet Ni bättre 
besked än jag. Och del Yore utan lYiYel intressant au få denna 
fråga nännare belyst. i\Ien s[t Y i l t man nu ve l, är det ingenting 
som tyder på ett historisl\l samband mellan de båda orden, m . 
a. o. att »skeppspojkamå)) fr ~m 1665 skulle ha nagot alt göra 
med 1500-Lalels pylker. 

Själva etymologien a\· del lngt~·ska-holländsl'a ordet piitker 
salmar ju i delta sammanhang större intresse. Den tycks ju 
vara omstridel och oklar. Ett samband med lågly. piilte, högty . 
Pfiitze (ytterst aY lat. puieus 'brunn') förefaller icke otänkbar. 

Alsten elen 18 november 19~l5.» 

~led slörsta högaktning 

Elias tVessen . 
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Uppgifter angående främmande mariner 
(U F M n:r 7/1935) 

hämtade ur fack- oc~1 dagspress a,· :Jiarinstabens Jll'C'sscletal.' 
august i-noYembn 1935. 

Jämförande översikt över olika länders 
slagfartygsbyggnad. 

England har sedan Hl:2 L geuomfört omfattande oeh cl:nha r;, mo
dE'rniseringsarbeten på sina j.) sl agfart~·g, ,-ilka arbeten do ck '~'"t'~ 
fög a ration ella. 

U. S. A. har moderniserat 10 skepp: felll återshl. l\[ocler ni,,.rin
garna h a bl . a. omfattat ökat unclen·attenssk~·dd och ökad tlii •· '"hl'
pansrin g. Fri\n 1 ~)37 plan er as stapelsättning av ett slagskepp u r I!!E'll 

om 35,000 i on. '2:2 knop, 1:2-J0,-6 cm. k och krai'tig bepansrin11· "· "''111 
ersättning för de sju äldsta slagskC>ppPn. 

Japan har sedan HJ2!1 111oclorniserat cle tre slagkr-'·s:;anl<l nv 
>>Kong·o»-t.q1en; (le två n~·aste slagskeppen befinna sig uneler n~-b~·g· g
nacl, tle fyra äldre äro icke moderniserade. 

I~rankrike. »Dunkerque» berälmas färdigställ t under j a r r u >ll'i 
1!)37 och c]pss s,· s terskepp »St ras>:bourg» å r 1Q3S. -~rbctena p[t d< •1_,-a 
s l agskepvct »l. a l"rance» (33,000 ton, 30 knop, 33 cm. k.) ton k lt,, p<1· 
börjats. De t re ske ppen av >>B retagne»-klassen ha mo<lC'rnisera ls. n ll'
,·icl bcst_,·ckuingen :ninskat;; -fri\n 10 till 8.3-~ cm. k till förnri'm för 
ökad fart (:26;5 knop) och ökat skyclcl. »Dunkcrques >> stapeladöpnin !! 
(1 okloher d otta år) som tic t första si ag-skeppet på över 10.000 to n • 1 tt'r 
,;;--elson » oel1 » RotlnP-''» hetPeknus so w a ,·slutningen på C' n lO-n r~ l' ,.· o•l . 
unrler Yi1kea teLnikons oc-h taktikens infl~·t::m1lo p;\ slagskpppsh · _t!'E't 

emlnst gjort stg p:ii ilanek bakom kulisserna. 
Italien<> hå iiirlsta slagskep]l »Cesare» och »CaYoun> ha\'11 u- ,]e r

gutt en radikal n;oclcrnisering. Tonnaget iir ökat från :2'2 till ~:i 1ns<'l1 
ton, farten J rån 2:2 till ~6 knop, det 111ellersta trippel t·ornet lttl r ho d
tagiis. o<:h best_\"Clmingen iir nu tio 30,:) cm. k. ('2 X3 och '2 X 2). Tni 
35,000 tons skepp med 38-.JO cm. k. och 28 knops fart befinn a si!! 

serlan 193-l uneler byggnad. 
Tr~ldand uppgives den 1 augusti i år förutom -l iildre ~]a!.t-''P[ll' 

aY »1-Ianno ver»-klassen (rnoclrrniseraLle-) och 3 pansarskep1 ar 
»Deutschlancl»-klassen. (»."dmiral Gra[ Spee» färdig Yintern 10:r _:')()) 
ha Y n hi'1 n.n1 pansarskepp, D or h E . tmcler b_1·ggnacl. Da ta f(ir • ·'~s<l 
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uppgi,·as va ra: ~6,000 ton, 30 knop, t olv 
i tnppeltorn, mycket stark bepans ring; 
och torpedbestycknin g 1J,7 (;lll. lv . k. 

eller möjligen nio ~ ~--- ~ ~~~ 1. 
förutom meclelsvå r t n rtille

1
\ 

(Dansk Tidskrift for Sovaesen, november 1935. 
ten1 ber 193,3) . 

Le Y acht, :!1 sep. 

Läget i Mede,lhavet. 

Oversikt över de cngels]{a sjöstr:i dsluaiterna i J\iedelha' 1•t och 
Röda lunet i slute t a v oktober, se tab. sid. 543. 

Följ ande italienska fartyg h a va sammandragits till ostafri kanska 
ranatten : de gamla kryssarna »Bari» och »TarentO >>, fyra jag;Fc, sex 
(åtta?) ubåtar, fy ra oljefartyg, två vattenångare, två lasaret is f; rtyg_ 

en bogserare, en kabelutläggare jämte en f lytdocka. 
(Marine Runschau, oktober 193.)). 

Jämförelse' mellan italienska och brittiska sjöstr ids
krafter i Mede,lhavet och Röda Havet. 

Italien England 

Antal\ Ton Antal\ Ton 
Anmärkn ing 

Medelhavet (England även Suezkanalen och 
Akababukten) 

För Italien ii,ro icke 
ruediagna 3 över;n·iga 

Sl l 2 l 43,000 7 225,000 stora kryssare p:\ t ill-ags rep p..... . ')4 ''OO 
H f t l 5 000 2 45 000 sammans ~ ,u ton 

angar ar y g· > • och 4 överåriga lätta 
Stora kryssare 7 70,000 7 70,000 kryssare på 13,100 ton. 
Lätta kryssare 9 49,000 11 66,000 Vad beträffar jagarna 
Flottiljledere och ubåtarna itro de 

o c 1 Jagare··· räknade i ovaustitende 
l · l 85 88,000 54 70,200 överåriga fartygi.ln in· 

_U.:....:.b_å--ta::.:r ____ . -~- ::.:· ·.:..:· ____ .+-_6_4---;f--4_3.:..,o_o_o+_14_-i-_14_, __ 2_oo_
1

an tal 0 ch utgöra 40 
l l 298,000 l l 491,100 jagare och 19 ubatar 

Det är dock ickll be
och Itali enska Röda havet läven Adenbukten 

Somaliland) 

Stora kryssare - l -
Små kryssare 3 !l,300 
J agar e . . . . . . . . . 5 l 5,800 
Ubåtar . .. . . . . . . 8 6,400 

21,500 l 
~ l 

10,000 
11,700 
12,400 l 

1,600 l 
35,700 

kant , om alla rJessa 
äro i t jänst. 

(Marine Humlschau, november 1933). 
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Hiitten a t t stäv g a Suezlmnalen h ar under det spämla för ha l ·m, i et 
}Iecle lhavet varit föremål för ingaende undersökningar och u, iig"' 

ningar. »Arm y, .:\av y and Airforce G aset te» anför nedan~ t n en:~ 
åsikter : 

_Fördragsenligt får kanalen i cke st>ingas. Den stod J!)l)~ 1 !lO;) 
öpi)en för ryssarna, för italienarna uneler deras kolonialexped itJoner 
och den passerades under värlllskrigets början av tyska Jart_,.ft'. ])011 
har visserligen tidvis stängts, 111en alltid uneler omständighell'l'. då 
inga protester ha höjts. Huruvifla Nationernas Förbund har iin<lr at 
riitten att stänga kanalen är ännu icke fastslaget. Den utslag~gi 1 dltde 

punkten är emellertid, att frånsett de rättsregler, som tillälll pn.--< på 
kanalen som samfärdsled, kan tillträdet till densamma alltid sp:irras 
Här kommor elen britti3ka sjömakten att spela in. Om folldör lwndet 
d>irför sk ulle bestäm m a sig för sanktioner eller militärt ingrip-, lllle 
s:'i må ste cletta ske till sjöss och i luften. Varje försök till s1iiU '-CJJi n~ 
av kanalen lll ås t e bet~·da en allvarlig fara fö r krig. 

(Marine Rundschau, oktober Hl:3-"i). 

Läget vid Östersjön. 

