
1935.
98:e årgången.

Häfte N:r 12
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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlings:: 
ämnen för år 1936. 

1. I vad mån lwmmer svensk sjökrigföring inom Östersjön 
med närliggande farvallen att påverkas med hänsyn till 
utvecklingen av ubåts-, min- och flygmaterielen samt 
förbindelsemedlen? 

2. RiJ,tlinjer för övervaltenslorpedfartygs taktiska uppträdan
de i sanwerJ.~an med ar lillerifartyg. 

3. Rikllinjer för undervattensbålars taktiska uppträdande. 
4. Riktlinjer för flygstridskrafters strategiska och taktiska 

sanwerkan med sjös tridskrafter. 
5. Biktlinjer för anorduandet och organiserandet av eldled

ningen för luftvärnsartilleriet å fartyg och sjöstyrkor. 
6. Minvapnets användning i sjökriget. 
7. Vilka synpu nkler böra anläggas med avseende å skydd mot 

nutida anfallsmedel vid konstruerandet av svenska ö•rlogs
farlyg (med fri lt val av en eller flera av de olika fartygs
lypema)? 

8. De inre förbindelsernas ordnande å moden1a svenska ör
logsfartyg (med fri LL val a v en eller flera av de olika far
tygs typerna ). 

9. Navigering i vf1rl land omgivande farvalten under krigs
förh:'lllanden. 

10. Flottans behov aY operationsbaser. 
11. Moderna telmiska hav på kustartilleriets sjöfrontsartilleri s 

pjäser, amunilion och eldledningsmaterieL 
Tidskrift i Sjih:äsendet . 46 
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12. Kustartilleriförsvars betydelse såsom direkt stöd för sjö
stridskrafters operationer. 

13. Huru bör luftförsvaret, det aktiva och det passiva, princi
piellt organiseras i en örlogsbas med hänsyn även till far
tyg under utrustning eller reparation? 

14. Industriens utnyttjande för tillgodoseende av marinens be
hov under krig. 

16. Behovet av i fredstid verkande organ för sjöfartens regle
rande vid krig eller krigsfara. 

16. Fritt val av ämn e inom området för örlogsmannasLillska
pets verksamh et. 
Tävlingsskrift bör, åtföljd av förseglad sedel upplagande 

författarens namn och adress eller ock ett valspråk, vara ingiw n 
till Kungl. örlogsmannasällskapets sekreterare, Karlskrona. se
nas t den l nästkommande september. 

Finner Sällskapet inlämnad tävlingsskrift förtjänt av pris, 
tilldelas författaren Sällskapets medalj i silver. Skulle inläm
nad skrift anses vara av synnerligen utmärkt förtj änst, kan 
Sällskapet besluta att tilldela författaren samma medalj i guld. 

Tävlingsskrift, som icke kan belönas med pris men likväl 
anses förtjänt av Sällskapets erkännande, erhåller på h öglids
dagen hedrande omnämnande. 

Skulle den förseglade sedeln, vilken ätföljer skrift , som 
blivit prisbelönt eller erhållit hedrande omnämnande, endast 
innehålla valspråk, tillkännagives detta under första hälilen av 
november månad i »Post- och Inrikes Tidningar» med anh i1lla11 
att författaren ville till Sällskapet uppgiva namn och adre~s. 

Såvida författaren av inlänmad tävlingsskrift icke tillkän
nagiver motsatt önskan, förbehåller sig Kungl. örlogsmanna
sällskapet rättighet att i sin tidskrift offentliggöra skriften . 

Karlskrona i december 1935. 
Selcreteraren. 
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Flottan som maktfaktor. 

En <JngTipar,es sjökrigföring måste uppläggas stmtegiskt och 
operativt offe11Siv f'ör att kw1rt1a. nå resultat. Han måste då inom 
krigsskådeplatsen disponera. sjöstridskrafter, som tot,alt äro för
svararens i alla avseenden överlägsna. 

Däre1";t icke c1et geog-ra:fiska läget medge.r sjöhandelskrig[ö1·ina 
• o . u 
mom omraden , som hgga stnder;iskt tillb(tkadragna i förhållande 
till angriparens örlogsbaser, måste han pla,cera sina fö,r den direkta 
sjöfartskontrolLen a,vscdda sjöstridskntfter inom [mmskj1dna om
råden och där be!Clri"va sjöfartsrlmntroll under så lång tid, att 
sjöha:ndelskriget blir effektirvt. Då initiativet till mot tätar ligger 
hos försva.raren, må te a,ngripal'en inom taktiskt räckhåll fö,r de 
sjöfartskontroll utövande stridrskmfter:na pernwnent unrder denna 
tid hålla siöclsh·idskmfter, som iiro den försvarandes inom räck
håll frän lmntrollområclet srarnLade styr'ka öve1·Ziigsna. Eljest 
utsätter han sig för av1brott i sjöhandclskri@et och för för
luster, som kunna innebära e:n kra:ftrutjämning· till försvararens 
fördel. För att dretta skall kunna sh, måste han i 1·esC1·v i sina 
baserr hålla så stora stridskrafter, som fm,dras för fartygens ö'ver
syn, för avlösningar hll sjöss och för ersättande av förluster som 

. kunna uppstå g·enom försvararens vm'!ksamhet till sjöss, på 'vatt
ruet, under vattnet och i luften över vattnret. De stmtcgiska Ma
ven på öve1·lägsenhet ä1·o nlltså större än de taktiska. Både de 
Utevarande och i reserv ställda anfallsstyrkorna bliva av försva
rar'en strategiskt bundna och kmma icke anvä.nrda:s för andra 
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uppgiftc1·, utan att angrirpaTens möjligheter att uppnå sitt stra
tegiska mål sätta på s~Jel. 

