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Årsberättelse i hälso- och sjukvård. 
Avgin'lt llPn 1 april 19:36 IW ledamdC'n N. Mola nder. 

Utstigningens verkställande. 

Principie llt se-tt kan man säga, att problemet aH möjlig
göm utstig111inrg ur u-1båtar är fullstländig:t ,t.öst. Det är givetvi1s 
icke därför berättigat att tr.o, aH utstligningen unde·r aUa för
ihåil1anden är möjlig,. U-båt·ens läge kan vara s·åd:ant, att iJ.,uc
'korna icke kunna öppnas, eUe.r· luclmrn'a 'kunna vara g,eno~u 
ytir·e på fr es tningar deformerade på ett ·s'är!:t, smn förhindrar 
deras öppnande. Des•Siutom f1innals a:vdlelning,ar av u-båtarna, 
som icke äro försedda med luclwr. 

De två huvudmetoder, s~om komma till användn'ing, äro 
dels u bslassni,ng medel1st en u-lbåten påbyggd, särskilt kon
strue·rad 's.lus·s, dc'ls ut:stigning dli·rekt från ,ett av u-båtens rum 
genom en lucka, vilkens ö:ppning för ändamålet är m·onte,rad 
m·ed ·en cyJhndrisk :Sikänn, s·om ,når från öppningen till ett 
styck·e ovan d ur.k·en, oc:h genom vilken utstign~nrgen sker. För 
båda d·essa metoder gemeiTsmnt är, att i ena faHet slus.sen, i 
andra f,al:l c't rummet i u-ibåten, måste genom partie'll påfyll
'll·ing av Yatten sätta<s under tryck, s<om ~lutlige:n uppgår tiJl 
det utanför u-båten va·rande t~rycket. Först därefter kan den 
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lucka öppnas, genom Yilken utstigningen -sker. Båda dessa 
metoder hava sina förd•elar och nackde1ar. Slussen k a1n k ke 
tänkas rymma mer än 3 till högst 5 personer, vadör besätt
ningens utstigning t<ager lång tid, m en den tid, som d en u nder 
utslussningen varande personen 'behöver vistas under tryck, 
bliver relativt l"ort. Den a1ndr.a metoden 1ned utstign ing ur 
u-båtens nnn m edför, att ett antal av besättningen måstt• un
der lång tid utsättas för det höga trycket, innan deras tid 
'konuner att stiga ut. 

Medan utstigningen huvudsaid'igen är ett tekni skt pro
blem, som ter sig princ~piellt lH<'a, vilka djup det än r iir sig 
om, överväga i fråga om den därpå följande uppsligningen 
till havsytm1· d e fys.iologi.ska eUer rätta·re de patafysiologiska 
frågon1a. Av skäl , som framgå av ·det följade, synes det liimp
E.gt att var för sig •behamd1la uppstigningen från a) djup upp 
till 15 meter, ·b) djup upp till mu<kring 90 meter och c ) djup 
mellan 90 och 200 met•er. 

a') Djup upp till 15 meter. 

Vid de1ssa djup ·spelar elykansjukan i här ifrågavarande 
sammanhang ingen praktisk roll. Upps.tignin.gen kan sk·c u tan 
någon särskiM apparatur. Det gäHer .att :kunna undvika in
andni·ng under färden mot ytan, ty vid inandning under va tten 
fy]l]as 'luftvägarna med vatten, och kvävning inträder. Före 
uppstigningen synes det vara bäst att göra en måttlig utand
ning och att under dens,amma, i den mån omgivande va tteffl · 
tryck avtager, låta luft strömma sakta ut genom munnen. 
Därigenom undvi'l"as de skadliga verkningarna av den r•elativa 
stegringen av det' intrapulmonala trycket. Träna:de p ersoner 
kunna hålla 1andan 2 a 3 minuter. Uppstigningen fr.:'Hl l& 
meters djup tager icke mer än 1f2 a l mimut i ansprå]{ 

- 571-

b) Djup upp t ill DO meter. 

På djup överstigande 15 meter är det nödvändigt aH an
vända sig av 1specicl.lt k·onstruerade andningsa,pparater, ty på 
annat sätt kan icke uppstigningen ske til'J,räck:Iigt långsamt, 
för att man däri:genom åtminst·one till en viss grad slmll kunna 
motarheta dykarsjuka och söka undvi·ka de skadliga följderna 
av en ut,spän.nil11g av lungorna genom relativ ö:kning av det 
in<trapulmonala trycket. 

Davis' appamt och »t:hc lung» förordas såsom användba~·a 
och äro som .bekant redan i vidsträckt bruk vid olika mariner. 

Dessa appara ter äro beskickade med ·ren syrgas för in
andning, vilket är en fördel ur den synpunkten, aU därigenom 
faran för dykarsjuka minska:s. Leonard Hill och hans med
HJrbet.are hava under sina försök med dekompression efte.r dyk
ningar visat, aU om densamma sker i syrgas så 'kull!na däri
gen om dekompressionstid-erna minskas med .tredjede'len e ller 
möjJ,igC'n hälften av de nu brukliga. Men vid inandning av 
syr1g•as under högt tryck upp'l"ommer fara för syrgasfö,rgift
ning. V:id st'ora djup •bliv.er denna fara r ·ent av den 1nest 
fra:m tr ä d ande. 

Paul Bert, som gjord e försök med fåglar, visade, att djuren 
fingo J"ramp, om de inandades .syrga·s under tryck av 3 atmosfä
rer.. De överlevde 5 minuter under 3,5 a'·lmosfärer. Vid 4, 5 

atmosfärer inträdde döden. Barnstein och Stroink hava' gjort 
försök på sig själva vid uppeh åll i ren sy.rgas av 3 atmosfärers 
tryck. Ännu efter 48,minuter inträdde inga sjukdomssymptom. 
Philli•ps har hos dykare konstaterat, aU 88 minuters vistelse 
Under ·ett syrgastryck 'av 2 atmosfärer 'icke åstadkom skadlig 
Verkan. Efteråt inträdde en viss benägenhet för somnolens. 
Shiilings och Adam uppgiva att vistelse under l timme under 
ett syrga!stryck av 3,5 atmosfärer framkallar kl"amper och lung
.affektioner. Syrg:asen orsaka•r, om den inandas under högre 
P'artiartryclk, dels lunginflammationslHmandc tillstånd dels ge
nom påverkan ;på nervsystemet, kramptiHstånd. 

Olika författares uppgifter angående de värden på syr-
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gaspartiar trycket, som kunna anses farliga, va~·iera så! unda. 

Säl<cePt :kan emeHertid al!lses ·lwnstaterat, att inandni ngen av 

syrga·s av omkring 5 atmosfärers tryck snabbt kan m etlföra 

livsfarlig för:giftning. Detta betyder att man vid användn ino 
b 

av Davis~apparaten eller »the lung » på 50 meters djup, då syr-

gasen inandas under 5 atmosfären t•ryck, utsättes för iiw r

häng·ade fara för syr•gasförgiftning om expositionen för de tta 

tryck äger rum 't:md er någon nämnvärd tid (»se prolongue 

quelque temps »). 
Man ha1r därfö,r övervägt möjligheten att beskicka and

ningsappm·aterna icke m 'ed ren syrgas utan med en ga sbland

ning av samma samma nsättning s•om pesidua,J]uften i 'lungorna. 

Detba strandar emeHer tid ·på de ris·ker, som uppikom ma för 

kvävning på ·grund av syr.gasb~·ist. DessuVom ölms ri sk en fö r 

dyk·arsj.uka.. Man ·synes vara en•se ·om, ratt risken för syrgas

förrgit'tning är aU föredraga. Dock får ihågkommas, att de 

hittillsvarande erfa•renhete:r·na bygga ·på fö.rsök vid djup un der

stigande ·60 meter, vil'ka djup äro tilh·äcklig·a för :att ku nna 

medföra dykarsjuka men irckee för att under vanliga för söks

beting.els·er vid Lt:ppstigningsförrsök orsaka syrgasfö.rgiftn ingar. 

Som känt är bör uppstigningen ske qångsamt med Yissa 

uppehåll på vägen. För .att underlätta detta uppsändes en 

f1lyltboj, vid vilken är f·astgjord en lina med knopar. Under 

uppS'tirgningen skall linan följas o~h uppehåll göras vid lmo

parna •enligt .ett inlärt s•chema.. Denna anordning avser icke 

endast att i viss mån motverka dykarsjuka u tan äYen öka 

möjligh:eten att moitv·er:ka de ·sk;adliga följderna av den rela

tiv·a ökningen av det inh-.apulmonala trycket. Då denn a fT åga 

avhand[arts i föregående årsberättels e, rskall här endast till

foga~. att Cazamian framkastar följande tanke. Man fr am

hålkr nöohiindigheten av energiska andningsrörelser under 

uppstigningen för att så mycket som möjligt giva tillfälle för 

den i .andnin•g·S'Säck·en inneslutna gasen att strömma ut genolll 

den å 'densamma anbringade övert rycksventiJ.en. DärigenoJll 

.minskas trycket i den gemensamma reservoir, som bi ldas av 

andningsrs•äck och luftvägar. HåT~er man andan, kan visser· 
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}igen gasen i andningssäcken strömma ut, men trycket i lung

orn•a förbliver högt. Oazamian påminner om, att man allt 

ifrån utsrhgningen andas rem syrgas, och att följaktligen and

ningscen trum i förlängda inä·rgen icke tmde :ret.as ti~häcldigt 

stanld på grund a.v kolsyrebrist i blodet t:öT att tvinga tilll and

nirngsröre!s:er. K·olsyrm1 är .andningscent:rums adekvata ~-·et

medel, rOcJh man har under senar·e •tid gått in för att vid t. ex. 

asfyxi icke ·giva syrgasinhalationer utan en blandning av syr

g.as och kolsyra, elen senare i omk,ring 5 % •av blandningen just 

för .att •stimuJ.era andningen. Under uppstigningen :kan det 

sålunda hända, att personen ifl~åga helt enkelt icke känneT be

hov att andas utan därför hårller ·andan. Oazamian diskuterar 

möj1lighet!en av aH inrätta andnings.apparaten på så sätt, att 

kolrsyreabsorbtionen i natwnimlkbehållaren kke bliver all

deles fullständig utan tillMer bibehållandel i säcken av en 

mindTe mängd ikol·syra. 

c) Djup mellan 90 och 200 m eter. 

Andningsa·ppamterna kunna säg·as v·ar.a användbara på 

dj·up upp till 90 m eter, ·ehuru deras användande för djup mel

laill 60 .och 90 meter, såsom framgår av det ovan •sagda, är före

nad med vissa faror. För djup överstigande 9·0 a 100 meter 

äro de •emellentid av Hera skäl ic'ke hruk:ban. Bl•and dess·a •skäl 

framhålles sät'sikilt faran för syr.g•ars.~örgiftning .och dykarsjuka. 

Medan de fysioJ.ogisl\la och pa'iofysiologiska probl!em, som upp

stäHa sirg för förhåBandena vid djup upp till 90 meter, äTo 

rätt väl kända, äro v.åra kunskarp er ännu mycket bristfälliga, 

när det gäller matsvm·ande f,rågor rörande ännu större djup. 

Nya vägm· må•ste därför här sökas. 

Oazamian relaterar de av L eonard Hill utförda försöken 

med dy'.kning i van'lig dykardräkt på djup uppgå·ende till 100 

meter, vm·vicl dykaren vid uppstigninrg•en går in i en av Davis 

konstrue·rad tanrk, ·som befinner sirg nedsänkt i varttnet, och 

som sedan slurt·es och upptages, varefter dekompPes•sionen äger 

l'llm i ren syrgas av :ett tryck på omkring 2 atmosfärer. En 
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dylik tank vore dels för liten för ändamålet och dels o1nö jliu 

att manövrera n ed till så stort djlllp, som slmUe erfordras, fö~ 
att 'bringa 'hjälp åt en u-båtsbesättning på de djup, som här 
ifrågasättas. 

Cazmnian framkastar i stället den ti:ll ,synes fantast iska 
tanl<cen att !bygga 'en specielit Iwns'iruerad u -båt (»un sulnner
sible 1sauvetur 'Specialise»). Sådana: specia'lfa:rtyg måste kunna 
motstå här ifråg,avara,nde tryck och vara försedda m ed sluss
anordning för ut- och inslussning av personal, dekompressions
kammal"'e ek. Räddningsubåten tänkes kunna gå n ed i mne
delbar närhet av den förolyckade u-båten. En man, försedd 
med andningsapparat utslus'sas från den fönra och uppsöker 
den senare och fäster så nära luck,an för utstigningen som m öj
ligt en lina eller kabel. Mannen föruLsätrf:.es vara förs edd med 
en 'Synnerl!igen iJ:jusstark lampa och kunna medelst knack
ningar på den förolyckade båtens s'l<-rov 'kommunicera med 
des's besättning,. Den senare stigm· ut ur u-båten följe r kaheln 
och slussas in i räddningsfartyget och dekomprimeras en bloc 
i dess dekompres:sionskammare, varefter detsamm a går upp 
i övervattensläg,e. Förslaget synes ännu icke hava t ekni skt 
bEHJ"betats. 