01n etr mot världskriget svarande krigsfall på n~-tt skuii P ut 
veck l a sig, skri Y or dansken Hovgaa rd i >>Proceedings» septembc rl1 'i 11 e. 
så skulle den nuvarande tyska f lottan i cke ha samma möjlighP1 "om 
191-i-18 att förhindra brittiska krigstart~·g att inträn ga i öst c•r-·.iö n. 
För förboredanclo av en genombrytning av Sunden torde emel l, rt id 
engelsmännen nö,lgas besätta de danska öarna för att där uvp riitta 
baser iör sjö- och flygst r iclskraHer. T.vsklancl skulle därefter l1o1a~ 
av invasion mot dess östersjökust. Tyskarna torde för att förhi nrl ra 
detta söka förekomma engelsmännon genom ockupation av det Lln '"ka 
territoriet. Detta kan leda fram till en kapplöpning mella n dt td 
sto !'lnaktcrna om att bemäktiga sig n_v ckeln till Östersjön, Jlii'•,Pist 
vil ken man efter behag kan öppna eller stänga dörren. De• nu 
nästan avrustade Danmark har ingen möjlighet att försvara dt nna 
ny<:kelvosi tion. och landet kan därför komma att förvandla' till 
krigssk:'!Lleplatsen för do två stridande stormakterna. Förfati<tl'Cll 
fram håller nödvändigheten av ait land et erhåller ett försvar a\· til l
räcklig sty rka JC,r att verka aYhållande på den som möjlip:en ka n 
umg>'ts m ed llvlika avsikter. 

(Marine Rulllls chau, oktober 19:3,) ). 

545 

Av allt all döma påg~tr t. n. en 1örsiärkning av LeningraLlS 

111
ilihirclistrikt s[tY;il milibirt som inLlustriellt. Samtidigt pågår en 

avsevärd förbätt rin g av kommunikationerna mellan distriktet och 
dess UPlJland. Det för modas, att de antydda åtgärderna kunna ses 
såso m förb ereclelser lör att skapa ett för Sovjetunionen starkt och 
gynnsamt utgrtngsläge för en kommande aktiv östersjöpolitik :M:au 
kan icke undgå att sammansbUla den ryska östersjöflottans samtidigt 
pågående förs hirk n i ng med utbygganeJet av dess basområde till ett 
ur må nga sy npunkter förstklassigt utgi1ngslägc för vidare operatio
ner. 1ied Jn'tgåendo fö rbättring av de inre vattenvägarna mellan 
Sovjetunionens olika flottbaser unelerlättas en koncentration av sjö
stridsluatter mot önskad punkt och åstadkommes en betydligt ökad 
operationsfrihet för llottan. }Iot bakgrunden av dessa förhållanden 
kommer Leningrads militärdistrikt att få en allt större strategisk 
betydelse, vilkei i icke ringa mim kan komrna att påverka det mili
t.ärpohtiska higet i Östersjön. 

(Berliner Börsenzeitung, :18 oktober 1935). 

Det kollektiva säkerhetssystemet. 
Mr Baldwin har hållit ett uppm;irksammat tal om det kollekti

va siikerhetssy te1net, vilket sammanfattas sålunda : »Det iir icke det 
kollektiva Säkerhet~systemet_ SO!ll giYer kraft a t elen brittiska flottan 
utan elen brittiska flot tan som giver kraft åt det kollektiva säker~ 
hetssystem et». 

Amiral Sir Reignalcl Bacon har g ivit uttryck åt samma tanke, 
då han förklarat. att rustningarna äro »a cheek on war a much 
grea t-er c:heek than League of Xations». »Vår flotta >> säger han
'> gjorcle slut på det rysk-turkiska kriget och fö rhindrade' ett krigsut~ 
brott år 1 b8J, 18fl7 och 1899». 

(_Morning Post, l november 1935). 

Ubåten och den internationella rätten. 
Efter den ty~ka förklaringen i anslutning till det nyligen avslu. 

t~de f lottavt.alet, att Tyskland i ett framtida krig skulle komrna att 
hllämpa art. :2:2 i London aYta le t av år 19301). har en diskussion be----1

) Art.. 22 i Londonavtalet inneh[lller bestämmelser om, att sam-
ma regler för handelskrig skola gäila för ubåtar som för övervattens
fartyg_ (Pressdet. anm.). 
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träffande sannolikheten tör ett mot ,-iirlclskrigets förltalla nd<n ~'a
r ancle ubåts-, min- och fl,·gkrip; mot sjöhandeln upptagits i ut,ci n1lsk 
press. I , Proceeclings>> septemberhiifte anföres t en uppsats <11 löj.t. 
tunt Rickove t·, att endast en 1·e rksam salttmanslutning· a,- de llE"U trala 
state rna till ert block a1· sådan styrka. att desamma \'Ore i stand att 
sätta n•rklig n:akl bakom de folkrättsliga reglerna, torde kunna för. 
!tindra ett återupprepande a1· ,·ad som skedde uneler ,-;irl dskri get 
Den hiir f'ilt>rade tidningen anser detta 1·ara kärnpunkten i d i,k•hsio~ 
nen i frågan. 

(Marine Rumlsclta u. oktober 1 \l;~.i). 

Erfarenheter från flygövningar. 

Följande erfa renheter an töras i , _-\.n n,- . .'\a ,-y and .\.irl or. · (}a. 

sette», augustihäftet, från den 2:2-:26 juli i ar utförd a ön1i nu• ·- 1· it1 
Royal Air Force, vars hun1clsakliga ändam;H ,-ar att uucl ersök Jn öj
ligheten att törsvara England oc·h särskilt Lonelon mot lu!'ta n'-'~'''PP· 

1 .. Jaktflygplan, som hållas i beredskap på marken för a tt ,[ar . 
ta eHer ingånget lv-meddelande. ha föga möjlig-het att lösa si n;t upp
gifter. 

2. Det sy nes änd amålslöst att ensidigt inrikta sig pil defl·ns il't 
luftförsvar. Det bästa försvaret ligger i angreppet, och det iir mera 
lönande att angripa motståndaren före hans start, el. Y. s. fi),·st.öra 
hans base r och militära stödjepunkter, än att söka nedkämp a fh >! pla
nen i luften. 

3. An la lien insattes ofta från mycket stor höjd och bombpla nen 
nalkades målet i svag glidflykt, varigenom l;~·ssnarapparaterna i,·ke 
Eingo så stor m ö .i l ighet a t t uppfånga motorbu liret. 

(Dansk Tidskrift for 00vaesen. november 193:1). 

Gasskydd. 

Officiellt har utgivits en >>Air Raid Preeautians Handboo k tn<'rl 
föreskrifter I ör åtgärder i a 1·sikt att motve rka effekten a,- ga,;a n {n Il 
mot handel sfa rtyg. H1mdbol{cn .förutsätter. att handelsfart\·gen tralll 
för allt komma att utsättas för beläggning med kYarbliYatulP ..!,j,er. 
såsom senapsgas. Pull trygghet mot flyktiga gaser anses emln "t k ull-
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na ernås med gasmasker. Det påpekas, att gasad last icke bör om
bordtagas i ett fartyg, liksom l as t från ett gasat fartyg icke utan 
vidare bör lossas. Handboken l ä mnar vidare detaljerade råd för åt
gärder som böra vidtagas vid krigsutbrott, för skyeld av vissa delar 
av fartyget. om besättningens klädsel, etc. 

(Morning Post, 28 september 1935). 

Modernisering av äldre fartyg. 

Inför valstriden i England har bl. a. flottans nuvarande tillstånd 
varit utsatt fö r kritik. Särskil t har det riktats skarpa angrepp mot 
det oekonomiska att genom modernisering av äldre fartyg söka höja 
effek tiviteten. Det framhålles, att ti llbörlig hänsyn till ökning av 
artill eriets elevation. icke har tagits. Bulges hava anordnats, men på 
bekostnad a' farten, vi lken i andra länder tillmätts stor betydelse.') 
Den engelska flottan har i själva verket e ndast tre >>capital ships>>, 
vilka konstruerats e.fter .J utlanclsslaget.s erfarenheter. Mot detta stäL 
les ut vecklingen i andra länder såso 111 Tyskland Frankrike och Ita
lien. Tidningen slutat· med en.' uppmaning att ~pphöra med den ef
fektlösa >> moderniseringen>>, och i stället bygga nya fa rtyg med sikte 
p ä f ram tiden. 

I anslutning härtill citeras ett yttrande av Mr Churchill, där 
han säger: >> Vi hava ännu en kraftig flotta och våra officerare och 
sjöm än stå på höjden av kvalitet. :Men fartygen äro på väg att dö 
ut. F.tt fredligt land, som icke är tillräckligt rustat, kommer att 
starkt hotas geno m diktaturstaternas snabba upprustningar". 

(Morning Post, 29 oktober 1935). 

1
) Jfr nedan under Frankrike (pressclet. anrn.). 

Tids krift i Sjöväsendet. 39 
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Byggnads.program och budgeter, uppgifter angående 
personal och materie·! m. m. 

Storbritannien. 
1:3lagkryssaren >> Renown» avses undergå en genomgripande mo

dernisering, vi lken beräknas taga en tid av 2- il år. Bl. a. koJ,JJne r 
en helt ny och starkare maskinanläggning att installeras. 

(Naval Chronicle, 1 november 19;)0). 

Arbetet på det i sista flottprogrammet bes lutade hangarl;H IYget 
»Ark Royal» har påbörjats i Birkenh eacl och beräknas draga en kos l
uad av :!,500,000 f, (motsvarande 48,300,000 kronor enligt kurs l!l: J!J) 
för sk ro v och maskineri. Det förspö r jes, att hangarfartyget k01 lllC r 

att deplacera över 10,000 ton, f å hög :[artt) och kunna ombonliaga 
minst 60 .t lygplan. Detta hangarfartyg ä r det andra i engelska flo t
tan, som direkt bygges för sitt ändam å l. (»Argus», , Eagle>>, >>FuriullS>>. 
»Courageons» och >> Glorins >> äro ombyggda fa rtyg, unel er tlP I all 
»HermeS >> [rån bör j an är byggt som hangarfartyg). 

(Mari n e Rundschau, oktober 1 9:).)). 

Med kryssaren »Apollos>> (Leanclerklassen) intr äde i tjänst äro 
samtliga kryssare i 1932 års lJrogram färdigställda. Av detta pro!2:ra m 
åt erstå r nn endast min-ubåten »Grampus». 1931 å rs program ;{r helt 
genomfört. 

(.Dansk Tidskrift for Sovaesen, november 193-i). 

Kryssaren >>.-'u11phion» (7,000 ton, åtta 15 cm. k., åtta torpclllll
ber) ha r fä rdigstälit s och ingått som flaggskepp i 6. kryssaresloulPrn 
(Afrika). 

(Marine Runcl schau, oktober 1930). 

Amiralitetet har beslutat kontraktera en Southamptonkr:-·~··nre 

av 1935 års program. 
(Dail y Telegraph, 7 november 11)3.'5). 

1) Enl. Dansk Tidskrift for Sovaesen, nov. 1935: 1,5,000 ton ,,c;. 
27 knop. 
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Dc nya kryssarna, som avses upvtagas i 193() å rs program, kom
ma t roligen a tt i storl ek ligga emellan >>Southamptom> och »Leandel'» 
och få ett el ep! acement om cirka 8.000 ton, 3~,5 knops fart och en be
stycknin g om nio Fi cm. k. 

(D aily Telegraph, 8 oktober 1935). 

Samtliga jaga re av »Greyhoumb>-kl assen (1933 å rs program) hava 
sjösatts. De beräknas färcligstiillda i början av år 1936 och äro av
sedda att ersätta de överåriga fartygen i 1. fl otti lj en (Medelhavsflot
tan). Data l ör >> Ch-kl assens fartyg äro: 1,3.50 ton, hingel 95 m., maskin
styrka 3-l,OOO IJkr, bestyckning fyra 12 cm. k. och åtta torpedt uber. 
Flottiljlettar en deplace rar 1,460 ton och är bestyckad med fem 12 cm. k. 

De 1 103-l å r~ program ingåend e jagarna benämnas >> Hero >> -klas· 
sen. De lärsta fartygen i denna serie, >>Hostile>> och >> Hotspur >> stapel
sattes i ·februa ri i år. 

(:ll ar in e Rundschau, oktober 1035. Kiel er X eueste X a ch rich ten, 
6 november Hl35). 

Amiralitetet har lämnat olika varv beställningar p[t den i 1935 
års program upvtagna jagarflottiljen, bestående av en flottiljledare 
och 8 jagare. 

(Morning l'ost, 31 oktober 1935). 

Min-ubåten »::\arwhal» (1,.3~5 ton) har löpt av stapeln. 
1\ioderia r t.ygct för jagare >> Woolwich>> har fä rdigstäl1ts och av

löst >>S andl1urst>> i Medelhavet. 
Kanonb å tarna »Londonclerry >>, >> Kings[ishen> och >> Indus>> hava 

färdigställts. Den :lörstnämncla har avgått till ]\'[eclelhavet. 
(Marine Runclschau, oktober 1935). 

Som e rsättning för 3. och 6. jagarflottiljema, Yilka sänts till 
Medelhavet, h al'a två nya n o tt iljer . ~0. och ~1. rustats och ingått i 
»Home F leet». De nyrustacle flottiljerna hava följa nde sam lll ansätt
ning: 

20. 

21. 

Flottiljl edare : >> Leader ?IIontrose>> 
Jaga re : »Versatile>>, >> Vano c>>, »IVinchelsea>>.>> 'vVrestler», »Viviem>, 
»Vesper>> , >> Viscount», >> 'vVakeful ». 
Flottiljlec! a re: »Campbelh 
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Jagare: ,)\Valpole», »Vidette», »Vanquish e!'», »\Volfhoulllh >Va. 

lentine», » \Vestcott», »VVindsor», >> vVestminsten>. 

F lottiljledarna äro fartyg å 1,530 ton, 36,5 knop, fem 12 rm. k 

sex torpedtuber. Jagarna J,100 ton, 31 knop, fyra ~O cm. k .. sex to
1
:: 

pedtuber. 
Utöver dessa båcla nyrustade har 2. tlottiljen återförenat ~ i g tnel[ 

»Home Fleet», so m sålunda åter har 27 ö,·en·attenstorpedfart~·g t ill 

sitt förfogande. 
(DaiJ,,· Tel egraph, 3 no,·em ber HJ30 ). 

Mr Churchill har i ett tal i Cambervell påyrkat en kralt ig fö r

stärkning av den yttre försvars linjen. Han krä,·er ett återupph,·g-

gancle av flottan och skapande av ett flygvapen »second tonotw ». 
CUorning Post, 2 november 193.) ). 

Amiral Beatty har för »Evening Stanclarch framlagt förslag t ill 

ett flottprogram belöpande sig till 1:50 miljoner pund. Det anses. at t 

detta förslag sannolikt överensstämmer med amiralitetets plane r. 

Programmet omfa ttar: ersättningsbyggnad för fem slagskepp O l' h t re 

slagkryssare, 2!'5 kr.1·ssare och äldre ubåtar samt n,,byggnacl a1· ytte r

l igare 24 kr~·ssare och 110 jagare jämte en utökning a1· mari n tJ,·g·p l 

med sex eskadrar. 
(I\.ieler ~eueste Xachrichten. 10 no1·e n1ber 1.\)30 ). 

U. S. A. 

Presidenten har elen 26 juni 193:5 godkänt en flottbudget p ~t 16u 

miljoner dollars, vara\· 1~0 miljoner avses för nybyggnader o• ·h ~1 

miljoner t ill marinens fl ygYäsen tle. ~4 n1·a enheter skola starwl siittas. 

66 fartyg be finn a sig f. n. under b~·ggnacl. 
Förutom uneler aktuell a spörsmål o va n omnämnd planeraLl er,;iitt

ningbyggnacl av slagskepp fordras ersiittning för 36 jagare och ts u 

båta r, som redan äro öYeråriga. Marinmyndigheterna lära dessutom 

komma att begära anslag för n~·byggnad av ett hangarfart,,·g on• 

15,000 ton , en lätt kryssare om 7,500 ton . t re jagare om 1.800 ton var· 

clera, fem jagare om 1,500 t on vardera samt tre ubåtar om 1.330 ton 

varelera för ernående av paritet med England. 
10,000-ton~ kr.vssarna »Brooklyn», »Sa vanna», »N as h ville» ,,]>hö· 

nix>>, »Boise» cJCh »Philade llia » iiro stapelsatta. 
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Sju nya flygbaser äro uneler byggnad. 

En större manö 'ler har ägt rum i Stilla Havet, varvid ett flott

augrepp utfördes på Pearl Harbour, en operation, som på grund av de 

starka forten anses mycket riskabel. 
(La Revue Maritime, oktober 1935). 

Oljeförrådet å de under aktuell a spörsmål ovan n ämnda slag

skeppen beräknas till 7,000 ton, vilket skulle innebära en aktionsradie 

om 18,000'. 
(Xaval Chronicle, 27 september 1935). 

Japan. 

,J agarna »8uzukazo» oeh »:N amakazm> hava stapelsatts. 

En mobil iseringsövning av elen marina krigsindustrien har före

t agits inotn vissa distrikt, varvid 200 inclustri:Eöretag inom skepps

byggnads-, metall -, elektriska, beklädnads- och kemiska industrierna 

cleltogo. övningen hade t ill ändamål att undersöka krigsindustriens 

kapacitet vid plötsligt inträdande krigsbehov. 
1935 å rs personalrulla upptager: 
J,D-35 sj öoff icerare, 1,742 ingenjörer. 523 marinläkare, 21 apote

kare, ~07 intendenter, 7G skeppsbyggare, 52 rnaskinkonstruktörer, 163 

vapenspecia lister. 
:\_r 193.J- antogos 200 kaLletter av :'5;713 sökande. 

(Marine Runclschau, oktober 1935). 

Frankr ike. 

Yid omb.YggnaLl av slagskeppen av »Bretagne»-klassen har det 

mellersta sv:ha tornet avlägsnats och katapult samt två flygplan 

pl acerats på elen förutvarande platsen :[ör tornet. 

(Kieler Xeuest·e Nachrichten, 23 augusti 1935). 

»La France» kommer att b.1·ggas i den docka, cliir »Dunkerque» 

förut vari t stapelsatt. Arbetena på det nya slagskeppet uppgivas 
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skola taga sin början så snart >>Dunkerq ue» sjösatts (vilket iigt rul\1 
1 oktober). 

(Dansk Tidsk rift Jor Sovaesen, november 1930). 