Utom de tekniska svårigheter, som må•;te möta rcali se
randet av ett sådant förslag, uppställa sig även sådana av 
fys,i,ologisk natur och icke mindr~e svårlösta. Endast ett exem
pel må an:förws. De'kompresls,i~onskammaren å räddnings-ubå
ten, som skal'l v~ara beredd att dekomprimera från 20 a tmosfä 
rers tryck, få,r icke innehål1la luft av den atmosfäriska luftens 
sammm1sättning. Redan l % syrgas har vid 20 atmosfiirers 
tryck samma fysiologiska inv~erikan som den atmosfäriska luf
tens 20 % syrgas. Fö,rmodlig.en får lösningen av frågm1 tän
kas ~så, a'H kammaren såttes under tryck med ren kvävgas. 
som anrikas m ed ~syrgas i p~·oportioner , som kunna befinnas 
optimala vid de olika trycken. 

-575-

Det ovan rel,at,erade torde vara äJgnat att visa, att det Yis
serligen ä,r .gott och väl att anskaff.a andningsapparate r och 
rutinm:äs'sigt öva personaien i dess användning och att för 
detta ändamå'l bygg~a övning.stankar. Men 1ninst lilm nödvän-

. di1g,t ä,r, att icke endast läkare utan dessutom åtminstone allt 
befä~1 vid u-båtsvapnet tillägnar sig 'en lev~ande kunskap om 
de fysio1ogis:ka och patofysi,ologi,ska problem, som uppställa 
sig på detta område. 

Ty endast denna kunskap giver möjlighet att i förekom
mande fa'll gri,pa chansen till räddning, som i många avseenden 
,hänger på att skickligt kunna lotsa sig fram mellan den faror , 
som här ,reppesenterats ~av kolsyreförgiftning, syrgasförgift
ningar, ,dykarsjulm och de skadliga' inverkningarna på gmmd 
av ,relativ ökning ~av det intrapulmonala trycket. 

E;n ny metod för konstgjord andning. 

<Det stora värdet av en enl<cel ,och effektiv metod för konsi
gjord andning, som kan utföras utan sä~rskHd appar~atur och 
utan för stor kraftförbrukning forbsättas tillräckligt länge, 
är s j älvkla,rt. 

De två :huvudnwtoderna för konstgjord andning, som hit
'tills använts, äro som bekan,t Silvester's, känd sedan 1854 och 
Sch<Bfers s,edan 1905. Den sistnämnda, som är enkel att ut
föra och icl<ce kräver så stor ansträngning, åtnjuter en vid
sträckt populmilet 'OCh har i många l1änder införts såsom »offi
ci>ell» metod. I vår lärobok i hälso- och sjukvård för marinen 
hes;kdves t. ex. endast denna. 

Fransmannen Hederer (5) har nyligen upptagit Sch<Bfers 
lnetod ti'lil' kr i ti's:k 1granskning. Han finn eJ.· ~öljande fö,rdelar. 
Patienten ligger frmnstupa med pannan vilande mot d en ena 
Underm·men, vilket medför att ingen risk föreligger för att 
tungan skall sjunka tHlba'lm och ingången til1 s.fruphuvudet 
därigenom avstängas. Eventuellt :kvm·va,rande slem och vät
ska i andningsvägarna kunna lätt ,rinna ut. Me,toden är icke 
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anstränJgande för den behandlande personen, vi'lken kan fo rt
sätta behandlingen mycket länge utan att •bli uttrött ad. s il-
vesters metod, under utövande av vilken patienten ligger på 
rygg, erbjuder svårigheten, att tung·an måste dragas fram och 
håUas i detta läge. Väts.J<an från andnir11gsvägarna tömmer sio 
icke så lätt, och metoden är mycl<cet tröttsam. 

o 

Trots vissa praktiska fördelar, som sålunda utmärka 
schcefermetoden, är dens-amma dock :behäftad med en del be
tänkliga svaghet•er av fysiologisk .UJrt. 

Under den norma·la andningen sker inandningen genom 
en aktiv utvidgning av bröstkorgen varigenom luften suges in 
i lu flvägarna och lungorna. Utandningen, ·s·om försi ggår något 
la;1gsammare sker genom att bröstkorgen passivt åter får fa lla 
ihop och, minska rsin volym. Ett andeta.g av en vilande person 
tillför lungorna omkring 500 cm. 3 luft. Vid den normal a and
ningen utvid,ga·s brösH<corgen över ett viss•t medelläge och vid 
utandningen ·sj-unker den ihop under detta medelläge. DeHa 
bliver även förhå'llandet vid Silrvest•eJ's metod. 

Vid Sc.hcefers metod utspelar sig de båda faserna av and
ningen under bröstkorgens medelläge oc'h utandningen som 
här bliver aktiv öv•erväger mot den i detta fall passiva inand
ningen. I bet.rakt.ande av det nyss anförda och med h änsyn 
till att bröstkor.gen redan på grund av .patientens läge tendera r 
tilrl att vm·a betyd]i,gt sammanfanen fr-amstår kl.art, att lu ng
ornas ventilation vid Sohcefer's metod bliver obetydlig. I själva 
verket visar det ·sig vid mätningraT, att vid Schcef.er vid yarje 
»andetag» til'lföras allenast 100- 150 cm. 3 luft, medan vid Sil
vester tillfö.ras 250- 2,80 cm. 3 • 

.:i ven beträffande påverkan på cil"kulationen visar Schrefer 
sig underlägsen. Under no,rmala för'hålllande medför inand
ningen genom det n egativa ini-ratorakala trycket en su gning 
som underlättar cirkulationen, speciellt genomblödnin gen av 
lungorna. Brörstkorgens obetydliga ·exkursioner vid Schrefer 
ger härvid en mindre effekt än Sil'vester. 

Om man g'e'nom yttre åtgärder åstadkommer en alterne
rande rutvird·grning och sammanpr·es<sning arv b rös t'korgen , på-
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verkas vidare det intrakarcliala trycket, vilket experimentellt 
ka<l1 mätas rpå lik. Det virsar sig då, att i olika försök tryck
variation erna mellan inandnings- och utandningsfaserna äro 
nä,ra no.g, rkonstant•a i olH<a försök med samma metod för konst
gjo~· d andning men äro betydligt olika vid de o.Jika metoderna . 
Vid användande av Schcefer och Silveste.r får man i cm. vat
ten räknat: 

Inandning. 
silvester . . .. .. .. .. .. .. . . .. . - 8 
Sch refer ... .. .. .. .. .. .. .. .. . + 9 

Utandning. 

+ 18 
+ 12 a 14 

Amplri tud . 
26 
3 a 5 

Dessa förhållanden understryka Si'lvestermetodens fysio
~ogi ska öveJ·l·ägsenhet. Därvid åstadkommes en utvidgning av 
hrö•sl'lwrrgen över medelläJget, inandningen orsakas genom en 
~ktiv röre1lse, v-arigenom de normala• förhållandena efte.rliknas 
och patientens läge på rygg underlättar :hjärtats rörels•er. 

Vid Schcefers metod bliver v·ent'ilationen av 'hmgor.na otill
räcldig och patientens läge bidrager dessutom till att minska 
variationern-a av det intrakardiala trycket. 

Hederer har nu ut-arbetat en metod i avsikt att med bibe
håLlande av Schcef·ers fördelar borteliminera dess nackdelar. 

Den klassi·ska Sc;href•er utföres på föjlande sätt. 
Pati·enten lägges f,ramstupa. Huvudet l·ägg·es -lämpligen 

så, •att pannan vil'ar mot den ena underarmen, som ligger f:lek
t:erad i armbågsleden. En liten kudde eller några hoprullade 
l<lädeslpagg lägges under pali•entens mag.grop. Den behand
lande stäl'ler sig på ~mä ·gränsle öve,r .. patienten i höjd med 
hnn s höftleder, sätter sig på hans .Jår och fattar med båda 
bränderna över 'hans bröstkorgs nedre parti på sådant sätt att 
tummarna ·komma ett styC'ke utanför ryg:g,raden och liNfing
rarna vila parallellt med och 'i höjd med de sista revbenen .. 
Den behandlande reser sig på knä med armarna sträckta och 
överflyHaT dä.r:igenom s~n kroppstyngd på de partier av pati
enten, som omfattas av ihände.rna, och ett jämt tryck utövas. 
b ärigenom pressas bröstkorgen ihop och ~uften pres•sas ur 
liung.orna. Efter några sekunde·r återgår man Ull utgångsläget 
llled bibe:håiHande av <händernas pl·acering, varvid trycket på 
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patientens bröstkorg giver efter, bröstkorgen utvidgar sig Och 
luft suges in i lun gorna. 

Hedm·ers modifikation består nu däruti att patientens ar
mar placeras böjd·a i armbågslede.rna och med händerna (ej 
för h ·årt) sammanbundna medelst en näsduk, bälte eller dv
likt, varvid patientens panna får vHa på hans händer. Yttc·r
li.gare en •assistent placeras knästående med ansiktet vänt mot 
patient•en och med sina ·händer fattande patientens armbågar. 
När den förste assistenten renligt den klassiska Schaofermeto
den har sammantryckt bröstkorgen ·Och därefter återgått till 
sitt sittande utgångs,läge, lyft.er den andre as·sistenten tämligen 
hastigt upp pat,ientens .armbågar och l;lter dem n ågot lång
samma.re sjunka till'bak·a ti1l utgångsläget med bibehållande av 
sin fattning om arni.båga.rna. Takten angives bä·st genom att 
den förste assist·enten långsamt räknar l, 2, 3 under sin de l 
av arbetet, varefter den andre assistenten fortsätte r med sin 
del, under det han långsamt räknar 4, 5, 6. Hela procerluren 
innefaUande in- och utandning bör taga 5 sekunder motsva
rande en takt av 12 a 15 ggr i minuten. 

Upplyft-andet av pat.i:entens armbågar utvidgar bröstkorgen 
utöver jämv.i•ktsläg·et 10ch orsakar en ·aktiv inspimtion. ;\lät
ningar visa att den inandade luftvolymen på detta sätt ökas 
från 100 till 150 cm. 3 såsom vid den 1das·sis•ka Schrefer.metoden 
ti:ll 230- 26·0 ·cm.3 • Man får därigenom också en ökning av 
amplituden i fråga om det intrakardiala trycket (mätningar 
hava visat värden från - 6 a -8 under inspirationen ti'Jl 
+ 12r a + 26 under expirationen mätt i cm. vatten) . 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas, att Sch::efers klas
siska met•od trots den vidsträckta popularitet densamma åt
njuter -tack va·re 'lättheten av dess utförande och de fördelar 
den erbjuder genom pati•entens läge, vil1l"et utan vidare lhser 
pr1oblemet med tungan, dock är behäftad med aHvarliga brister 
av fysiolog1isk art (den passiva inandningen, hmgventi'latio
nens otillräoklighet och försvårandel av cirkulationen) , vilka 
kunna experimentellt verifieras. 

Dessa brister kunna borteLimineras genom den av Hederer 
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uta1,betade modifikationen, vilken visserligen erfordrar två 
as ~,istenter men är lätt att lära, lätt utförd och i sig synes 
innefatta såvä·l Schaofer som Silveslermet:odernas fördelar utan 
att vara behäftad m ed deras nackdelar. 

Schref.er-Hederers metod synes därför vara förtjänt att er
hålla vidsträckt spridning. 

Bekämpandet av ohyra ombord och i kasernerna. 

Shaw säg·er i sin :'\Iaval hygiene (6) »Bugs are not often 
·seen in the 'lnodern warsillip hut may be m e1t wirth in flee.t
arUxiliary ves1s-els where woodwmk is mor e extensive and hiding
}Jlac·es are more numerous ». 

Vi äro icl"e så lyckligt ställda att kunna till aUa delar 
bestyrka detta Shaws uttalande.. Det är o0kså lättar·e att und
vika ·Och ilegränsa förekomsten av väggohyra å stma moderna 
skepp med be1sättningar, som vistas ombord å samma fartyg 
årata1l [ .sträck utan nämnvärda ombyrtcn, ån inom en liten ma
rin m ed mindre fartygsenhet•er, vil1kas besättningar ti:Jl stor 
del s•k,iftas fle.ra g.gr om året. Möjligheterna för ideliga ny
infektioner med ohyra äro nämligen i senare fanet ofantli.gt 
störr e. Frågan har därför så pass stor praktisk betydelse, 
att det måste anses motiverat att i korthet upptaga densamma 
till skärskådande. Bekämpandet av vägglössen ombord och i 
lmsern er na kräver medverkan icke blott av läkare, sjukvårds
per son all och desinfektörer utan måste för att bliva fuNt effek
tivt bygga på <kuns·lza.p och förståelse rörande dess rätta be
drivande hos alla, som bära ansvar för ordning och hygien i 
de militära et.ahliss·emangen. 

net är därvid nödvändigt att äga kännedom om huvud
dragen av vägglössens livsbetingelser och l•evnadsvanor. Vägg
lusen , cimex lektularius, hö,r till de s. k. skinnbaggarnas ord
ning, inom inse'kternas kJ.as·s. Dess ·kropp är pilatt och är full
'VIUxoen 5 a 6 mm. lång, ytan finhårig och färgen grulbrun till 
lll.örk br.un oaUtefter åldern. Den unga vägglusen är ljusare 
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den äldre mörkare till färgen. Flygvingar s·aknas, m en , .a""" 
~ t:>'l) -

lusen är myc,ket kvick och rör-lig och klättrar obehindrat upp-

för Iodr·äta väggar; fötterna äro nämligen försedda med små 

Idor. Äggen äro ungefär l mm. långa, vita, pädemorglänsande 

till färgen och läggas på undangömda .ställe n. En h ona anses 

kunna lägga 200- 300 ägg under sin J,ivstid, och äggläggningen 

.kan ske under vi.Jken tid av året ·som 1helst, blott t em peratur

förhållandena äro 'lämpliga. Den för vägglusens u tvcckling 

och förökning mest gynnsamma temperaturen ligger m ellan 

+ 22 o och + 26 o C. Äg.gk,Jäclmingens och larvens vid are ut

veckling .skeT v,id + 14 ° till + 18 ° på 15 til:l 30 d agar men 

vid + 35 o till + 37 o på blott 5 till 6 dagar. Vägglusen livnär 

sig främst ·på blod från människor men angrdper i bri st hiirpå 

även andra varmblodiga djur såsom kattor, hund ar m. f l. 