Kryssaren >> :'IIodcalm» tillhörande 1932 års program ha r i da
garna sjösatts. 

(Kieler :.t\eueste Nachrichten, 31 oktober 193:'\) . 

!\iin-ubåten >>l'e rle>> av >>Saphir»-kLassen har löpt av stape ln i 
Toulon. Ubåten, som kan ombordtaga 32 minor, har en besättn ing 
om 3 officerare och 37 man. 

Den 1 juli 1935 finnas 75 ubåtar i. tjänst, vara v nio äro övera ri ga. 
15 ul:iåta r befinna sig uneler b.\·ggnad. 

(La Revue :Ma r i time, september 1933). 

.En n.'· automatisk lv-kanon med 37 mm. kaliber och en del
hastighet av 110 skott/minut har konst ruerats. Projektilens u tg· :'tn gs
hastigh et är 8'15 m/sek., projektilvikten 0,625 kg. Spårljuset iir '.'·n
Ii gt på 3,500 m. avstånd. 

(Kieler Neueste Nachrichten, 23 augusti 1935). 

Farten spelar stor roll i fransk fartygsbyggnadspolitik. GPnom 
fulländning av fart~'gens undervattenskropp har en utveckli ng aY 
farten varit möjlig. Följande bel.\·sande siffror lämnas av elen fr a n,ke 
sjömilitäre törEattaren Henrv Berna~' : 

Jagarna av serie 1930 ha samtLiga uppnå tt 43 knop, en a\· rlrm. 
»Terribl e>>, 'Ei knop och är därmed den snabbaste i världen. Ocean
ångaren »Normandie>> (1935) har satt 32 knop. Ubåtarna >>Pascal >> och 
»Acos t a>> ha kommit upp till 21 knop i övervattensläge. 

Italienarna ligga ej långt efter. 5,000-tons kryssarna av >> ( 'o n
dottieri >>-klasse n iiro uppe i 40--42 knop, och de stora kt·~·ssn rna 
>> Trento >> och »Trieste>> göra mer än 36 knop. Engelsmännen till.miiter 
ieke fa rten samma betydelse. Kryssarna avses i allmänhet ej för Iller 
än 32 och jagarna för 35-36 knop. 

Bernay påpekar, att man k a nske överskattat fartens betydelse 
på bekostnad av skyddet, som exe n1pclvis alldeles saknas på kn'ssarna 
a.v »L a motte-Pi cquet»-klassen diir farten är uppdriven till 35 knop. 

(Le Yacht, 9 no\·ember 1935). 
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P ersonalstyrkan vid franska. marinen utgör JO,OOO man sjökom · 
JUenderad personal, 6-7,000 man vid kustförsYaret och marinflygvä
sendet samt 13-14,000 man vid skolor och örlogsstationer eller till
san1mans 60,000 officerare, underoffi cerare och manskap. 

Vid krigsrättsförhandlingar beträffandC' myterierna. vid den 
fr anska flottan har :fast stä llts, att myteristerna. i Brest haft för av
sikt att sätta. elen docka, i. vilken >> Dunkerq ue>> befann sig uneler 
byggnad, under vatten, varigenom f:änligstiillanllet av detta fartyg 
skulle saboteras. Genom varvspersonalens påpasslighet missl.'·cka.cles 
attentatet. 

(Kieler Neueste Nachrichten. 31 oktober 1935). 

Den franske marinministern yttrade vid kryssaren >> :M:ontcalms» 
sjösättning bl. a. : >> Irör ett land med 20,000 sjömils kuster och ett 
kolonialvälde över hela världen, skulle det vara liktydigt med själv
mord, alt ieke hålla en stark flotta. Frankrike konuner vid elen före
stående flottkonferensen till det yttersta hävda sina rättigheter». 

(Kieler Neueste Nachrichten, 31 oktober 1935). 

Italien. 

Genom ett kungligt dekret hava de uneler byggnad varande slag
skeppen införlivats med flottan, vilket får betraktas som ett schack
drag inför elen förestående konferensen. 

(Kieler Neueste Nachri chten elen 10 november 1935). 

Slagskepp en >> Doria >> och >> Duilio >> , som varit förlagda i reserv, 
ha med hänsyn till el en abessinska konflikten rustat s. Tidigare UPl'
gifter beträffande -fartygens modernisering ha visat sig felaktiga. 

Deu åttonde kryssaren a.v »Uondottieri>>-klassen (1930 å rs pro· 
gram), >> Muzio-Attendolo >> (5,800 ton), h ar efter avslutade provturer 
ingått i flottan. 

(Le Ya ch t, 21 september 1935). 

Den tredje av en serie om sex torpedbåtar å 515 ton. tre 10 cm. 
k., fyra torpeclt.uh~r O('h 34 knop, >> Perseo>>, löpte av stapeln den 9 okt. 
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De två första i serien, , Spica>> och "Astore,, hava just slutat sina 
provturer, under det att de tre åteTstående befinna sig under b~·ggnad 

Den 13 oktober sjösattes ubåten "Enrico Tazzoli", den sista a~ 
nio u-kryssare om 1,350-2,000 ton, två 12 cm. k., åtta torpedtuber och 
17/b,7 knop. Av de övriga u-kryssarna äro iem i tjänst seelan 1\1::8-
29, tv:1 seelan medio av 1935 och en belinner sig på provtur. 

(Marine Rundschau, november Hl33). 

Tyskland. 

Den tyska flottan uppgives Llen 1 augusti i år omfatta: 
-± slagskepp av ,Hannover,-klassen; 3 pansarskepp av "Deutsch

lancb-klassen; 2 pansarskepp (26,000 ton) under byggnad; 7 krysomre; 
2 kryssare (sannolikt 10,000 ton med tre eller fy ra Llubbeltorn 20,3 .;m. 
k.) uneler byggnad; 27 jagare och torpedbåtar; 16 jagare (1,62.3 ton, 
12,7 cm. k.) uneler byggnad; 12 ubåtar om 250 ton (enl. fransk b lla 
SOO ton) med 6--7 53 cm. elektriskt drivna to rpeder, 3-4 torpecltul>er, 
ingen artilleribestyckning, dykdjup max. 90 m. De i progralllmet 
upptagna större ubåtarna uppgivas få tio 53 cm. to rpedtuber, tre i 
vardera stäven och fyra rörliga midskepps; 29 M-båtar (minsvep Me); 
10 F-båtar om 6--800 ton, utrustade för minläggning och snabbsvep
ning, uneler byggnad; 15 S-båtar (,Schnellboota,); 20 R båtar ("Riinm
boote,}; samt ett stort antal special- och hjälpfartyg. 

(Dansk Tidskrift for S0vaesen, november 193ii). 

Den 2 november inträdde elen i december 1934 sjösatta 6,000-tons 
kryssaren ,Niirnberg >> i tjänst. 

(Kieler Neueste Nachri chten, 3 november 1935). 

Den 22 september inträdd e »den nya U 9» i tjänst. Till 111inne 
av den bedrift, som »gamla U 9» :s chef, kaptenlöj tnant W eddingen, 
utförde den 22 september 191J, clå han sänkte tre engelska p ansa r· 
kryssare, har bildats »utbåtsflottilj vVecldingen », omfattande: >>D' 7», 
,u 12», t en dern »T 23, och moderfartyget »Saan>. 

(Marine Rundschau, oktober 1935. Dansk Ticlskri:Et for Suvaesen, 
november 1935). 

Den nya tyska Jlygkrigshögskolan har öppnats. Siwlan ha r i i l! 
uppgif:t att lämna .flygofficerarna fortsatt teknisk och taktisk uthild-
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ning - båda grenar, som krävas lö r betälhava re vid flygvapnet. 
Genom den planerade flygplat.sen vi d Eiche har ci rkeln av flyg

platser runt Berlin iullbordats. Den omtattar Bornsteclt, Portsdam, 
Gatow, Dorberi tz, Eiche och Zossen. 

(Morning Post, 2 no vem ber 1935). 

Sovjetunionen. 

De uneler byggnad varand e ubåtarna äro försedda med tyska 
dieselmotorer, byggda på li cens i R yss land. Data fö r fartygen: 800 
ton, 15 knop, en 10 cm. k., tio torpedtuber, 7,000' aktionsradie. 55 u
båtar av denna typ uppgivas under 1937 komma att vara i tjänst. De 
flesta torde a v ses för Ostersj öflottan. 

(Le Yacht, 12 september 1935). 

:Fortsatt nybyggnad av ubåtar pågår såväl vid Östersjön som i 
Fjärran östern. 

Större övningar hava under augusti ägt rum med den samlade 
öster3jöflottan, varvid de båda nu helt moderniserade slagsk eppen, 
jagare, torped båtar, ubåtar och bombf lygp lan deltagit. En del av öv. 
ningarna har omfattat samövningar med kustbatterierna i t rakten av 
Kronstad t. 

Under denna manöver rammades ubåten >> B 3» (»Tovariscll»
klassen) av ett övervattensfartyg och sjönk. 

(Dansk Tidskrift for S0vaesen, november 1935). 

Holland. 