(Engstrand). Den ömsar hud fl.era gånger och m åste fö re 

varje hudömsning ha haft tillfä:I!e att suga blod. 

En omständighet som kraftigt bidrager till parasiternas 

förökning är, att vägglushonan ,j ett särski'lt litet organ kan 

efter kopulationen under månader förv·ara sädeskropparn a, 

vilka s·edermera komma till användning för äggbefruktningen. 

Därigenom förklaras, att en enda uä.gglösshona, som inkommer 

i en ohyrefri lokal och i densamma finner gynnsamma livs

betingelser, kan giva upphov till en svår nedlusning au den

somma. 
De idel<igen återkommande nyinfektionerna av vår a fa·r

tyg och ka·serner finna otvive'laktigt tiH stor del häri genom 

sin förklaring. 
Vanligast förekomma parasiterna i springor, i sän garnas 

f.ogar , även i sådana ·av järn, vidare bakom tavlor och andra 

möbJ.er, bakom tave:llister, dörrfoder, golvs.ocklar, väggpaneler, 

uteft·er elektriska ledningar, ,inuti elektriska kontak ter etc., 

varhelst gynnsamma gömstä111en kunna erbjuda ·sig. Här hava 

de sina bon ocJ1 äg.gk'l,äc'lmingsstäHen, vrilka lätt igenkännas 

på nedsmutsningen m ed ägg, skalrester efter hudöm sningen 

och de karakteristiska möd,bruna till brunsvarta exkrement

Häckarna. Vägglusen och deras ägg äro otro.Jigt motstånds-
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]\.rafti!ga mo.t köld. Efter att under en längre tid , flera yeckor, 

ha utsatts för en temperatur på - 10°-- 18 ° återvinner 

vägglusen sin vigör efter ett par timmars up.ptining. Ägg 

Jwnna ligga i dygn .j iskallt vatten 'utan att förlora sin utv eck

Jingsförmåga. Hun'ger fördr.ag,er den med lätthet. Så berätta,s, 

a tt en '.-ägglushona, som var instängd i en väl tillsluten a sk, 

efter 6 månader var vid full vigör ooh t. o.. m. omgiYen av en 

sl;.ara avkomlingar. (Engstrand.) 
Högre värmegrader fördrager Yägglus en emellertid då ligt. 

Medan temperaturoptimum ligger Yid omkring + 25 ° och 

+ 3·5 till+ 37 ° på1skyndar livsfunktionerna, dö såväl fullvu x na 

uägg•löss som ägg och larver vid + 40 till + 4.'5 ° C, ett för

hållan de, som är vål värt att ihå.g·komma, och vartill ja.g n edan 

återkommer. 
Om vägglössen få vara i fred, föröka de sig ihas1tigt , men 

bliva de oroade å 'SinUJ bon, .triv:a's de icke. I hus, där vägg

ohymn visat utom.ordentligt stark ·spridning, har man påträffat 

lägenheter, s.om varit praktiskt taget fr,ia från ohyra, trots att 

grann lägenheterna vimlat därav . Dessa ohyresfria hem ha,·a 

givit intryck av en högre hygienisk standard än omgivningen 

och hava skötts av husmödrar, s-om inat för renlighet och 

ordning. I detta sammanhang vill j.ag påpeka det faktum, att 

ohy ra ytterst sällan påträffas i off.icersinred111ingarna ombord. 

Av det, som ovan anförts, framgår redan den viktigaste 

principen för ohyrans :bekämpande. Ofta återkommande 

grundl ig rengöring au alla lokaler och däri förvarade möbler 

och ·annat boha'g är och förblir det viktigaste. Alla vinklar 

och vrår måste dänid behandlas, alla springor och kanaler 

samt s'kåp (även invändigt ) noga rengöras . Ohyresbekäm

pan det måste ·ständigt bedrivas och icke uppskjutas till till· 

fäll e, då det bl ivit uppe111bavt, aH vägglössen vunnit f,a.st fot. 

Om vägglöss anträffas på något ställe, 'kunna ·lokalt in

riktade åtgärder, om de bedrivas intensivt och omsorgsfullt, 

uträtta mycket. Exkrement, ägg ·och skalrester bortskr·apas, 

påh~äffade vägglöss dödas, i springor insprutas berpentin, fo

togen eller något ·av de i handeln förekommande preparaten, 
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t. ex. »flit», helst medelst en spruta förseeld med s•1)e[s s 
. . . • ' 0111 

kan införas 1 spr·mgor och .sprwkor. De senare igenkitta 
Hett vatten, så nära kokpunkten som möjligt, är vidare e:; 
anvåndbart medel. Efterföljande ofta up-prel)•ad re11 u(·)· •• 

M lJ }l a 

med het såplösning bör företagas. Väggfast-a britsar oeh , "' 
l l.. .. , ll . P<l -ne er os.goras, sa att me anrummet bhver tillgängligt för be-

handling. Järnsängar kunna med fördel behandlas med blås
lampa. 

Med dylika åtgärder kan ohyran i de allra flest a fa ll hål
las borta. Man måste dock erkänna, att detta på äldre far tya 

' "'' som sedan gammalt äro infekterade med vägglös·s, och vi lka 
äro rikligt för1sedda med träinreclning, 'kan v·ålla stora ,svårig
heter. 

I belysning av d et ovan sagda framstår emeUerti d klart, 
att i många fall åtminstone en spridd och riklig förekomst av 
ohyra måste anses utgöra ett bevis på bristande uppmärksam
het och 'låg hygienisk standard. 

Om nu ohyran i vissa fall icke kan ·bemästras m ed i det 
ovanstående ·:omgivna medel, måste ännu -k.raftigm·e åtgärder 
\~idtagas. Den suveräna metoden är därvid för närvarande 
c~~amvätebehandl i ng. Densamma Hitföres av 'sär:skilt ulhilclad 
och ·av Kungl. Medicinalstyrelsen legitimerad personal. På 
dess teknik ingås icke här .. Jag vill endast eTinra om, alt den 
'På grund av sin farlighet ombord endast i ytterst sällsynta 
undantagsfall ·kan användas utan att -hela besättningen flyttas 
i land under 4 till 6 dagar. Den är 'nidare dyrbar och vid an
-vändning å fartyg alltid riskabel även för desinfektören. Den 
ovan citeTade Shaw .säger till -och med: »Deadly and insidious 
poisons such as hydr-ocyanic acid . . . . should for obvious 
reasons never be employed in men-of-war». Cyanvätemeto
dens :olägenheter göra det mycket önskvärt att sö•ka fi nna 
andra metoder, som utan ·att brista Ii effektivitet, kunna er
sätta densamma. 

Av stort intress:e är därför ett meddelande, som nyligen 
gj-orts fr ån Förenta staternas marin (8) angå·ende för sök med 
väggl.össutrotning medelst värme. Utgående från de t ovan 
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nämndoa förhållandet, att vägglössen samt deras larver och ä.gg 
dö på n ågra minuter vid + 45 o C, -har man där med gott Te
suitat försökt värmebehandling. Ombord å U. S. S. Aretie 
befanns en mäss envist infekt erad med vägglöss trots upp
repade föT~öl< till utrotning med vanliga, enkla åtgärder. Man 
förfor då på så sätt, att man placerade några ele1ldriska vär
meelement i mässen, stängde densamma väl, i det kläder och 
sängkläder fingo vara kvar. Där·efter höjdes temperaturen i 
rummet ti ll 46 o C, vilken tempemtur bibehölls under tre 
timmar. Temperaturen kontrollerades genom en termomeber 
upphängd i mässen på sådant sätt, att .sk·alan kunde avläsas 
genom ·en .glasför•s,edd ventil. Resulttet blev, att ifråg,a.vara.nde 
må,s1s, vilken varit svål.'t h0msökt av ohyra, 'Sedan de'S•S v1sat 
sig fullständigt fri från vä.gglöss. När meddelandet publicera
des , hade flera månad•er förflutit efter behandlingen. 

Något om hälso- och sjukvårdens organisation vid 
Förenta staternas akademi i Annapolis. 

Oktobernumret 1935 av United States Naval Institute 
Proceedingrs (9) ägnas åt Förenta staternals ·sjöi{;rigs!Skollla och 
till denna knutna utbildningsansta'lter. Vad en stoTmakt som 
U. S. A.. kan kosta .på sig i detta hänseende är imponerande. 
Här skall endast givas en kort redogörelse för häls-o- och sjuk
vårdens organisation vid akademien. 

Chef för sjukvårelen är en »s•enior medical offlicer», vars 
arbe.te huvudsakligen ä'r •av administrativ ·ocih organisatorisk 
art. Han utövar vidare en •allmän 1l{lontroll över anstaltens hy
gieniska förhållanden ·och samarbetar med övriga st-at'liga 
hälsovårdsmyndigheter. Sjukhuset disponerar 11 läkare, 10 
sköterskor och 60 sjukvårdare. Om sjukhusets .storlek och 
organisation på specialavdelningar lämnas inga upplysningar, 
Inen'. detsamma ·uppgives vara synnerligen modernt utrustat. 

Arbetet i sjukrummen giver fullt arbete åt fyra läkare. 
Dtom undersökning och behandling av sjuka, utföras här alla 



584 -

år'ligen återkommande ·kroppsundersökningar på kade tter na. 
Skyddsympningar av •Olika slag verskställas även där städes. 
Rond ,göre1s1 2 .gånger ·dag.ligen. Kwdetter, som äro lindri g1t sjuka 
och icke .erfordra speci,a,ldiet el1er sänglåge mer än 24 timmar, 
vårdas å sjukrummen. De, som äro svårare sjuka, remi tteras 
til'l sjukhus·et. Sjukrummens läkar·e handlägga alla hygieniska 
problem, s.om beröra sovsalar och matsalar samt mj ölkkon- · 
trollen. 

En särskild läkare tjänstgöT som sakkunnig m edicinsk 
rådgivare i fråg.or, som röra sport. Han är närvarande vid 
alla sporttävlingar och överva'kar dessutom elevernas fysiska 
utveckling. Den hygieniska öv·ervakningen av anstaltens två 
simbassänger åligger även denne läkare, som företager regel
bundna bakteriologiska undersökningar av vattnet och vi d be
hov vidta.ger åtgärder mot fara för smittas spridande genom 
detsamma. 

En särskild läkare är sysselsatt med undersökningar ay 
kadetter ii och för der.as utbildning till flygar e och verk stäHer 
därjämte motsvarande undersöilmingar på officerare, som 
vistas vid akademien för fortsatt flygutbildning. Detta arbete 
jämte sj,nkvården å de båda »station ships» s·amt d en h ygie
niska kontrollen av »the engeneering experiment station » giver 
full syselsältning åt denne läkaTe. 

Tandpoliklirui:ken disponerar 8 tandläkare »especially se
Iected for their known efficiency», och här behandlas både 
officerare och kaldetter. 

Ä ven till akademien kommenderade officerare och de ras 
familjer bestås en omfattande sjukvård. Tre läkare är o ute
slutande v·er'ksamma med detta a rbete. Man få~· ett begrepp 
om •omfattningen av arbetet på detta område, när man h ör, att 
Iäkarne under 1934 gjorde 11,51<8 sjukbesök i hemmen och 
verkställde 21,893 polikliniska behandlingar. Mindre opera
Honer utföras äv·en å f·amiljemedlemmarna. Barnen u nde r
sökas före .slkolgången och givas skyddsympningar mot gäng•se 
smittosamma sjukdomar. 
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Sjöförsvarsfrågan förr och nu. 
Av Amiral O. Lybeck. 