Den i maj sjö3att.a kryssaren »l)e Ruyter» beriiimas färdigställd 
i början av 1936. Data: 6,000 ton, Hingel 171 m., bredd 15,6 m., djup
gående J.9 m., maskinstyrka GG,UOO hkr, fart 32 knop; bestyckning sju 
15 cm. k., tio -±0 mm. aut. Iv. 1..: ., 50 mm. sidopansar, 30 mm. däcks
Pansar, 2 fl ygplan och en katapult. 

(Dansk Tidskrift for Sovaesen, november 1935). 
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Marinministeriet har beställt t vå nya ubåtar, K XIX och K :X:.S: 
avsedela :för kolonierna. Dessa båtar äro av samma typ som llE'cl a~ 

nämnda E: XVlll. 
(Naval Chronicle, 8 november 193.5). 

Ubåten K XVIII (850 ton, 35 mans besättning) har unel er tirlen 
H november 193~-11 juli 1935 företagit en expedition om samnJ<lnlagt 
23,000", en ay cle Ungsta expeditioner, som fö retagits av en ub åt. 

(Mari n e Rundschau. oktober 1930). 

Norge. 

Det nya minfartyget »Olal' Tryggveson>> komme r i stor utsh·;ick. 
ning :1tt begagnas som skolfartyg. D>Lta: 1,92'1 ton, fyra 12 cm. k., 
en 7,6 cm. lv. k. , tvi't torpedtuber; 80 minor il 850 kg. kunna Ol nhorcl
tagas. Vid gång med marschfa rt (1-l knop) användes elektriskt di<·:;eL 
aggregat och vid högsta fart ångturbin. 

Två torpedbåtar (ö25 ton, 30 knop) belinna sig under b.q~·gn ad 
på varvet v id I-lorten. 

(IGel er K eueste N achrich ten, 25 augusti 1935). 

Spanien. 

En flottplan har frami ag t s omfattande nwclernisering a\· id 
kryssare och n;~·byggnacl av tolv jagare om 800 ton, 34 knop ; t olv u
båtar om -JOO ton ; tolv vedettbåtar om 200 ton, 24 knop; tolv lliOio r
torpedb å tar om 50 ton, 38 knop; ä t ta minsvepa re om 400 ton, 16 knop; 
tre bogserbåtar om 350 ton; två (i U I<' M 6/35 nämnda) minlägg!"l re 
och to l v speeial fartyg om 500 ton. Kostnaderna, 447,5 milj. pesetas, 
avses fördelade på fem år. 

(La Rev ue Maritime, oktober 1935). 

Till följd av clet italiensk-abessinska kriget har Spanien virl iag·it. 
förstärkningar av garnisonerna vid Gibraltar-gränsen och på B ;ll~ a
rerna. Ett 1926 mellan Italien och Spanien ingånget fördrag tö rphk· 
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tigar respektive makter till välvillig neutralitet. därest elen ena av 
J11akterna utan egen förskyllan invecklas i krig. 

(J\il.arine Rundschau. no\·ember 1035). 

Portugal. 

Marinbudgeten upptager 65 mil joner livres, utgörande andel i 
den 15-åriga flottplanen . Uneler dess första period äro 14 fartyg 
byggda. 14 nya fartyg komma likalecles att byggas under den andra 
5-årsperioden. 

(La Revue Maritime. oktober 1935). 

Jugoslavien. 

Den jugoslaviska flot tan omfattas med större intresse och anse3 
absolut nöd-vändig för landets iörsvar. Utöver tidigare nybyggnader 
(UFM 6/35) äro tre jagare uneler fä r digställande. 

(N a val Chronicle, l noYember 1935). 

Argentina. 

En mindre kryssare är beställd i England. 
(.Marine Rundsch au, oktober j 935). 
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åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter. 

Utrikes}lolitik i allmänhet. 

The International Situation. R. U. S. I . febr. 1935 n:r 517, sid. 163. 
U ntlerrubrikerna äro: 

Recent In ternational Incidents. 
An I nternational Police :Force. 
The ~a val Conversations. 
The Saar. 
German Rearmament. 
Franco-Halian Relations. 

Japan aml the Far Eastern Situati on. Captain M. D. Kennedy. R. U. 
S. I. febr. 1.935 n :r 51.'i , sicl. 1.55. En intressant analys av J apans 
intentioner. 

Europa och kriget. :Major T. Ho lm. Of:ficersförbunclsbladet/1.935 n: r 
2, sid. 25. En granskning av den paneuropeiska tankens uuva 
rande läge i Europa. 

Rustningsbegränsning. 

After l!l36, the problem of the naval t reaties. Lieutnant-comm8nder 
M. F. Talbot, U. S. ~avy. Proc. juni-34, s. 745-53. Tävlmgs· 
skrift 193±, belönad med hedr ande omnämnande. Påpekar hety· 
delsen av de föregående överenskommelserna samt undersöker 
möjligheterna av deras förnyelser 1.93;), Läsvärd. 

What now of the conferen ce? Lt Commander Douglas Dixon. The 
Navy jan.-35, s. 4. Ett sammandrag av flottkonversationerna i 
Londor, hösten 1934. 

Foran flåtekonferanseu i 1.935. Premierlöjtn. K. E. Johansen. N. T. 
S. jan.-35, s. 1.2-1.9. Reflexioner beträffande flottrustningarna 
med hänsyn till nuvarande internationella politiska förh ållanden 
orh den förestående konferensen. Läsvärd. 
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fh e Di sarmament Deadlock. Major B. T. Reynolds. R. U. S. I. fe br. 
n:r 51.7, s. 149. Recension av Mr Wheelde Bennets bok , The 
Disarmament Deadloclo>. 

Sjökriget i allmänhet . 

.Toint milit ary-naval operations: A. speciality. Commander E. W. 
Broadbent, U . S. Navy. Proc. mars 34, sid. 321-24. Sjöofficers
utbi ldningen med hänsyn t ill föreliggande fråga. 

Teaching landing operations with mocl els. Lieutnant Commander C'. 
G. Richardson, U. S. N a v y. Proc. juni 34, sid. 796. Exempel pCt 
krigsspe l a ng. l andstigningsförtag med modeller å fartyg. För
tydligas av f ig ure r. Läsvärd . 

Operationen g egen ein0n \.i berlegenen Gegner zu r See. Kon teradmiral 
a. D. P eter Donner. M. R. febr. 35, sid. 65-73. Synpunkter i 
ankn ytning till ett arbete »Ope rative Entschli.isse gegen einen 
an Zahl i.iberlegenen Gegnen> av överste F . v. Kabenau, utgiven 
Ber l in 1.935. Mittler & Sohn. Läsvä rd. 

Sjömakts- och fart_ygsbyggnadspolitik. 

The foundation of naval policy. Lieutnant Wilfred .T. Holmes, U. S. 
~avy. Proc. april 34, sid. 457-69. Tävlingsskift 1.934. Födat
taren undersöker sjöma ktens sam b and med den nationella poli
tiken och utrikespolitiken. Läsvärd. 

Naval preparedness in the paci[ic area. Rear Admiral Yates Stirling, 
J. R. U. S. Navy. Proc. maj 34, sid. 601.-8. Tävlingsskrift 193.{ 
be lönad med hed rand e omnämnande. U ndersöker fö rhållandena 
och u tvecklingen i l::ltilla havet. Läsvärd. 

Seegeltun g - heute. Kon teraclmiral a. D. Gadow. lVI. R. J an. 30. 
sid. 3---14. Synpunkter a ng. sta tern as framträngamle t i Il ha vet 
och sjömakt. Läsvärd. 

Lurtmaldspolitik. 
Några mi ndre st aters flygst ridskrafte r (Belgien, Holland, Schweiz och 

Jugoslavien). Carol Benneclich. N. M. T. jan. 35 n: r l-2, sid. G, 
Berör endast l andfly g.3t ridskrafterna. 

Jämförl'lse mellan olika länders försvar~<anstalter och försvarsbudgeter 
i allmänhet. 

Wehrpolitische Umschau. Generalleu tnant a. D. von :M:etzsch . .M:. R. 
jan. 35, sid. l-3. Betraktelser ang. år 1.934 i fråga om försvars
politiken. 
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Territodal Ya ttnet. 

Handbok i internationell riltt. D:r Lage Stael von Holstein. Xautisk 
Tidskrift. jan. 35 n :r 1, sid. 10. Svar på D :r Gihls inlägg i Jö reo
lillllliiiCr. Jmfr. ä\·en redaktionellt uttalande å sid. 2 i häft 0 n: r'\: 

Artilleritjänsten och best~' ckniugsspörsmål i allmänhet. 

Naval academy practice ships. P . H. Magrucler. Proc. maj :~!. sill. 
6:23-3:2. Heclogörelse och beskrivning av de skoliartyg som an. 
viints vid amerikanska sjök rigsskolan 18,15-1909. 

Ärsberiittelse i artilleri. Kom. kapt. G. Odqvist. T. f. S. 35 n :r 1, 
sid . 3. 

Eldledning. 

Anornalus times of ±light in salvo fire. Captain G. L. Schnyler. u. :::>. 

Proc. maj/34, s. 679-SO. Teoretisk beräkning av sannolikhPteu 
av och förklaring till att samtliga skott vid en salva ickp giva 
nedslag samtidigt. 