Genom försvarsproposition, utskottsbetänkand e och riks
dagsheslint å r 193,6 tillrättal:ades så långt då var m öjl igt de 
misstag beträffande flottan, vartill 1930- 3'5 års för svarsiwm
mission gjort sig skyldig som följd av att kommissionen liim
nat sjömännens ord •om dera.s eget vapen utan beaktanfk och 
följt annan, för sjöväsendet öv,erhiuvudtaget främmande upp
fattning. ~ledan ·kommissionen begr-änsade sjövapnet s upp
gifter huvudsakligen till några skärgårdar 'och därmed herö
vade riksförsvaret den kraft, som en operationsduglig flo lta 
förmår utveckla, så kan det anses, att riksdagen åter fl ytlade 
ut flottan till sjöss och 'behöll elen som ett riksförsvar , ej en
bart som ·ett lokalförsvar. Medan försvars.kommissionen för
klarade, att pansarskepp ej vidare skulle byggas för vår fJol la , 
vars pansarskepps1bestånd skulle lämnas att utan er sättni ng 
dö bort, så beslöt riksdagen en utredning om samtliga fartygs
s.lag, en utredning som r edan blivit ~satt i verket: d els om er
sättning för Sverigeskeppen, dels om de för flottan i övrigl er
forderliga fartygstyperna . De beslut som statsmakterna kunn~ 
komma att fatta ·efter denna utredning bli bestämmande eJ 
blott för val av fmtygsslag och fartygstyp, utan även för härav 
ber.oende flottplan, erS'ättningsbyggnad och strruktnr för hela 
sjövapnet Först härefter ·har sjöförsvarsfrågan .och diil'111ed 
heia försvarsfrågan för denna gång vunnit sin lösning. Ehuru 
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sjömän nens uppfattn ing mn sjövapnets uppgifter, ställning 
och beh ov rehabiliterat s genom r iksdagsbeslutet, så är denna 
uppfa ttning ej tillräckligt känd bland allmänheten. Flottans 
svagh et härflyter till stor del från lekmannens bris.tande vet
skap om dess tiHstånd. Här erbjuder sig ett stort fält för en 
må'Imedveten och lojal upplysningsverksamhet. 

Det är i detta läge av intresse att, om också flyktigt, kasta 
en blick tillbaka på några olika uppfattningar i försvarsfrågan 
efter 1809- 1814, då vårt land' fixerades till sina nuvmande 
g.räns·er och kuster. F rån den ticlen till 1880'-t·aJet, rådde vad 
man skulle kunna kalla centra1försvarsprincipens epok, som 
jämväl inneslö-t föröda nde strider om örlogsflotta eller skär
gårdsflotta. Dårefler och till omkring 1905 omvandlades för
svaret: till 1ands från en otidsenligt organiserad och illa till
godosedel indelt arm e till .en på den aHmänna värnpliktens 
grund U})p'byggcl fälthär, till sjöss från ett tvådelat, illa vid
makthållet sjöva,pen ti1l en enhetlig, a·v tidsenliga fartyg sam
mansatt HoUa, avsedd att upptr,äcla såväl till sjöss som i skär
gård. T iclen efter 1905 kan betecknas som en utredningarnas 
epok ; häruneler förbättras fartygstyp erna och utvecklas kust
artilleriet inom marinen, tillk:omma luftvärnsformationer m. m. 
inom m·m en och uppsättes flygvapnet. 

Centralförsvarsprincipen framträdde hos oss ej långt efter 
1809. Emot cl·e ryska resurs.erna, menade man, voro våra land
stridskrafter för .svaga föT att disponeras ·på en så stor front 
som gränsen ell er kusten. De borde clärt:ör dragas tillbaka 
mot Vättern för att häruneler vinna i styl'ka, medan den Jand
stigne fienden genom förlängda förbindelser ,förlorade i kra ft , 
och slu tligen s'lmlle en sådan utjämning :uppstå, att man inne 
i Iand et kund e »föra kriget till en lycklig utgång ». Visser
ligen företedde principen med tiden olika synpunkter med av
seende på graden av motstånd under reträtten ·och arten av 
de befästningar, som til1hörde systemet. Men ·oberoende härav 
Under slmttade principen den förödels e f·ö·r riket och för för
,svaret självt, som följde därav, att stm:a delar av landet och 
dess h jälpkällor prisgåvas åt en fiende. »Det är svårt att fri-
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göra sig från tanken på Sveriges sannolika tillstånd efler ett 

krig, s·om :Lämnat större delen av fädernejorden till pris åt 

fientliga hämr», skrev kommendönkapten O. Norrbohm i Tid

skt·ift för Sjöväsendet på 1880-talet, »Som avstäng t oss frå n 

a ll gemenskarp med den övriga världen och lYingat oss att 

existera uteslutande på våra egna, jämförelsevis fort uttömda 

hjälpkällor, under det att fienden var i okvald besi ttning ay 

det vatten, .som skölj er våra stränder ·och av alla de fördelar 

detsamma har att erbjuda.. Månne f·ädernesland-cts o'beroende 

länge kunnat öv,er'leva en dylik 'kris. » Centralförsvarsiden fö r

nekade väl icke, •at t 'en överskeppning helst borde h ejdas ti ll 

sj·öss, men S·Om våra resurser ej fö-rslog o till en härför erfor

derlig flotta, menade man, måste tillgångarna samlas t ill lands, 

e'Uer ·som general Lefren mycket förenklat uttryckte sin upp

fattning, hordc flottan alldeles avskafTas och besparingarn~1 an

vä•ndas till lantförsv.aret. Om den förmenta ·Omöjligheten fö r 

oss att upprätthålla en tillräcklig flotta primärt utgjorde en 

av orsakerna till att oentra1försvaret tillgreps, så omk~sla dc s 

or:sak och verkan därhän, att det blev befintligheten av ett 

centr alförsvarssystem, som ansågs onödiggör-a den sj ögaende 

flottan. På så sätt blev systemet principiellt ett antimar in t 

försvarssystem, som inne'bar ett ·undans'kjutande av sjöYapnet 

i den mån ej detta kunde som ett skärg.åTds- eller in sjö,·:1pen 

inpassas i systemet. Detta kom därför att väs·entli gen påYCrka 

striderna inom flottan under 1.800-talet. Uppfattningen om 

centralförsv•arets förträfflighet och ·Ö•d .ogsf!.ottans seku ndä ra 

roll delades i a-llmänhet - dock med flera undantag - aY 

tongi,,ande lantmilitära kretsa•r. 

Centralförsvarstanken kvarstod hos oss ända upp m ot 

1880-talet, ehuru dock insikten ökades om , iikben av atl en 

landstigen fiende Pedan tidig.t mötte kroaftigt motstånd ; m en alt 

möta honom till ·sjöss 'red·an före landstigning, så 1ångt sträckte 

sig ·ej begreppen. Ännu så sent s·om 1882 utgav en högt upp

satt officer en broshyr, där han under viss föruts-ättn ing för

ordade, att fälthären s'kulle inhuga huvudställning i nordiis lra 

hörnet av Västergötland, varif·rån det funnes utsikt att Hin na 
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en verklig s·eger ». Ovillkorligen måst·e vi vara h erraT på våra 

stora insjöar, säger han; visserligen kund e fiend en göra oss 

herraväldet på Mä'laren stridigt, men •på Vättern och VäncTn 

»måste vi ensan11na härska ». Regeringen finge vara beredd 

att flytt a till Karlstad, däT domkyrkan lämpligen kunde hysa 

rikshank·en, och eventuellt finge färden gå vidare till Åmål 

eller Uddeval'la. Ja, allt detta 'kan num·era nämnas som ett 

hi storiskt kuriosum. Men otvivelaktigt har denna princip, 

som beslått hos oss ett halvt sekel och mer till, vänj t in tan

ken p å att, om krig skall föras, så skall det ske inom landet, 

förnnlett ett und erskruttande a·v faran härav och av avbrutna 

sjöförbindelser.. Principen vände hoTt bhckcn från det fak

tum, att vålrt land är till ·största de'len 'havomflutet, och från 

den s'anningen att försvaTet mot öv•erskeppning måste uppba

gas redan till sjös·s och, om landstigning lyckas, fortsättas äv.cn 

till sjöss mot för1bindelserna. Ännu 'i dag, ;;•edan centralför-

1svarsprincipen för länge sedan övergivits, kan man på vissa 

håH sJ\.önja spår a.v tankebanaT från d es·s tid. 

örl-ogsflottans förespråkare på 1800-talet f·ramhöll!o, att 

den sjögående flottan kunde möt·a fienden var som 1helst utan

för kusten och att den, äv·en om underlägsen, hade utsikter 

att kunna avväTja landstigningsförsök Om ett dyli'kt likväl 

lyckades, skulle örlogsflottan ·alltjämt utgöra ett kraftigt hot 

mot förbindelserna. Den kunde skyelda vår sjöhandel och 

•omöjliggöra ·effektiv blockad av våra kuster. örlogsflottan 

vore slutligen av politis'k betydelse för vårt land, som i be

.sittning av en dylik fliotta hade utsikt båd'e att få sin neutra'litet 

respe,kterad och att vinna en allierad. Dessa synpunkter stå 

sig, vill det synas, alltjämt. 

UppfaUningen i försvarsfrågan ull'der ticlen från 1880-

talet till omkring l 905 växhele naturligtvi s, men gr:undacles i 

~äs.entli.ga delaT på de synpun'lder, som fram'lagts av 1880-

1882 års betydelsefulla lantför'svars- och sjöförsuarskom
Jnitteer. 

Lantförsvarskommitten ansåg, att få land hade ett mera 

fördela·ktigt läge än SveTige för ett försvar inom egna landa-



- 590 -

mären (Kursiv·eri ngarna gjorda här). Västgränsen Yon lrva_ 
gad genom föreningen me·d Norge, den öppna landgrän sen 1il;e 
Tångl borta och »varje annan punkt måste en fi.end e na lk:s 
sjöledes». AnfaHet begränsades av de t•ransportmedcl, som 
stodc till förfogande. »Vilken skillnad», utropar k omm 1llen 
»för en fiende •att med jämuäga•rnas hjälp från en lång land~ 
gräns - - över1svämma den sbat, s01m skaN angripas 

mot attt på fartyg nödgas överskeppa en krigshär - till 

några enstaka lands.tigningspunlder». För denna konun itle ter 
sig övers•keppningen mest .som clt transporUekniskt prob lem 
och den förestäUer sig att havet i •och för sig är elt h i,l de r, 
·en ·vallgrav, vars tillvaro rent av inbjuder till »förs·var inom 
egna landamär•en». Kommitten s·er ick-e överskeppnin gen som 
ett sjö'krigsförctag, S·om främst måste bedömas ur sjöstratt'g isk 
synpunkt. Då ·kommitten .s•äger, att en invasion över hawl en
dast kan im:iktas mot ·några enstaka landstigningspunk ll'r, så 
är den på villande väg. Ty just det oförsvarade vida havet 
erbjuder ett ·oändligt antal anfaHsvägar ooh invasionspu nlder 
till skillnad mot infall över lanc1gräns, som måste föl j a till
gängli ga väg- ·och järnvägssträckningar. Därtill :komm L'r alt 
inkräktar·ens förbindelser med sin hemort vid inYasion ,)yer 
landgroäns :kunna hotas i flank och rygg, medan förbindelse rna 
Öv•eT ett i sjömilitårt hänseende spegeltblankt hav kunna pagå 
med full trygg:het. Lantför.svarskommitten tillerkänner la nt
för·s·varet de summ·or, som öv·erhuvudtaget rimligen kunnu 
ställas till förfogande och för'ldara•r, att som fö•lj d h ä 'l· a v får 
sjöförsvaret nöja sig med begränsade medel och sjöYapnets 
uppgifter bestämmas •härefter. På så sätt blir armen nöthän
dig med posrihvt bestämda uppgifter, medan uppgift enu• fö r 
nottan, som i ·vissa avs·eenden betraktas s·om endast önskY~i r d, 
'bestämmes genom räkning til'lbaka. Flera av kommittens par
lamentar:Us:ka ledamöter reserv.erade sig m·ot r·esonomanget. 
Den kände publicist·en och 'POli til~ern Sven Adolf Hedlund 
framhöll, att det !betryggande fönsvar, 'Som det til1kommit kom
mitten att skapa, icke ·borde fattats såsom avseende endast ett 
tantförsvar utan ett sådant i förening med sjöförsvar. J .n n t-
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förs·varkommitlens uppfattning blev nog för lång tid framåt 

a"Cfledande för det -lantmilitära tänkandet, och fälthärens för
v " n

1
åga alt utan eller med ringa hjälp från sjön bemäs;tra en in-

vasi,on över hav•et överskattades. LanHörsvarets primat fram
höns gär.na, medan sjöförsvaret, önskvärt och värdefullt för 

all del, kom heH i al1'dra .planet. 
Sjöförsvarskommitten, där principiella resenationer från 

de pariamentariska ledamöterna icke förekomma, såg proble
met .annorhmda: ett oför•s·varat hav utgör intet hinder utan 
und erlättar i stäHet en in·vasion, som icke ikan hejdas utan en 
Hottas medverkan. En sådan uppfattning gör båda försvars
grenarna nödvändiga, äv·en om lantförsvaret tilleTkännes den 
.större ekonomis·ka andelen, vartill ·s}öförsvarskommitten var 
fullt beredd. »Lämnas fiendens väg ÖYer havet alldeles öppen», 
.säger sjöförsvarskommitten, »hans operationslinje till d·et 
första operationsföremålet, någon punkt på vår kust, fri och 
oantastad, .så torde det icke dTöja länge, innan han flyttar sin 
operationshas f·rån eget land till vårt. Vi kunna icke på fö·r
ihan.d veta vilken landstigningspunkt han väljer. överfarten 
'.ir ostörd och snabb. Några timmar .efter framkomsten till 
platsen kan en hel aTmekår hava landstigit. Huru snart kan 
icl~e denna följas av en and-ra och ·en tredje, helst intet hinder 
är .att befara i sjön ooh under .sådana omständigheter ing.en 
transportled •är bekv·ämare än sjövägen. De förråd och för
nödenheteT, som icke genast :hunnit medföras, ·kunna utan 
oläg·enhet sändas efteTåt. Förbindelsen med det egna landet 
fortgår ·oavbrutet. Vi äga intet medel att .störa den.» 

Trot s de två kommitteernoa•s oli'ka synpunkt på havet, så 
utveckLades såväl lant- som sjöförsvar sida vid sida enligt de 
av vardera kommitten uppdragna riktlinjerna med mäTkesår 
såd'ana som 1885, 1892, 1899 (riksdagen beviljade medel på en 
gång för 3 moti.onsvis föreslagna pansarbåtar) och 1901 ; föT
svars.grenarna gingo ofta hand i h •and, särskilt i frågor om 
Värnpliktsinstitutionen. I stäHet för 1860- 1870-t·alens för
~kingrade sjövapen uppbyggdes en enhetlig kustförsvarsflotta 
föQ" ·Oiperationer såväl till sjöss som i skärgård med en princi-
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piell sb·uktur, som tack vare 1936 års riksdagsbeslut gäll 
än 1 dag, men som 19·30- 35 år.s försvarskommissi on med s~r 
så gott ·som •Uteslutande på lantmilitära synpunkter gwndad t 
betänkande hade nära nog ödelagt. Med avseende })å flo tt e ans 
uppgifter framhävdes inemot 1900-talet5 bör j an al H krart1· " ,are 
betydelsen av neutralit•etsskydd •samt skydd för sjöU1a ndl'} och 
n~ot blockad och ~verrumplingsför:etag, allt v i,d sidan av upp
giften atlt »m ed .stod av det strategiska .sambandet m ed armen 
fö·rhindra en fientlig invwsion över havet». En livlig broschyr
verksamhet rådde under denna tid. 

Ctredningarnas epok i eminentaste grad tog sin hörjan 
eft er unionsupplösningen 1905. 'Den inleddes m ed en av che
ferna för generalstaben och marinstaben utarbetad gemensam 
plan för r ikets försvar jämte förs lag till erforderliga åtgä rder 
till riksförsvarets st·ärkande. Genom hänsynstag·and e till öm
sesidig 'Uppfattning 'kunde ett gott resultat nås. Bland mäng
den av därefter följande utredningar må här .b1ott näm nas 1907 
års försvarskommitte, 1911 års försvarsb eredni ngar, 1914 års 
försvarsorganisation, 1919 års försvarsrevision och samma års 
marinberedning, 1920, 1926 och 192:8 års utredningar om för
svarets centrala ledning, 1924 års försvarsproposition, 1925 års 
försvarsorganisation, 1925 års flottsakkunniga, 1927 års flott
plan •och 1929-30 års försvarsutredning. Gemensam t gingo 
här och flotta mot en nödvändig förstärkning 1914, gem ensamt 
ställdes de 1920 ·inför en Teduktion, som förvärrades i organi
sationen av 1925. Utredningarna, utom 1911 års, und vek att 
skänka den en e eller andra försvarsgrenen - 1925 tilllwm den 
tredje, flygvapnet- primat före annan eller -att gradera dem 
såsom antingen nödvändiga eller blott önskvärda, eh uru för 
visso anspråk gingo igen från 1880- 82 års lantförsvarskom
mittes dagar. Alla tre försvarsgrenarna ·är.0 i själva verket 
nödvändiga. Nödvändighet är ett absolut begrepp, som icke 
me<:]giver gradering. Ett framhävande av någon viss försvars
gren såsom principiellt mera betydelsefull än annan m edför 
an1srpråk för denna gren till permanent pri'oritet tm statsmak
ternas omvårdnad, vilket kan lända övri,ga vapen ti ll obotlig 
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skada. 19·29- 30 års i hög grad omsorgsfulla utredning 
(-den s .. ·l<.. Åkermanska utre~ning~n) o säg e~· i detta hän s.eende 
följande : »Där en svaghet fmnes 1 va·ra forsvarsanordmngar, 
drär k ommer ett fientligt angrepp att i först a hand sättas in. 
Vårt försvar kan därför ej ·byggas på endast ett visst eller vissa 
slag av krigsmedeL Simile sv.erige }{>Oncentrera hela' sin för
svarskraft ·och sin försvars·vilj a på skapandet •av en efter våra 
förhållanden mäktig luftflotta med åsidosättande av övriga 
försvars.gr·enar .skulle fö·reta.g mot oss med lant- och sjöstrids
krafter ingalunda hindras. Vor·e försvaret baserat väs·entligen 
på sjöstridskrafter, vunne en angripa~e möjligh:t att genom 
l•andsättande av jämfö-relsevis ·obetydliga lantstndskmfter -
vi)iket en flott a icke med säkerhet •kan tänkas förhindra -
ernå betydande fördelar. Vår landgräns kunde då ej h eller 
skyddas, vi lket är så mycket 'hetänklig.are, som den kan tänlms 
hotad inom en ur härorganisatorisk synpunl<t kort tid. Slut
Ii.gen är ock tydligt, att ett lanHörsvar utan 'kraftigt stöd av 
sjö- och luftstridskrafter skulle giva en angripare så stor fri
het ifråga mn vall av anf,aHspunkter och så stora möjligheter 
att begagna eventuell överlägsenhet, att utsikterna till ett 
framgångsrikt försvar blevo mycket små. » 

D essa ord räro att tag~a vara på. Det hade varit lyckligt 
om en försvarsm·drring kommit till stånd enligt 1930 års utred
ning. Men tyvärr visade 1930- 193.5 års försvarskommission, 
som följde omedelbart härefter , en besynnerlig och ensidig in
ställning mot flottan. De förstärkningar av försvar•et i övrigt, 
som kommissionen föreslog, de ·organisatoriska förbättringar, 
de åtgä.rder för personalen, ej minst i civilanställningssyfte 
och genom gynsammare befordringsförhållanden m. m., vartill 
kommissionen tog initiativ, uppväga icke kommissionens fel
syn på försvarsproblemet i stort, då den trodde .sig finna vä.gen 
till ett förstärkt riksförsvar över ·en lemlästad flotta.. Kom
missionen avstår, då man bedömer cless uppfattning efter de 
framlagda förslagen , från flottans medver'kan i riksförsvarets 
tjänst och hänvisar den till n ågra skärgårdar, den betraktar 
icke f1ottan nödvändig såsom övriga försvarsgrenar, utan i 
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vissa hänscenden blott såsom önskvärd. Här gå förlegade 
tankebanor igen. I stället för att med tillkomsten ay fl"cr 

·'b-
vapnet, som bör uppträda äv·en till sjöss, och med ulw ck-
lingcn av und ervattensvapnen, som äro särskilt egnade att 
ut}ämna s tyrkes'killnader, slwpa ett ·yttre förrsvar av flo tta och 
flyg i ändamål ·att helst förebygga eller i varje fall förminska 
omfattningen av ·en landstigni111g, d:rar kommissionen fö rs' aret 
bakåt till kusten och kustlandet och räknar med armens ome
delbara medverkan som enda alternativ. Då hären endast kan 
uppträda i land, förutsätter detta f>:Y·sbem, att fienden oekså 
är i land, och därmed hava vi allaredan uppgivit någon del av 
vår jord. Sett en!bart från terra firma innebär detta visserligen 
motsatsen till centralförsvarssystem, men icke förly molas 
syst·emen i ·en viss oberördhet över att behöva moltaga en 
fi.ende inom egna landamä'l·•en - ehuru detta kunnat undvikas 
på annat sätt. Då kommissi·onen räknar med att flottan icke, 
i motsats till fly.get, skall kunna operera mot en landsligen 
fiend•es förbindel1ser över havet, gör den sig skyldig till ll'\80 
års ÖIVerskattning av härens förmåg·a att det oaktat kas ta fie n
den i havet. Den räknar icke med skydd från sjön för Go t
land och den underskattar, i likhet med centr:alförsyaret, 
risl"en för folkförsörjning och näringsliv genom avbrutna sjö
förbindelser. 

Men vi skola VJam tacksamma för vad 'kommission en ut
rättat för armen, flygvapnet oc11 kustartilleriet. Dess \'Crk
samhet hör nu till hist.orien. Nu hava vi •att hålla oss till 1936 
års ri:ksdagsbeslut och med dess jälp 'bygga upp ett ri ksför
svar·, som innes1uter även en opef'lationsdnglig flotta . Dl'lta 
är ett stort verk, och vid dess h1llfö.ljande kunna vi med fö r
del erinra oss några ord av amiral Lagerbielke för hundra år 
!'·edan. att »försvarets• aUa ·delar äro lika viktiga för de l ge
mensannna målet; de måste vidmakthållas och blott m ed yar
samhet omskapas» .. 
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Uppgifter angående främmande mariner 
(U F M n:r 10/36) 

hämtade ur fack- och dagspress a\- Marinstabens pressdetalj 
un der ticlen 1.4 september- D oktober 1936. 

Meddelande. 

På förekommen anledning fästes uppmärksamheten där å 
a t t sakinnehå llet i här återgivna uppgifter holt får stå för 

de som källa angivna pressorganens räkning; 
a t t i ett :El ertal länder censur i olika torme r eller pressens a v 

allmän politisk oro föranledda , s jälvpåtagna återhållsamhet L n. ger 
en o.fullständig och i v issa fall avsiktligt nnst.älld bild aY dc flesta 
militära spörsmål. 

Aktuella spörsmål. 

Försyarshögskola. 

Efter diverse överväganden uneler dc .'Cnasto åren har genom ett 
utfärdat dekr et nu bestämts, att en Iransk försvarshögskola (,College 
des Hautt>s .Etudcs de De±ense Kationale, ) från den 15 oktober 1936 
skall träda i i'unkt ion. ~iotiven härför ha\·a varit clels att skapa 
förutsättnino·ar fö r en på ömsesidig förståel e baserad fullgod sam
verkan mell~n försva rets tro grenar, del s också att inom de civila 
statsdopartementC'n a lstra kännedom om Yissa tn ed krigföringen sam
manhän gande f rågor (på i viss mån motS\'arande sätt som i Storbri
tanuien äger rum ·vid >> lmperial Dcfencc College•>> och i Tyskland vid 
dess >> \Vehrmacht-Akndemie >> . P ressclet:s an m.). 
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\'id den franska fö rsva rshögskolan skola förekomma dc] ::; E'l1 all
män kurs nwd ~åväl militära clC'ver som elylika från följan cl<• •l<·Jlar
temcnt n ;1mligcn: utrikes-, inrikes-, f in ans-, skol (education n a t io. 
nale >; )-, ekonomi (»economie nationale»)-, dfentliga arbeten-, han
dels-, jordlJI·uks-, kolonial- samt. post,- och tel<-•grai:ministPriC'rn n. dels 
också Pn militär kms. Dc officerare, som kommenderas till dt>n nu 
högskola, s kola n\l'a av övcrstC's eller överstC'Iöjtnants (eller motsva. 
rande) grad el. v. s. vid flottan "capitainc de vaisseau»*) ell<·r capi
tainc de fr&gate >> **) och tidigare hava genomgått högre stabsku rs vid 
resp. yapengrens högskola. 

Förs1·r. rshögskol an ska Il s tå under en styrelse sallim a n s w 1 av 
stahschpfL•rDa för clc tre fö rsvarsgrenarna (i'örsvarsgreusclwfl'l'na) 
samt rlirektö ren för den högrL' skolutbildningen i skolmi nist.·rirt. 
Som che·f fö r skolan utses lämplig person av divisionsgenerals eller 
vicearnirals tjänsteställning, vilken som medhjälpare har t vrnn<' ge 
nPrals- eller amiralspersoner ur clc två försva rsgrenar, som cltdcn 
själv icke tillhör. 

Som Jörst.e chef för denna Yiktiga utbildningsanstalt har h<'o rd
r ats vice-amiral Castex (jwfr UFM 8-9/36), vilket ingalunda för
våna r cle pPrsoner, sorn äga klinnedom om drnne mans rmin rnla in
sikter på det strategisJ.~a omr ådet. 

Tidsk riften !"Ör diircftPr en återblick på amiral Castex' nt ilitära 
skr iltEt illarskap, som förvisso b~ir vittne om dc mest ingåendP kull
skaper om pr incipurna för krig[öring såväl till lands, till sjö.o.,.; som 
i luJten. 

(Le Yacht den 3 oktober 19;36.) 

Britt iska f lottans flygväseu. 

Parl amentsledamoten och })Admiral of the Flret» Sir Roger 
Keyes, som tidigare i parlamentet och ett flcrt,a l tidskritts- och t icl
ningsa rtil;lar nwd talang och skärpa bl'hancllat f r ågan om clrn brit
tiska floti?.ns f i ~·gstriclskrafter , har å n~-o tagit upp de.tta spiir,·må l. 