Torpeder och sl{yddsmedel mot desamma. 

Utdrag ur årsberätte lse. T. Thorc·n. T. i S. febr. 35 n:r 2, sill. :j( 

Minor och minHiggaude fart~rg. 

Stanllanlizing the LJ. S. X a va l electric detonator. Charles E :Munroe, 
S. H. Ph. D. Pro r. april, s. 505-8. Utvecklingen av elektri~ka 
detonatorer inom Amerikas flotta. 

FörlO]Jpet vicl en sp rängning i vatten . överstelöjtnant Engblom. T. 
i S. febr. n :r :2 , s. 89. 

Ubåtar och ubåtsmoderfartyg i allmänhet. 

The Developn;ent o l the Submarine. Oaptain O. B. Barry. R. U 8. l. 
febr. n:r .J17. s. 126. Föredragshållaren, som 17 år tjäna l som 
aktiY ubåtsman och nu iir stabschef. hos , Rear-Admiral in <'om
JIIand of the Submarine Service, behärskar väl sitt ämne. 

Skydds- och motmedel mot ub. 

Litt om jakt på undervannsbåter fra luften. Kaptein T. K. Olofsen. 
X. T. S. jan., s. 27-3:2. Redogörelse för luftfartygens infJ~· i a ncle 
pa undervattensbåtarnas uppträdande med hänsyn till erfarenhe· 
terna från världskriget. Omfattar följande avsnitt. 

1. Undervattensbåtens synlighet från luften. 
:2. }'l?gpatrullering. 
3. Sk.vddshamnarna för t.\·ska ubåtar i de belgiska ham ll ,rnD . 
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Lurtskepp och ballonger. 

Ligh ter-than-air craH anll line squalls. Lieutnant Frederik J. ).lelson, 
U. S. ~avy. l'roc. mars 3J, s. 369-7:2. En unelersökning av or
sakerna till de senaste årens luitskeppska tastro fe r särskilt med 
hänsyn till atmosfäriska förhållanden . 

Value oi airships. Lieutenant commancler H. V. Wile;r, U. S. Navy. 
Proc. maj /3J, s. 66:5-71. En undersökning av luftskeppens värde 
med hänsyn tiH dess egenskaper och svaga punkter, bl. a. sår 
barheten. 

Hangar- och flygplanfartyg, 

The Airplane on board the submarine. I van A. Gavrilof. Proc. jan_ 
35, s. 17. li'ör.L ger en del synpunkter beträffande hittills gjorda 
lösningar på problemet flygplan ombord på ubåt och de sätt för 
flygplanets uppstiillning ombord, start och ombordtagande, som 
h ärv id praktiserats. 

Lurtkriget i allmlinhet. 

Th e naval aviater in reserve. Colonol H. O. Reisinger, U. S. Marine 
Corps. Proc. m ars, s. 081-88. Utbildningen av flygarna i Ame
rika. 

Om störtbomb fä llning or.h förs\·ar däremot. Kap t. Ed w. Clason. T. 
f. S. n:r 1, s. 27. 
J.rsberiittelse i luftkrigsvetenskap. Overstelöjtn. Y. E. :J[. Björn 
berg. K V. A:s hand!. o. Tidskrift n :r 1, s. 29. 

The hitory of aerology in the navy. Proc. aprili3J, s. :522-28. Aero
logien3 ut veckling inom _ amerikanska J! ottan efter v är l elskrig et. 

N a vigeringstjänsten och dess hjälpmedel, 

The variety in t icles. H. A. niarmer, U. S. Coast and Geocletic Servey. 
Proc. mars/3-1, s. 373-80. En undersökning av tidvattnets änd
ringar å vissa platser i ~i..merika. .Förtydligas av diagram. 

The chinese nwriners' compass, charts, and methocls of navigation. 
Lieutenant Forrest H. \Vells U. S. Navy. Proc. mars/34, s. 359-
68. Hedogörelse Jör instrument och navigeringsmetoder· i Kina. 

New tl 8es of hlartelli's tables. Boatswain H. V. Hopkins, U. S. Coast 
Guard. Proc. ma.i/3J, s. 651-:SJ. Exempel på användningen av 
Martellis rälmetabeDer vid navigering. 

The la w in fog. Lieutenant Raymond F. Farwcll, U. S. N a val Reserve. 
Proc. juni/3~, s. 78~-9:5. En unelersökning ang. reglerna för 
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navigering och signaler under tjocka med verkliga hän <lelser 
såsom exempel. 

Radiopejlapparatet som navigasjonsinstrument i n avigatorens llåncl . 
Loitnant B<tchholz. N. T. S. jan./3:3, s. 20-26. P åpekar att 
radiopejlingen icke fått så stor användning och tilltro, sot n ll1an 
kunnat vänta samt angive r några sy npunkter fö r öka nclpt av 
tilltron och användbarheten. Omfattar följ ande avsnitt : 

l. Vilka fordringar bör ställas på en säker r adiopej l1.1<in,t ? 
2. Radiopejlapparaten på br,1·ggan. 

Varför komp:1ssnålen pendlar. R ed. X autisk Tidskrift i ebr./3.j. ' · ~G. 
Några rön ang. de mindre pendling ar, som kompassnålen uneler 
påverkan nv dagsljuset utför. 

Signalering till sjöss i tjocka. ::-Jautisk Tidskrift mars/3ö . s. 1-t .\.ng_ 
radio- ocl1 ljudsignalering under tjo cka. 

Sjöriittsmål i allmänhet. 

L'abordage clu >> Hoocl» et dn , n enowm>. Gommandant Thoma zi. r,, . 
Y a ch t 9/3, s. 126 n :r 2711. Detalj rmlogörelse {ör 0111 bord l ägg-niu
gen mellan de båda fartygen den '23 januari 1936. 

C!onflicting signals. Lieutenant ltaymoncl F. Farwell, U. S. Xa,·al 
Reserve. Proc. mars/3ö, s. 333-4-L En brittisk granskning av 
om bord l äggningsreglem en te o c h sty rningsregler. 

skeppsbyggnadstjänsten i allmänhet. 

Kan man borteliminere brandfaren ombord. F. S. N. T. S. fcur., s. 
83--84. Utch·ag ur en artikel :i , Journal of the American Societ'' 
of N a val Engineers" behandlande ovanstående ämne m erl aniPcl 
ning av de stora :fartygsbranderna und er senare å r . 

W arship Construction under the N a val Trea ty. .1\faurice P rend<'rgast. 
R. U. S. I. febr. n:r 517, s. 93. Efter at t ha redo g jor t för krigs
fartygstypernas utveckling under de senast e 14 åren saltiman
fattar :författaren sin uppfattning sålunda : Några ny a t,vpe r 
hava i cke framkommit. Förbudet att bygga Capita] Ships har 
resnltera t i om fatt and e och dyra ändringsarbet en på de bdint
liga slagskeppen med å tföljande dryga und erhå llskostnader. 
:Far tyg som ändrats t ill fl ygplankryssare h ava ofta blivit allt för 
st ora. D e dyrbara moclärniseringarna och n ybyggnad en av lO 
tusen tons kryssaren till en kostnad av 2. milj, pund stycket ha r 
i cke bidragit till att lätta rustningsbördan. Förf. hoppa s ptt en 
bätt re , New D ea L> som resultat aY 1935 å rs flo t tkon-feren.' 
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Slagfartyg, 

Le Cuirasse de :3:3,000 t onnes. H enri Bernay. Le Yacht 3/2-33 n:r 
2706, s. 5ci . En jämförelse mellan nyare typer. 

Motortorped båta r. 

Motorbaade till .lVIarinebrug. Komm ancl0 rkaptajn Ackermann D. T. 
S. jan. 1935, sid . 12- '28. En redogörelse för motorbåtars. spec. 
motortorpedbåta r, användning i sjökriget, omfattar följande ay 
snitt. 

l. Historisk utveckling (It alien). 
2. Krigsföreta g ([talicn-ö ste!·rike). 

Motorbuade t ill Marinebrug. K ommandorkaptajn Ackermau. D. '.!;. 
S. febr. 1935, s id. 45- 70. F ortsättn ing från föregående häfte. 
Omfat tar följand e avsn itt. 

l. England . 
2. Angreppe t på K ronstadt samt andra oper at ion Pr i tle 

ryska f arrvat tnen. 
a. Italien 
B . England. 

Egenartade skeppsbyggna dskonstruktioner. 

Escorteurs de c:on vois. Com m anclant Thomazi. Le Yacht 19/1-35 n:r 
2704, s. 29. 

In tenden turtjiinsten. 

Training t he reserve supply corps. L ieutenan t J oseph J. Lem o x (S. 
C.) U. S ~a val R eserve. P roc. maj-34, s. 647-50. Redogörelsp 
fö r ett utbildn ingsp rogram för reservi ni:endenter. 

U n rier rä ttelseY lisende t. 

Omkring elen sjomiLitaere efterretningstjeneste. N. T. S. febr .. s. 51-· 
62. En n 'dogörelse för den sjömi litära kunska pst j än stens må l 
oe;h meclcl såväl i fred som krig. Läsvärd. 

DiseiJ1lin i allmänhet. 