Den allvar ligaste lucka11 i <let hri.ttiska sj öförsva ret är L n. 
otillt äckligheten a Y och elen bristanek ef'fektivitcten hos de marina 
flygstriclskraft~c·rna, säger så lunda amiralen. Naturligh-is bör ,uni
ralitctC't, so m ensamt har ansvaret för s jöförsvarets eHcktivitct, ock
så under sig ha dc flygstridskrafter, som sko.la operera i sanwcrkail 
med flatt un och genom spaning m. m. öka dess ve rkningsförmåga. 

*) slagskepps- och kr;yssarchcfsgracl en . 
**) Sekondgrade1i. Red. 
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Han erinrar om skapandet år 1912 av flottans ilygväsen, som 
edermer a uneler marinministern ~Winston Churchill_'s må~meclvetna 

s l l;:raftio·a ledning växte sig starkt och uneler knget gJorde syn-
ocl " ' ll "l ' t' ·li ·en vä rdefulla insatser icke enelast v1c c e rena SJO ~ngsopera l O-ner g . .. l ·el 

a utan aven vid de kombinerade operationer, som agc e rum v r nern · fl .. Gallipoli och i östra Mede lhavet, unele r det att an nens .. ygvasen en-

l t medver kade vid fronte n i Frauknke. De stora forluster, som 
cas · 'l"ti • l . bb de armens flygväsen uneler stnderna v1c Yas ron .en oc 1 som d t a a l . n t . d icke motsvarades av liknande :Eö d ust.e r bland ce manna yg~ n s-
krafterna, samt krigsministeriets ovana att ombeso rJa n:atenalan
skaffn ing - vil ket däremot var och alltjämt är vardagl!gt ar?e te 
för amir a litetet - orsakade hos mångenelen. upp~attmnge-n, att fl~:
tans f1ygväsen tillgodosägs i större utstrackmng an vad som var fOl-

ligt med det sfl.mlade försvarets intresse. Bl. a. dessa faktorer 
~:dde t ill det olyckliga, trots amiralitetets kraltiga pr?testcr fattade 
Leslutet av elen 1 april 1918, varigrnom det självständiga fly~vapnet 
bildades och flottan berövades sitt av cgPn, sjömilitärt strategJSkt och 
t.akti sk t skolad pe rsonal bemannade tl~·gväscn. . .. 

Denna sammanslagning a\· flygst ridskrafterna hade till en bor
jan mindre betydelse, så länge so.m hland _fl~·gvapnets p e rson al in
gin go en del av flottlans män, scm iklätt s1g· annan umfoorm. Men 
i och med att f lygvapnet utbi ldat egen personal och de fran flottan 
överflyttade officerarna för sin befordran bliva beroende aY fö_rh:l.l
landena inom J'lygva pn ct, har det visat sig, att flygmng bl1v1t mom 
flottan alltutera impopulär , och att dem sjömilitära skolmngen mer 
och mer försviuner. Drt för båda vapengrenarna nödväneliga sam
arbet et äventyras därigenom och kommer - om nuvarande system 
bibeh å ll es - att snart vara helt. spolierat. 

I F örc·nta Stat" r na , dä r intrigPrna från ptTssens och polit ikernas 
sida till rn bö r jan vor0 likartade med i Storbritannien, har det emel
ler t id ]vekats att övrn·inna detta motstå nd och bibehålla sepa rata 
flygväs;n för t\ ottan och armen. I U. S. A. finnas så luucla L n. 3~0 
flygplan hase racl e på fartyg och deo;sutom ytterligare- 460 Ine•l mann 
personal bemannade, Jrän landbaser opererande plan. medan J apans 
marini'Jvg·väsen har 800 flygplan. Av('ll om el< · plan medrälmas, sont 
ingå i .1D3G års program, kan Storbritannicn hän~mot uppställa <'n
dast 217 sjöflygplan sa!llt ett absolut otillräck.l igt antal plan Iö r h[tn
delsskvclcl, av vi lka i nga äro bemannade med flottan s Jll'I'Sonal C' ll er 
stå u~der sjö m i Ii tärt befäl. I Frankrike har man försökt _n:cc~ ett 
sammanslaget f l:vgvapen , men, då man insett clet fe\aktrga han, ater
gått t ill att til ldela flottan och armen sina särskilda, nwd. rge n prr
sonal be m annaclc f lygYäsen. (Ett sjä lvständigt i'\qrYaprn m l' d t_ i Il 
krigs ledningens fö dogan.lc stäende bomb- cch jakh·skac1rar m. m. im-
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ues clock i Frankrike. I U . S. A. och Japan finnes daremul in 
självst;incligt f!~·gvapen. Pressdet:s anm.) get 

Amiralen slutar med att, liksom tidigare, påyrka en f(j "tli_q ··t 
ningslös utredning av frågan om flottans flygväsen. a t-

Åsikterna hos dem, som nu äro ansvariga för och på~·rka ( 11 rort

sättning av dc•n nuvarande organisationen av de tnhrina tlyg~lricls

krafterna men som icke hava ansvar försjöförsvarets ef.fekti 1·i h·t. kom. 

ma då att vägas emot clc argument, som f ram.för as ay rPg!' ringen, 

sjömilitä ra rådgivare, som icke endast handla uneler ansvar utn 11 dät~ 
jämte kunna basera sitt omdöme på omfattande fö rsök och lHakliska 
erfaren heter. 

(Kaval and ~Iilitary llcconl cle11 10 september 1Q:1!i.) 

Landstigningen as i dag. 

Ehuru Llen alla försvarsgrenar omfattande kombineracl•• ,, 1mö

vern, som utfördes på engelska sydkusten elen 24-28 augu3tl inne

Yaramlo år, ]Jå grund av ogynnsamt väder i huvudsak missl~·,.l,a clcs, 
kunna därur dock dragas en hel del lärdomar. 

(övningen avsåg, att över behärskat hav, där ingen mot\• rkan 

förekom, framföra och på öppen kust landsätta en in-Eanteribrip;ad med 

iill fn modernt utrustad elylik hörande vapPn och fordon s,nJIIi att 

efter vissa förstörPlsearbctcn i l and åter ombordtaga den;;: l 'Il m ::t. 

LanclsättningPn av själva truppen l~·ckade3, ehuru icke på den 8\sf'dcla 

]Jlatson, men diirf'mot förhindrade sjöhävni ngen, som till sjöss -'l·ntes 

vara ytte rst ohct~·cllig, lanclsättni11gen av brigadens pansarbilar, mo

torfordon m. m. A terembarkeringen kundo cläremc. t icke utför as. va r

Iör övningon mflste avbl-~' ias och elen invaderandE' truppen ro <n hrm 

på tåg. Den fö rsvarnncle lll"igaclon var förh indrad att m (Il l"t• rka 

själva lanclsättningen genom att df'rt koncontrPrats till en n lntivt 

långt til lbakadragen plats, men l;vckaclPs dock bl. a. på grund ·v sin 

kompletta urustning aY modern materiel samt tillgång på mmlf'rnt 

kavalleri hindra inva i o nsst~·rkan att nå det avsedda operationsmå
let. Pres3clet :.s an m.) 

Först och sist har övningen visat att landsättning av trupper 

på on cl~·lik öppen kust är Pn omöjlighet. Den lanelstigande styrkan 

åtnjöt fördelen av ett obestritt herravälde över havet samt av att elen 

försvarande icke kunde ingripa vid landsättningen och ändå l uncle 

<•.ngriparen icke nå sitt mål. övningen bör därför, trots att •len i 

vissa do l ar mi sslyckades, äntligen l1ava gjort slut på den im n. ions-
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skrii ck" bos clrt engelska moderlandets folk, som förefunnits sedan 

rner än ett se k e l. 
Invasion genom luften kan i en fran1tid bliva ett likartat pro

blem, men det är sannolikt, att överföring av trupper genom luften 

kall komm a att visa sig lika eller troligtvis mora beroende av viider-
s l" leken och dess växlingar och därför ännu mera ä ven tyr J g än sådan 

över havet. 
Det anses även a t t övningen visa t , att det skyeld i ör den l a ncl

stigande tnJlJ]len, som kan beredas genom fartygsart illOl'i ets del, ä1· 

avsevärt större än man vanligen räknat med, till stor del tack vare 

dell edningsobservationer från flygplan. 
Svårigheten för elen landstigande styrkan att modföra det mo

derna krigets Bllehancla vapen gör en landsättning omöjlig, om man 

måste räkna med att i land möta on modernt utrustad motståndare, 

iiven om denne är numerärt underlägsen. Den enda möjligheten är 

i så fall n t t nyttja mörkret för övervakande rörelser, vilket dock 

kräver en mycket omlattande utbildning. I händelse aY gynnsam 

vind kan mi1häncla dimbildning i stället nyt,tjas. 
Hela operationen hänger dock först och sist på att den invade

rande ostört lmn nyttja havet för överskeppningen; även en ringfl 

störning häruneler k8.n leda till operationens avbrytande eller till 

kat astrof. 
(Naval and :Jiilit.ary Recorcl den 10 septontber 1936.) 

Moderna motmedel mot flyganfall 

lTncler erinran om de redan under viirlclskrigct nyttjade, llJPllan 

ballonger upphängda nät, som av engelsmännen avsågos att uppfånga 

fientliga Ilygplan- dock utan resultat- publiceras i ,Kicler Neue

ste N achrich ten" vissa up]! gifter a ng. moderna motmedel mot flyg

anfall. 
Det uppgives sålunda, att man nyligen under större ÖYningar 

vid c· n ge l ska sydkusten prövat en helt ny sådan metod. Härvid skj u

tas vid fh·ganfall projoktilcr, som vid krevaden utveckla en fallskärm 

med därunder hängande nät av tunna ståltrådar, vilka bilda on spärr 

framför dc anJallandc flygplanen. ståltrådsnäten äro avsedda at.t, 

när flygplanon komma i l;:ontakt därmed, trassla in sig i propellrar 

och s tyranordningar så att flygplanen b liva manöverodugliga ocr• 

bringas till störtning. 
I Frankrike pågå enl. uppgift försök med att använda strål

l,astaro för att bHindfl. icke enelast anfallandE' flygplan utan även in-
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tanteristyrkor på motsvarande sätt som en fotgängare på en Linrl~ 1.,l 
IJlänclas av ljusen från en mötande bil. ' g 

D<:>t italienska luftvärnet uppgives sysselsätta sig med 1iirsök 
att i dc an [allancle f lygamas väg l ägg a kre1·acler fr å n art i ll .. ri Pro. 
jektiler, som vid explosion utstråla mo ln av metallstoff Dl'lt~ . . . · · ,, me. 
rallstoft skulle hava fö rmågan att i l1ög grad försvåra fh·o·11 l·lJ1 ... , . . ·,... · ~ lllo-
to r ernas Jil mna gang, Ja, t. o. m. orsaka att de stoppa och fh·o·p l 
n en tvi n gas a t t nöd l an d a. · "' a-

Historie•n upprepar sig, säge r elen citerade ti.dning·en- 111 n,] , , _ , \ . an-
tal lsrnrd lcJlS utveckl ing fö ljer även en motsvarande fö rbättri ng . 
... ~ 
fotsvarsmedlen, ehuru dessa senare med naturnödvändighet all tid öro 
något på eftcrkälken . 

(Kiel cr Neueste Nachriclttrn elen 1 oktober 19:3fl.) 

örlogsbasens skydd mot luften. 

Ehuru det förts alltför mycket oberättigat oväsen 0111 c[,, IJJ· itti,ka 
örlogsbasemas sårha rhet vid l u'l'i'anfa ll, är detta ett problc•ni, so m, 
trots redan vidtagna åtgärder, alltjämt kräver elen st.örsta UJllJllltl rk
sa mhet. I-IuvuddPlen av detta skydd måste utgör as av lufhärnsar-
1 iller i rnen ihen samvPr kandc flygstridskrafter måste finnas. D d får 
he ll e r icl-;-l' glömmas, att fartygen sj älva bära synnerligen kraft iga 
luftvti rn shaHe rirr. Tyskarna, som med stor noggannhct trängt in i 
dessa spö rs lll å l, .s kydda sina örlogsstationer och varv, u tom med al'!il le
ri och f lyg plan, även m ed dimbilclningsapparater , som äro uppstillida 
runt omkring anläggningarna, så att dessa vid varje vindri ktn in!! 
s nahbt kunna täckas av konstgjord dimma. 

(KavaJ and .Military l~rcord elen 24 september Hl8fl.) 

Ubåtar med endast en motor. 

Da il.1· Tcleg raphs välunderrättade s jömilitäre korrcspondl•nt. Hec· 
tor Bywater, uppgiver, att större delen av de uneler sena re tirl kon· 
strucrade tyska ub åtarna sk ulle va ra förseelda med enelast en motor . 
vilken kan anviin clas såväl i öve r- som unde rvattensläge. en up p;!ift . 
vartill dock fackmän i såYä l Storbritannien som andra lä nd<•r stii ll8 
sig skeptiska. 

Han uppgivPr, att clet n~·a maskineriet dri1·es med väte'- <H'Ii -~.n-
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gas d. v. s. kna llgas samt är så konstru erat, att dels viktbe6paring 
upPstår, dels också ökad aktions radie och möjlighet till längre uppe
håll unele r va t tnet ernås, var jämte avgaserna absorberas av vattnet, 
så att inga röjande tecken uppstå på vattenytan, när ubåten är i 

nedsänk t l ä ge. 
(Daily Telegraph den 15 september 1936.) 

Spänningen i Medel ha vet. 

E nligt ett meddelande från Rom hava engelska örlogsfartyg för
sta veckan av oktcber på Cypern ilandfört 150 kustartilleri- och luft
värnspJ ase r. ME' d anledning h ä ra v komma de it,alienska försvarsan

.staltem a på lihodos och övriga dodckanesiska öar att ytterligare fö r
stärkas och öarna därjämte att ställas under enhet ligt militärt befäl. 

Från Rom uppgives även, att förhandlingar pågå mellan britt.i
ska och jugoslaviska r egeringarna om brittiskt arrenderande på 99 
år av h alvön Lustica, vilken delvis täcker Cattaro-bukten. Densam
ma skulle genom bofästningar på det 600 m. höga Kostnikberget ut
byggas till en örl ogsbas av samma rang som Malta och Gibraltar. 

(Kieler Neueste Nachrichten elen 7 oktober 1936.) 

Tyska styrningsregler för flygplan på ya.ttnet. 

Den 13 september 1.936 har en förordning av elen 21 augusti 1936 
inneh ålland e s.t,1·rnings regler m. m. för flygplan på ''attnet trätt i 
kraft i Tyskland. 

I huvudsa k >i ro bestänuncl se rna lika rt adc. rn ecl dem som gälla 
för fart:vg, men unclL'r det att andra länders förcskr iftm av detta slag 
fas i..slå, att ett flygplan som gå r på vattnet för egen maskin i styr
ningsh änsec ncl (• är att anse som l'tt ångfartyg, föreskriva de nya 
tyska bcst ä nJJu c•l sc·rna, att fl ygp lan även på vattnet bibehålla sin 
karaktär av f l:·gpian. Anledningen härtill ä r den, att flygplan i 
vissa fa ll ickP brs itta samma nunöYerförmåga, som ett maskindrivet 
fartyg. 

HuvuclinnPhiil ld a1· l)('stä n'lnwl c• rn a . som här ickt> återgi1·as in 
1extenso, är i' ö l j an de: 

Om ett ilyn· pl an befinnet· sin· på vattnet med stoppad motor, 
skola J'art;yg väj: tör detsamma g;nom att passera det i lovart. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 43 
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Om ett flygplan be·finncr sig på vattnet med motorn i gå n,. 
och med sådan kurs att fara fö.r kolli.ssion med ett fartyg föreliggc; 
skall flygplanet ofördröjligen styra upp mot vinden, varefter iart,vgct 
skall väja för flygplanet. Anledningen till denna bcstämmP]<;(' är 
att flygplan på vattnet icke alltid med säkerhet kunna sty r a J IJ(•ll el~ 
ler vinkelrätt mot vinden, men med absolut vissh et alltid mot vin,lrn. 

Det ar vidare bestämt, att flygplan skola undvika att riira sig 
på vattnet i närheten av fartyg. Där dc.tta, t. ex. i närheten ~~~ l' l,vg. 
stationer eller dyl., icke går att undvika, äro morändels lokali gal lfln
de föreskrifter utfärdade för dc vägar fartyg få taga Pllt•r 1l!' om
råden, inom vilka ankring är tillåten. 

(Kieler Ncueste Nachrichtcn elen 24 september Hl:Jli.) 

Byggnadsprogram och budg.eter, uppgifter angåend'9 
personal och materiel. 

Storbritannien. 

Scdan krigets slut har aldrig P n så Ii vii g byggnadsnrksam
het varit rädande inom brittiska flottan som f . n. är Inllet. 
Vid början av innevarande budgetår (den 1 april 1936) voro 4:1 fa r
tyg under byggnad, vid början av nästa finarrsår komma icke 111 in ure 
än 67 att vara under byggnad. Följande tabell utvisar n;yb~· ggllaclc r

nas omfattning enligt vad nu kan bedömas; det går omcllrrt id liv
liga rykten om ytterligare en tilläggsbudget under loppPt av inll!'\'3-
rande höst, omfattande bl. a. slagskepp. 

l 
1936 1937 l 

l 
Färdig- l Påbörjas 

Färdig- l P åbörjas l ställas ställas 

Slagfartyg -- - - 2 .................. ········ 
Kryssare .............................. 4 7 6 8 

Hangarfartyg ........................ - l - 3 

Jagare ................................. lO 16 16 JS 

U-båtar 4 3 3 l l ..................... .. ...... . 
Summa IS l 27 l 25 l 42 

(Morning Post elen 8 september 1930.) 
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Det framhålles, hurusom dc nya rustningarna inneb;lra ett 
aJlu1änt ökat , ·iilstånd bland indu ·tribc.folkningcn, vilket förklaras 
därav att mer än 80 % av byggnadskostnaderna gå till arbets
löner. Fördelningen av fartygshyggnaclerna på dc olika industriom
råelena upgörcs av amiralitetPt e.ftPr samråd med koordinationsmi.-
nistern. 

(Daily TelPgraph den 3 oktober 1936.) 

Sannolikt kommer hangarfartyget »Argus» att omäDClras till 
modedartyg för ett Hl·-tal s. k. Queen hccs» d. v. s. radiostyrda oLe
mannade flygplan , Yilka användas som m al för flottans luftvärn, och 
som i sfl hög grad bidragit till att detta nått .;;in nuvarnarle höga 
uivå. 

(Naval and ::\Iilitary Recorcl elen 24 september 1936.) 

Särskilda åtgärder hava måst. vidtagas för att öka rekrytering· 
en aY banherkSJlersonal för brittiska flottan. Det möter inga svårig
heter att få behovet av däcksmanskap och eldare fyllt, men, liksom 
brittiska armen f. n . har mycket svårt att få rekr yter över hu vu d 
taget, har det visat sig, at.t behovet av på det mekaniska området 
utbildad personal inom flottan är svårt att fylla. Dessa svårigheter 
samm anhänga förvisso med den pågående upprust11ingen, varigenom 
rustningsindustrien tnger hand om alla yrkesskickliga hantverkare. 

För att råda bot härpå har man under innevarande år startat 
en särskild hantverksskola iör flottan, där utbildningen, som skall 
pågå icke mindr< · än fyra år, omfattar såv;il grundliga teoretiska 
studier som praktiskt arbete. För att emrllcrtid anskaffa erforder
lig personal för dc närmaste år en, innan denna skola kan levc•rera 
utbildad personal, hava ett flertal nya rekr.vtcringsbyräcr upprättats 
i landets o.lika delar. 

(Morning PosL den 10 september 1936.) 

Under hösten har man i Enf!:lancl påbörjat upptagningPn av en 
stor film, som skall belJsa flottans arbete. Filmen upptages med 
t<miralitetets vähilliga medgivande av ett filmbolag under medvcr· 
kan av sjömilit är expertis och med stöd av brittiska >> Navy League•>>. 
1'ilmen kommer inom ramen av nn dramatisk episod att visa livet 
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ombord på örlogsfartygen och dessas verksamhet i krig och ir<'ll. a]]_ 

var och skämt. Det bebådas, att det kommer att bliva en »sto r fil m 

värdig ett stort å r (kröningsåret) . · 

(The Navy, oktober 19:3n.) 

Tyskland. 

Det första ty.ska 26,000 tons slagfal'tyget, »Schamhorst», löp t0 

den 3 e>ktober av stapeln i vVilhelmshafen i närvaro av >>der F lthrer». 

Fartyget, vilket liksom dess i Kiel på stapeln liggand!' s~·ste,·

fartyg >>Gneisenau» i hemlighet stapelsatts redan å r 1934, har om

givits med stor sekretess. Bestyckningen kommer att utgör as av 28 

cm kanoner och farten sannolikt at,t öve rstiga 30 knop. 

(Daily Telegraph den 3 oktober 1!):3G.l 

Den första för Nordsjön aHedda minsveparflottiljen - 2. )Ii nPn

suchflottille - bildades den 2 oktober i Kiel. Den ä r sannn ansat t 

av 6 st. M-båtar och kommer efter ett par veckors ö·vningar a tt f\ vg11 

till Cuxhaven, där den kommer att h ava sin förläggningsort. 

(Kiel.')r Neueste Nachricltil' n elen 2 oktober 19:3fi.) 

Till Mi.invik vid Fl ensburg komnwr att f r. o. m. den 31 oktolwr 

förläggas on särskild torpedskolflottilj sammansatt av 4 st. äl rlr<' tor

pedbåtar av G-typ. Det har nämligen visat sig, att det tidi garP sy

stemet, att från den sjögående flotbn då och då låna jagar- ,,]]rr 

t.orpedbåtsförhand, verkat alltför störande på flottan ön1in gnr. 

(Kieler Neueste NachrichtPn den 24 september t 9:)G.l 

De under >> Inspektion des Bildungswesens>> stående äldrf' slag

skeppen >>Schlesien>> och »Schleswig-Holstein» samt kryssarf'n ,,Em

den>> utgå i mitten av oktober på längre utlandsresor. De bfHla shg

skeppen komm a att besöka Byelamerikas ostkust och Yästin di• n uu · 
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· r det al't »Emclen» besöker Svarta Havet, Ceylon och Singapc:re. 

;~rdpl::merna ha va hittills endast fastst ällts för ticlen till januari 19a7. 

(Rieler Neueste Nachrichten den 6 oktober 1!)36.) 

Sovjetunionen. 

Mångahand a rykten lu1 va under de senaste åren cirkulerat om 

Sovjetunionens fartygsbyggnader såväl i hemlandet som utomlands. 

Det är tydligt, att betydande antal av lätta övervattensfartyg cch 

ubi'ttar hava byggts och ä ro under byggnad å ryska varv. Emeller

tid göra de ryska myndigheterna kraftiga ansträngningar för att 

få fartyg byggda även p å utl ändska varv, och unelerhandlingar torde 

förts både med italienska och franska varv. Såväl poli t iska som 

ekonomiska svårigheter torde y1Jpa sig för att placera beställningar 

i Italien. 
Frankrike har därför de största utsikterna och har icke heller 

försummat att gö,ra det mesta möjliga av situationen. R yska sjö

officerare och ingenjörer hava besökt l<'arnkrike och sägas vara sär 

skilt imponerade av ubå tskrys::>arPn >> Surcouf», vilken typ synes dem 

passa särskilt bra i de ostasiatiska :[arvattnen. 

Aven om materialfrågan löses tillfredsställande, ha mnelle<rtid 

ryssarna ett annat, men med deras s tyrelsesät t mycket svårlöst prob

lem, nämligen ska.]Ja.ndet av en officerskår med självständiga och 

orädda. medlemmar. Det kommunistiska systemet, som ständigt bä

var för en kontrarevolution , har myc ket små förutsättningar och 

heller ingen önsk ar att skapa sådan personal. Dessutom är materia

len vä rde] ös. 
(N a val Chronicle den 18 septem ber :1936.) 

Det uppgives att i Ryss] and färdigbyggts två flottiljle1lare· a v 

en typ liknande den franska »Fantasque >> . Deras bestyckning skulle 

bestå av 3 st,. 15 cm. kanoner och farten vara 35 knop. (Data för 

>>Fantasque >> äro 2,369 standarcltons, 37 knop, 5 st. 13,8 cm. kan. och 

4 st 37 mm. hkan., 9 st. :).5 cm. toqwdt uber. Pressclct·s anm.) 

(The Navy, oktober 19'36.) 
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Dc krigs- ()Ch stridsövningar, som i slutet av september srrmt" 1. ägt . . . . . . . . ( l( lgt 1 um ~ Fmska V1kens mnersta del och 1 Vlachvostok, synas både 
hava vant starkt clefens1vt betonade c.ch huvudsakligen avseelda . t 
pröva ln~startilleriets samverkan med ubåtar, motortorpedbåtar oac l: 
andra mmdre fartvg. R,·ska flottan licler all varli a- brist ll·'1 c·1·· . J • J . "' ' ' ., o n e 
f~rtyg, och dc som flllnas torde hava föga striclsvärcle ; sådan a torde 
eJ heller spelat större roll vid övningarna. 

En stormflod av ord från kommissarier av alla graclPr har l'ii l
taligt omvittnat elen höga standar elen hos personalen under Ö\'ni nD;a r
na, vilka emellertid - i motsats till dc nyligen avslutade arm,-.- oc b 
Jlygmanövrarna - icke f ått beskådas av några utomstående. 

(Daily Telegraph den 30 september 1936.) 

Aven i Norra Ishavet sy nas mariua ÖYningar hava bedri vi t., un
der senare delen av september. Vid ett par tillfällen hava lrån l,r it
tiska trålare norr om Norge ia 1.;,Ltagits ett flertal ryska ubi'nar. 

(Dail y Tclegraph den 28 september 193G.) 

Frankrike. 

Franske marinministern, M. Gasnier-Duparc, har i ett t al an
fört, att slagfartyget »Strasshourg>'» stapelavlötming har påskyndats 
och kanuner att äga rum den 16 dC'c t> mber innevarande år. 