~Hats fi entliga propagandan. Den svenska underoffic:eren n : r 4, ~. 8'1 
18/::'. Referat a1· kommittt',i.Jetänkamle i rubricerat ;iren<le. 

Liinc- och ]lcnsionsiriigor i. allmänlwt. 

Uiv i lansl;illning [ö r officerare. Ht· rl. Offi cersförbtmdöh !ndPI, s 1.8 
n :r '2/35. 

Tidslcrift i Sjöväsendet. 40 
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:Förslaget till ·militärt tjilnstepensiousreglemente. Kort samm aul'att. 

ning av diiröver avgivna yttt·anden. Red. Officersl:örbu ud,bia. 

det, s. 20 n :r 2/35. 

Avlöning och bei ordran. 

Promotion by selection. Allmiral William S. Sims. U. S. ::-l'avy, Proc. 

juni 34, s. 769-73. Behandlar befordringsprinciperna inom 

aamerikanska tlottan. 

:Försv:us rrågan all mänhet. 

statsverkspropositionen. Recl. N. NI. T . .ian./35 n :r 1-2, sid. 3 

Sjöförsvarsirägan i allmiinhet. 

The navy and the national lil'e. Ua]Jtain Dudley 'vV. Knox, U. S. Xavy. 

Proc. juni 34, s. 774- 83. En undersökning ang. flottan 3 hetvde l. 

se för en nation såvä l un el er l'recl som krig. LäsvärLl. 

Arsberättelse i sjökrigsvetenskap. Kommendör Bjurn er. K. \ '. \: s 

handlingar och tidskrift. 

Kustartilleriet och kustnistningarna. 

Effed of mechanization and motorization on tacties. Virst lieut en ant 

Harold D. Harris, U. S. J\1:arine Corps. Proc. maj 3-t, s. 600-13. 

Redogör Jör motoriseringens inverkan på rörligheten. konno ll 

111. m. 

1\Iarin UJ)p]ysn ingsYerksamhet. 

Der Deutsche Flottenve rein 1898 bis 193~ . Adllliral a. D. Bauer. ~1:. 

R. febr. 35, s. 56-65. En orientering ang. rlen numera uppl os ta 

[lottJöreningens verksat11het. 

Sjökarten'rket. 

Mapping the ocean floor. Captain Gilbert T. Rude, U. S. Coast and 

Geocletic. Proc. ap ril 3-J, sid. 509-21. Sjökortets ui vel·k,m g 

särskilt med hänsyn till hydrografiens framsteg. Förtydlig-a' :w 

figurer. 

Några clrag ur vårt sjökarteväse ns utveckling. P. Col linder. ~auti cik 

tidskrift jan. 3.'5 n:r 1, sid. 18. 

Die Vermessungen el er Re ichsill a r in e i 111 J ah re 193-t. Kart-og ra plt 

·wolle. i\I. R jan. 30, s. :20--30. Heclogö re lse !ör sjömätni ng:nn a 

under år 1934. 
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D an -~ka sjökar te ve rket 1.30 år. Red. Xautisk tidskritt mar, 3.) n:r 3, 

sid. 7:2. 1\'lpekar bl. a. att kommendör Dahlgrens lllanuskript 

ang. svenska sjökartcve rket &v brist ]Jå medel ligger on_dtjat. 

H andels~jö l'a r ten. 

Preface to the frct'dom of the sea~. Ca]Jtain Damon E. l'ummings 

U. S. ~av y, f ' ro ~. ap r i l 3-1, s. -186- (J-J . En umlersökning av upp: 

koms! en a v JJJonopo Iise rin gss träv a n d ena betr;i [fanclen a sjöhan
deln och dess uh·eekling. 

Trevaktsystem pit tyska lartyg. l{ed. Sautisk tidskrilt jan. :-).) n:r J , 

s. 8. 

Sjöfarten v id 1\)3.) ars riksdag. Hed. :\autisk tidskrift fe hr. 3.) n:r :2, 

s . . j.J.. ].<:n saJJlllJanställning av statsve rkspropositionen och mo

tionen berörande sjöla rten. 

N a 'i g a tionsskolor. 

Befälets praktiska utbildning. ::\autisk Tidskrift jan. n:r 1 s 2-1 

l::iveriges }'artygsbefiilslörening·s .vtt r. ang. segelfartygstJäJ~Stt'J; 
och bel' ii lsutbi Id n ingens franitida gest aitning. 

P rivatutbildningen stoppas. Red. X autisk Tidskrift Iebr. n :r 2, s. J!l. 

Ang. pnvattstcr vid navigationsskolorna 

Pour l'enseignemcnt maritime. G. dc Raulin·. Le Yach :23/3-;3.) n:r 

:2713, ~- 1.j.:J. Ang. skolskepps1·erksamhet. 

Bä rgning·s- och lh räddningsYiisendet. 

Die Tedmik des :-Jee1·ettungsdienstes an den eu.ropäischen Ki.isten. D. 

Mentz O('h I. Rösin!l'. ~1. R .ian. 3.), s. 18-2.5. Redogörelse fö1· 

o hk a t.vper a 1· Ii vriiddn ingsb!i tar an vända av Ii vräddnin o· ss ä Il-

skapet i olika liincler. Fört.nlligas av Jio·urer. '" 
Eur .. . l G' "' 

opa lsc te esellschaf!en sur Hettung ans :::>eenot. \Villibald Keil -

hack .. M. R .ian. 3.3. s. 1-l-18. Redogorelse för livräcltlningssäll

skap J Europa ]Ji't grund av t.1·ska siillskapet·s under f1ret int-dJ
fande 70-ftr,; jubiieun1. 

Bärgn ing av stat.sisbr.darc. Red . Xautisk tidskrift jan. 3-S n:r 1, s. 6 

Om tvisten med anledning a1· , Vollrath Thams» assistens av 
Y mer. 

Ci,·ila docko t· orh hamnanliigguingar. 

'l'he Porto lLondon ~-\uth ority . Sir David .J. Owen. 

n :r i517, s. 33. 
R U. :-; T febr. 
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Chila luftrarten: materiel, omfattning, statistik, prestati oner. 

America's aöronautica l pioneer~. l .ieutenant Horace Sawyen. t·. s. 
Marine Corps R eser ve. Proc. mars-3--1, s. 309. 16. R edol!:••rPlse 
:för fl~·gteknikens utveckling· i Amerika fr. o. m. år 1903. 

The 1933 Lindbergh ilight . Proc. maj-3J. s. 67:2-78. Betlogi l'lse 
för -flygn in gen med data ['ör maskin , utrustning 111. m. 

Krigshistoria : sjöförsvaret. 

Gustaf IV j,dolf och sjömakten. Gen. löjtn. H. Wrangel. Yå r l 1)\ ta 
jan. n :r 1, s. 14. }'orts. och slut från decembernumret 1!1:3-l 

Utllindsl{ krigshistoria: sjökrig, 

En lille dansk Sokrig i I ndien. Ka;;· Larsen. D. T. S. febr .. s. I l l !l. 
R edogörelse för amiral Gedcles operationer i OstinLliE'n 11 tl t>r 
16JO-talet. 

Världskrigets historia: till sjöss. 

Der Krieg zur See 19U bi s 1918. Korvettk apitän a. D . Moln . \ . lt. 
febl'., s. 78-82. Refer at av den n.digen utkomna llE'lE'n DiP 
Kämpfe der Kaisel'lichen Marine in Llen deutschen K olo n <' il '' · 

Del I omfattar Tsingtau, del II T_,·ska Ostafrika. 
Der Doggerbank-Schl a ch t und S. M. S. »Bli.icher>> zu m GNl ii<· l t ni~. 

Konte radmiral a. el. Ass mann. M. R. febr. 1935. s. 49-::ili En 
återblick på nä nmcla slag. då tyska och engelska sl ag l.;:r \ ':1l'P 

föl'sta gången u tkämpade en sj öst rid. Omtattar följand E' n1 ti. 
1. Upptakten. 
2. Slaget. 
3. Bli.ichers sista strid . 
4. Slutorcl. 

Fai.lure at Ga llipoli. E. P. Jessop. Proc. Jebr .. s. 1.91. Inlellni lt' .;vis 
påvisar förf. den fa ra, som ligge r i att på de högst a post <' 'tt<l i 
krigs leLlni.ngen sätta visse r\ ige n kraftfulla, mE'n fö r Lle sal· ,, uu
nig~s rå d oemottagliga lekmän. Redan \Yar Council's ;·· ;ta 
bes lut om Danlanell edöretagets igå ngsättande >ir et t p :-;, 'pcl 
h iirå. I fortsättningen s~·nes fö r:E. anse hela företaget so eu 
kedja av misstag. orsaka(le på samma sätt. Yilka bl . a .. crå l'~ 
t urka rna "Ott andrum för för sva rets stärkande. Förf. kritJ . ..;erat 
krigsl!lini:teriets s~·nb:ua oförm åga att inse företagets Wru t, >i~t
ning8. t' och behoY och anmarker har vid bl a. på . att planr · 1 ~r 
ett företag av denna art. lllöjliga Rtt utarbeta reLlan i i'n'•' tJll 

Il .. l . o tt l l . \ l t!'lll stö rre tl e len snknRtlE's. an stoL E' r s 1g· pa u a a1H <' a 1 - ' 
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Fisher och General Sir I an Hamilton, jämförda meLl t urkiska 
överbef'iUh. general Limarr von Sanders nume r a tillgängliga 
fakta i saken. Ett överraskande och koncentrerat, >> h astigt>>, 
anfall hade varit möjligt att utföra och borde hava e-ftersträvats. 
Hade icke >> Generalstaben varit Kitcheneriseracl och Amira l.ite
tet Wiustoniserab kunde man enl. förf. haft rätt att vänta sig 
planer och åtgärder i nyss angiven riktning. 

En norsk-ungersk aclmiral. L.Scheen . Norges Sjöförsv ar mars n :r 3, 
s. 3~. Ang. vice-amiralen och generalöverkapten en O. R. \:Vulff, 
som mecl mycke utmärkelse unel er världskriget tjänstgjorde på 
östenikisk-u n gerska Donau-flottiljen. 

Diverse. 

Naval Warfare in :Jiiniature. S. Aug. Smiley. Proc. jan. 35, s. 54. 
Av meclleJJit ll ar i amerikanska stuelentklubbar bedrivas str ategis
ka och taktisb sjökrigsspel , vilka s:v nas icke stå långt efter 
motsvarande i elen sjömilitära högskoleundervisningen. Bör kun
na rekommenderas som >> hobby >> även åt svenska studenter. 
Roande artikel. 

östersjöpolitik. 

Sundproblemen. Paul I psen. T. i S. -febr. 35 n:r 2, siLl . 69. Förordar 
Öl'erläggningar, event. rnellan Sverige och Danmark ang. åtgär
der för att !tindra att öre:mncl i krigiskt syfte nyttjas a v annan 
Illa k t. 

Uyssland: fly gnql!lct och luftrörsYaret. 

Aviation in the Soviet Union. F ly ing-officer .F. P. R. Dunevorth. R. 
U . S. I. febr. n: r 51.7, s. llö. En sammanfattning ur senaste 
källor av R ysslanels resurser betriiCfancle såväl luftskepp som 
llygplan med m ånga intressanta data. 

övrigt ang. Hyssland. 

Sovjetunionens sjogrenser i det fj erne 0 sten. Komtnandorkaptein H. 
Finborucl. X. T. S. .feb r. , s. 77-82. U tclrag ur en artikel i 
>>.Morskoi Sbomik>>. Av intresse tilld er n uvarande politiska för

.hål lanclen. 

Tyskland. 

l'officier de marine allemand. R. :M. Wietzel . L e Yacht 2/2- 35 n:r 
2706. s. :39. En delvis mycket smickrande karaktäristik av den 
t~·ska sj öoffice ren. 
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Danmark. 

l''laaden og Tiden. Kaptajnlojtnant A. Legiml. D. T. S. jan.f:33., 1-
H. Betraktelser vid årsskiftet aug. danska !'lottan och Jörs• 1l'Pt . 

Norge. 

stortinget og våre arktiske naeringsinteresser. Kommand0r Oppt·ga•nd. 
N. T. S. jan./3ti, s. 1-U. Hedogö relso :l ör en clebatt i stort i !!!'t 

elen 2\.J april1931 vid behandlingen a1· medel till ~orges ~\·aJJ,ar,J. 
och Ishnvsumlersökningar jämte kommentarer. 

Lit t om flyvemotorfabri kasjonen YeLl :Hari n ens minevesen. 01 ,.,.i n
genior. Kaptein Alf Hein. N T. S. febr./33, s. 63-72. Ori< •lP
ring ang. den fabrikation. som på licen s påbörjades är Hl :31l. 

Fran lui li e. 

La transformation du port de Brest. Henri Berna,· . I.e Yach t :!':3-
3:5 n :r 2710, s. 113. 

La Tran eho 193,3 du programllle na1·a l. Henri lierna,·. Le Yneh t 
16/3-35 n :r 2712. 

La renovation de l'acronautique 111ariti1ne. Gommandant Th o<ulzi. 
Le Yacht 23/3-33 n :r 2713. s. 1-)3. 

England. 

The Striking Power of the Ro,·a\ Air Force. Squadron-Leacler H. V. 
ltowley. R U. S. I . febr. HJ3.) n : r 517. s. 1-l-1. Författaren h>< l l Pr 
före att »the Striking Power» skull e väse ntligt ökas grnon1 in 
förande a1· medeltunga tvåpropellriga bomb plan tör såväl dag· 
som nattjänst. Typen bör standa reliseras och t.illverkning,.; 1i< 1<'lt 
bör kunna nedbringas till m<'tnacler i stället för år. 

The Ro,l'al .Air Force Training Year at T-Iome. \Ving Comman (le r L. 
L. :Mae Lean. R. U. S. I. [ebr.-33 n:r 517, s. :JO. :Många in tr<'..;
santa synpunkte r på flyg utbildn ing, bl. a. s. k. blinrHI~·gnin g 

Förenta Statem a. 

National defense, 193.1. Commander E . S. R Brandt. U . ~- ~ an·. 
Proc. mars- 3-l, s. 317-20. Redogöre lse för det ekonomisk a i'i
gets invo<·kan pE1 försnll'et, siirskilt flottan . 
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Japan. 

Der Seemannsgeist der Japaner. Prof. D r. Erns t Schultze. Leipzig. 
M. R. jan .. sid. 25-28. ltedogö rrl se för japanska nationens drag
ning till ha vet. 

Utlandet i öHigt. 

Histori cal bac kground of China's troubl es. Captain R. A. Dawes, U. 
S. Navy. Proc. juni 34, s. 817- 24. En historisk undersökning 
ang. utveck l.ingen i. Kina och orsakerna till nutidens ostabilise
rade förhå llanden i. Kina. 

statsisbrytaren. 

Med isbryta re i svenska farvatten. Kk. H. Kock. Nautisk TidskriEt 
mars n:r 3, s. 70. 

Flotta och l'lyg, 

Marine et avi:1.tion. Henri Bernay. Le Yacht 12/1-35 n:r 2703, s. 17. 
Ref lexion med anledning av Lle enge lska samövningarna mellan 
sjö- och flygstr idskrafter elen 30/10-3/l1-3l 
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Utdrag nr kungjorda patentansökningar 
meddelade genom Th. W awrinskys Patentbyrå, Stockholm. 

Datum l Diarie- l 
nummer 

Uppfinningens art 

3/10-35 2584/33 Maskingeviir med kort piprekyL A. J. L ahti. 
Jyväskylä, Finland. 

10/l0-35 364/34 Automatiskt eldvapen. i::lchweizerische Industrie. 
Ges., ~euhausen, Schweiz. 

17 /10-35 2719/34 Brandrör för projektiler. (Tillägg till patente t 
n:r 75674). Societa italiana Ernesto Br~da 

2575/34 

24/10-35 1803/34 

5l4f34 

31/10-35 2740/33 

3957/33 

4326/34 

» 1203/32 

per costruzioni meccaniche, Milano. 
Anordning vid akustiska signalapparater. O. I . 

H. Ekman, Stockholm. 
Anordning för bestämning av höjd och verk!' gt 

avstånd geno!ll inställning av medelst eo
clolit uppmäHa storheter. Gebr. Hug. St. 
Gallen, Schweiz. 

Vattenprojektor för släckande av eld i b ränn
bara vätskor. Mather & Platt Ltd och 8. 
I•'. Barclay, Manchester. 

Radioantenn. Marconi's Wireless Telegraph Co., 
Ltd., London. 

Apparat för åstadkommande av konstgjord a•ll
ning med användande av en kammare, i 
vilken tryckväxlingar åstadkommas medelst 
en pump. B. C. H . Sahlin, Lund. 

Anordning vid gyroskop. Sperry Gyroscape Co., 
Inc., Brooklyn, ~ew York. 

l~äkneapparat för bestämmande av projektiltem
peringen vid skjutning mot i rymden rörli· 
ga mål. Ges. fiir elektrische Apparate ~>t. 

b. H., Berlin-Marienfelde. 
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==-1 l Diarie-
Datum nummer Uppfinningens art 

19/9-35 285/34 .'l.nonlning vid vätskekompasser. ~ya Instru. 
mentiabriks-A.-B ., Lyth, Stockholm. 

2339j34 Dimbildningsanordning. A.-B. No rdiska Arma
turfabrikerna, Stockholm . 

5162/34 01nkastbar växel för båtmotorer. V. A. Kjaer, 
Köpenhamn. 

3935/33 .A nu n uni tiansöverföringsanordning för två ge. 
mensamt sidriktade kanoner. (Tillägg till 
patentet n:r 81458). Schneider & Cie. och 
Compagnie des forges et aoi6ries de la ma
rine et d'homooourt, Paris. 

T h. W a w r i n s k y s P a t e n t b y r å A 1 s 
(Verkst. dir.: Civilingeniör H. ALBIHN) 

Kungsgatan 4 A, Stockholm. 
Telegrafadress: W A W, Stockholm. 

Telefoner: 231910 (växel) 
GRUNDAD 1891. 

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

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

Filial i Göteborg: Drottninggatan 87. 
, Malmö : stortorget 17. 