Så snart denna stapellöpning ägt rum, kommer på samma plats 
kölen att sträckas till 35,000 tons slagfartyget »J ean Bart». 

(Daily Tolograph den G oktober 193G.) 

De från 1909 härstammande sla gs keppen >>Diderot» och »Yolta i
re» hava utrang<:>rats; det sistnämnda har clesarmC'rats och kmnme r 
att utnyttjas som stillal iggande logements- och övningsfartyg. 

(The Navy, oktober 1936.) 

Den sjunde av de to l v beviljadC' »escorteurs, 
satts. Dessa fartyg cleplacera 610 t ons, hava 2 st. 
st. lvklspr., fyra torpedtuber och göra 34,5 kno]J. 

har i augusti sj ö-
10 cm. kanoucr. 2 

(Uppgiftt>rn <l oi!l 
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nntal kulsprutor och torpedtubC'r skilja s1g från förut uppgivna för 
(lenna klass. Pressclet:s rtnm.) 

(Revue Maritime, oktober 1936.) 

Italien. 

Det uppgives enligt franska källor, ehuru med reservation, att 
I talien skulle hava för avsikt att bygga en pansarsylu:yssare med ett 
deplacement av 16,000-18,000 tons. 

( h:ieler N eueste N achrich ten den 11 oktober 193G.) 

Italienarna synas vara på väg att upp g i va torpeden som vapen 
på större fartyg. Nyligen har sålunda torpedtubernas antal på 10,000-
tons kryssarna »Trento» och »Trieste» minskats från åtta till fyra, 
under det att torpedtuberna på de äldsta Etta kryssarna borttagits. 

(The Navy, oktober 1936.) 

Italien uppgives f . n. hava 21 st. äldre motortorpedbåtar, varav 
5 st. äro 25-knops båtar på 12 tons från världskriget och av resten 
ung. et.t dussin kunna göra 40 knop. Ytterligare 20 båtar på 18 tons 
hålla emellertid på att färdigställas och några på 25 tons äro under 
byggnad. En experimentbåt på 4G tons ,och avsedel att göra 34 knop 
har nyligen blivit färdigställd. 

(The Navy, oktober 1936.) 

tlapan. 

Viktiga beslut uppgivas vara fattade vid en konferens mellan 
försvarsväsendets högsta representanter. Det skulle sålunda hava be
stämts, att J apan icke skulle komma att bygga några, jätteslagskepp 
- det har gått talrika rykten om 50,000-70,000 tons fartyg med 45 
cm. kanoner - utan at.t de slag:Eartyg, som komma att påbörjas 1937, 
skola hålla sig inom den gräns av 36,000 tons, som bestämts i årets 
Londontrakta t, ehuru J ap an icke anslutit sig till densamma. 

Förutom sådana fartyg skull e ersättningsbyggnad bedrivas i 
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fråga om lätta kryssare och minutläggare' med hög fart, hangarfar
tyg av medelstorlek samt jagare, torpedbåtar och ubåtar. 

Programmet omfattar även förstärkning av e·tt aDtal örl ogsl1asrr. 
Genomförandet av detta program är emell ertid bero••ude av 

huruvida tremaktsavtalet Storbrittanicn, U. S. A. och Japan Jll('tl för
bud för nyanläggning av örlogsbaser i Stilla Havets västra del, vilket 
avtal utlöper den 31 december 1936, kommer att förlängas. ~kulle 
så ej ske, utan lJ. S. A. anlägger nya baser inom nämnda område 
kommer Japan icke att ålägga sig några restriktioner i sitt marin~ 
program. 

(Hector Bywater i Daily Telegraph den 6oktober 1936.) 

I mars 1934 kantrade som bekant elen japanska torpedbåten To
mozuru på grund av alltför högt placerade och stora vikter. Efter 
en lång serie av försök synes man nu vara tillfr eds med ,ganska små 
ändringar av denna syp, som omfattar 4 fartyg . 

Fartygen hava ett tonnage av 527 tons; bestyckningen är min
skad från 3 till 2 st. 12,7 cm. kanoner, under det att i ställ et några 
kulsprutor tillkommit, varjämte torpedtubernas (53 cm.) antal är 
minskat frän fyra till två. Vikterna äro i allmänhet nedflyttalk och 
dessutom torde fartygen vara försedda med ball ast. Det syn es osan
nolikt att, som det från japanskt håll uppgives, elen ursprungliga 
farten av 26 knop vid 7,000 hkr. bärvid har kunnat bibehållas. 

(N a val Chronicle elen 2 oktober 1936.) 

Senare hatar av denna typ hava fått deplacementet ökat till 
595 tons; bestyckningen utgöres av 3 st. 11,5 cm. kanoner, 1 kul spmta 
och 3 st. 53 cm. torpedtuber. Farten blir som hos de tidigare h{Jtar
na 26-28 knop. 

(Revue Maritime, oktober 1936.) 

Japans å1·gärd att behålla 15,598 tons ubåtstonnage, som el jest 
skulle hava slopats (jmfr UFM 8-9/36), har naturligtvis väckt miss
stämning i U. S. A. Japan har motiverat detta bl. a. med at t hän
visa till Sovjetunionens kraftigt växande ubätsflotta i Vladivostok. 
Ubåtar bekämpas ormellertid bäst med jagare och liknande fartyg, 
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·arför man kan förstå, att dc amerikanska s jömilitära myndighe
~erna kanna åtgardcn i verkligheten riktad mot U. S. A. 

(Naval Uhroniclc den 25 september 1936.) 

De japanska ubåta.rna byggas i fy r a klasser : 
kryssartypen på 1,950 tons, 
minläggarna pä 1,412 tons, 
högsjöubåtar på 1.,400 tons med 20 knops fa r t, samt 
kustubåtar på 700 tons. 

Det har bestyrkts, att Japan fortfa rande bygger även " miniatyr-
ubåtar>>. (Revue .Maritime, oktober 1936.) 

Polen. 
Den 1 oktober löptr i Cowes elen polska flottiljl ed;ueu >>Blyska

nica» av stapeln. Systerfartyi'et >> Grom>> sjösattes på samma ställe 
i juni detta år. Fartygen, som uppgivas få en bestyckning av hl. a. 
7 st. 12,7 em. kanoner, beräknas Järdiga i maj 1937. 

(Kicler Neuestc Naehrichten elen 3 oktober 1936.) 

Danmark. 
Kustpansarfartyget ,, Qlfert Fischer>>, sjösatt 1903, har utrange

rats och komm er att användas som J11ålfarty g för bombfällning från 
flygplan. (The Navy, oktober 1936.) 

Argentina. 
Den hos Barrow i England unclE'r hc·gguarl varande argentinskR 

kryssar en >> La Argentina >> kcmmrr att hli av lTtoclifieracl >> Amphion>>
ty.p. Trots att den får ett stanclarddeplacenwnt av 6,000 tons, el. v. s. 
ungefär 1,000 tons mindre än den brittiska kryssaren, får cl:n U st. 
15 cm. kauoner oeh 4 st. 12 cm. lvkan., under det att >>Amphwn>> en
dast har 8 st. 15 cm. kan. I gengäld får det argentinska fartyget 
enelast 31 ]mops fart mot 32,7 för elen brittiska kryssaren. 

(The Navy, oktober 1.936.) 
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Litteratur. 

J..,ul't krig, :w kaptenen vid f l.\·g\·apnet 
G. i\. W estring. 

Då och då har namnet Douhet dykt upp i samband med fh·o-_ 
stridskrafterna och deras utnytt.jande. För det stora flertalet tordE' 
e mellertid begreppen om den lära, som uppställts av den italienoke 
lantmilitären Douhet, vara tämligen vaga. Under de senaste aren 
hava »douhetismens» ideer uppmärksammats i ett flertal länder och 
torde även ha satt vissa spår i fö rsvarsplanerna. En sammanstiill
ning av Donhets lära samt av diskussionen kring denna med tilHi.mv
ning på svenska fö rhållanden har gjorts av kaptenen vid f lygvapnet 
G. A. Westring och e rbjuder åtskillig t av intresse. 

Donhet gå in för en omvärdering av de olika försvarsgrenarnas 
uppgifter, i det att han anser, att armens verksamhet bör inskränkas 
till att hålla landgr änsen, marinens till att upprätthålla sjöförbindel 
serna, under det att det fasta luftförsvaret skall skydda olika orter 
inom landet. Huvudvapnet böt' vara en kraftig luftflotta, som skall 
åstadkomma avgörande genom anfall på :fiendens flygstridskrafter på 
marken samt mot and.ra marlcmäl. Det kanske· bör påpekas att Dou
l:tet i fö.rsta hand tänker på Italiens försvarsproblem. 

En av Douhets viktigaste teser är att flygvapnet bör vara helt 
fristående från de andra försvarsgrenarna, varje detachering a v 
hjälpflygvapen till armee eller marin anser Douhet vara av ondo, 
enär det f ö•rorsakar splittring av kraften i lu:ften. Som ovan näm nts 
anser Douhet, att fiendens flygstridskrafter slwla bekämpas på mar
ken - f ]ygbasbekämpning. Luftslaget är alltför slumpartat för att 
man skulle kunna bygga därpå. Som en konsekvens av detta sätter 
Dcuhet föga tilltro till jaktflygets förmåga att förhindra fl yganfalls 
insättancle. 
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I si U sista verk »Kriget 1\l .. >> har D ou het fra In l ag t sin uppfatt· 
ning om hur ett framtida luftkrig kanuner att gostalta sig i. form 
av en his toria skr~vcu eJte r krigets slut. Tvenne sto rmaktor, elen ena 
:Frankrike rned s ina stridskrafter organiserade på hitt,ills bru]di.gt sätt, 
den andra Tyskland, som förverk ligat Donhets lä ra och som lagt hu-
vudvikten vid flyg\·apnet, antag·as var a i krig. . -

H är visa r Douhct hur man hinkt sig, att ett f lygvapen, uppbyggt 
efter hans principe r, skall komma att ve rka. I »Vågo1'» med vissa 
ticlsmell an rum översväm ma de tyska bombplanen F ra nkri k e. Trots 
cerhörcl a förl uste r i de Jörsta »vågorna» >iro redan dter försl·a elygnet 
de franska kcmmunikationerna allvarligt skadade och viktiga orter 

demolerade. 
Douhets lära har f ramkallat en l ivlig diskussion inom dc ledan

de makterna. Man får den uppfattningen, att, trots de delade me
bingar, som råda om »cl uohctismcn», denna dock har g jor t ett visst 
intryck. Författaren till »Luf k ri g» utläser samma tendenser i de 
nu pågående luftrustningarna. I kapitlet »Teori och lJTaktub får 
man en överskåd li g lli ld av hur flygvapnen i olika länder upph~·ggas. 

Speciellt T.vskland, som nyskapade sitt f lygvapen våren '1935 och som 
{lärför varit f ritt f r ån äldre organisationdenner och n1.ateriel, har i. 

många avseenden gått efter Donhets linjer. Eme ll e-rtid h ar hi tt,ills 
intet land fö rvisat övri ga försvarsgrenar ti ll de blygsamma uppgifter, 
som Douh et vill anförtro dem. 

»Luftkrig >, slutar med några slu tsatser rör ande den nutida luftr 
krigföringens infl ytande på behove•t av svenskt luftförsva r, vilka 
slutsatser äro logiska och utan överdrifter. 

Arbetet, som utkom fö re 1936 å rs försvarsbes lut, har inga!un(la 
förlo·rat sin aktualitet genom detta. Bokens värde ökas genom den 
klara och måttfulla språkbehandlingen. 

O. L-t. 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
meddelade genom Th. Wawl'inskys Patentbyrå, Stoekholm. 

Datum l ~\~:~e~r l U ppfinningens art l 
--------~------~------------------------------------------

5/3-36 l 5018/34 l Anordning m r följande. av ett i förhållaUlk till 
anordningens uppställningsplats rörligt mål. 
N.V. Ncderlandsche Instrumenten Co. »Ne
clinsco, Venlo, Holland. 

4717/33 Signal ano rdning fö:- ti llkännagivanek att lJl' O

jektilcn bl ivit fullständigt och riUigi införd 
i en tempe ringsmaskin. Rhe.inisehe llfda 11-
waarcn- und Masch inenfabrik, DLissclrlorf
Dercnclod. 

12/3- 36 3590/34 Leclningsfö rstä r kare. Standard Elect ric A. S., 
Oslo. 

1003/34 Kontbin e rat h ögoh migt motstånd och kon ch•nsa
tor . N. V. Ph i lips' Gloeilampenf ahri l•kc•n, 
Eindhoven. 

1876/35 Anordning vid elektronrörförstärkarc. Svl'llska 
Radioah., Stockhohn. 

5267/33 Automatiskt verkande drivancrdning i'ör kring
vridning av blästerröret i sotningsap}laratcr 
·fö r ånggenPratorcr clJer dylikt. Babeock & 
Wilcox Ltd, London . 

T h. W a w r i n s k y s P a t e n t b y r å A l s 
(Verkst. dir.: Oivilingeniör H. AL BIH NJ 

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

Telefoner : 231910 (växel) 
GHUNDAD 1891. 

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

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

Filial i Göteborg: Drottninggatan S7. 
, Malmö: stortorget 17. 