För ·vara ren bör eHer ·trä,ya. att genom Jram.stötar med sina 

sjöstl·idsluaftcr å ·taclkomma avbrott i angriparens veDksamhet. 

Det gäller för honom att undandriva angriparen· med sjöfarts

kontroll S~" ·selsai.ta lätta triclsJnnft,er Jör att hjälpa fram sin•a 
handelsfartyg. Detta kan ustadkomma:s genom insättande av 

överläg::;n,a s tridskrafter mot någon S'Vag punkt hos angriparen. 

För att ~tstadkomma effekt erfordra• ·, att försvararen kan mot 

angripm·en insiittu huvudstridskrafter, vilkas ryggrad' utgöres av 

pansar ·ke:tJl). Han kan då hoppas att lmder dager dr.iVta undan 

och möjlige'n slå lmderlägsna fientliga ·tyrkor och att under 

mörker b1·inga sina lätta stridskrafter till anJall, ev. mot fiendens 

huvudstyrba. :b'im1as däremot in,ga pansa:rslm<p·p i försvararens 

huvudstyrka, bohö>'er angriparen till sjöss iruom taktiskt räck

håll från dc sjöfmtskontrol1e.rande styrkor]]Ja ellJdJast hålla över

lägsn'a stricl:skrai'tcr av lätta fartyg. Befintlig'heten av under

vattensbåtar i försva:ral'ens flotta ökar kraven på de str~cbikrafter, 

som av angripm·en måste taga i anspruk. ];'ör större örlogsfar

tygs be'Valming mot anfall av nnde-rvatte111Sbåtar räknar mm1 med 

ett g.en.erellt behoY av 2 jagare per slagskepp och l jagare per 

kryssare. Befintligheten av pal11Sarskepp i försvararens flotta 

ökar anspräkcn ä\·en på angriparen ' insats av lätta övervattens
fartyg·. 

Ämru större <1.11språk på överhigsenhct ställas på en angri
par~e sjö;,:tridsluafter, därest ltan skulLe f ö1·söka ett stÖ1'1'e över·
skeppn in g s f ö re ta q. 

Hållbara utgångspm11kter finn.es alltså för beräkning aN de 
fientliga "tl'idskra;[t,er, som ay en fö1·svannude ftotta strategiskt 

bindas under olitl;-a slag av sjökrigsopcrationer. På grundvalen 

av dessa utgi:iugsptmkter göres i tablåerna I och II nedan en jäm

förelse för året 19±7 rnell'an försyarskonmri sionen · kustflotta och 
den a'V ma1·inmyndigheterna föreslag1.w. 

Genom jiimförelsc mellan cle.ssa tablåer och pä Jöre.gående 
sida intagen trublit över Östersjöstormaktcnms flotto'r kan man 
skapa sig en iö J·eställnin.g om den .~kilJn,acl såsom försvarsmedel 
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och såsom maklfoldor, som förefinnes mellan å ena sidan försvars

l~ommi sion ens I-lotta och å andra sidan dien~ av de sjömilitära 

myndig·heterna föreslagna. 

Ehuru förslitnin g och förluster under den kamp om herra

yi;ildet till s jöss, vilken allit:id är fönknippad med ett sjö.handelskrig, 

och so:m fö1'egår f 'örsök till invasion över !havet, måste beräknas 

uppstå tör både försnn·ai,OJlJS och all!griparmlS sjöstridskrafter, är 

det av tablå I tydligt, att den av ma1·inmyndigheterna före

slagna flottan nnde-r ett krig· melLan kombinatiom~r av stormakter, 

under \ilket i11gen kan i Östersjön använda heLa sin flotta, ?'ClJTe

sente1'(('1' en maktfaktor av såclan sto?'lelcsordning, att den ge1· en 

svensk ·regering st01· handlingskraft och f1·ihet i sina utrikespo

litisktL beslut och dtirför giV'er sam:l'olildret fö-r att landet skal! 

kun111a hi\Has utanJör kti:get samt hävda sin nffiltralitet och även 

sina hanc1elsiniressen. F'örsvarskommissionen flotta däremot blir 

som maktfa,ktor g·m1~ka mindervä11dig. 

Orn S'.·erige ändock intvingas i krig, ger marinmyndighe

terna:s kustflotta, så,som fmmg·år a.v tablå II, en VL'SS sam10likhet 

för att mm1 skall kmma lyclms att hålla lamtkrigföringen utan

för l andet ifråga om an Call öv-er lm ten, om 111äml~gen på gnm2 

a.v förs,val1S'ai·mens styrka en anrgripa:rD bCihÖv·er räkt1Ja med a;tt i 

en förs ta överske ppni11g insätta en to r truppsty1~ka. Sannolik

heoon ökas, om flygTa,pnet rgives ·en för operativ amverkan med 

flott an lämplig sammans-ättning. 

Den kraftkoncentration till sjöss trublå I ) , som erfordras 

för ett ncc1'1{1timpande i för invasion Öv·er hav.et erforde1·lig grad 

av den av marinmyndighet•crna fö1'CSlagna flottan, är så stor, 

att cloen med samwlikltet icke kan ästadlwmmas i östersjö1t 1mde1· 

/ ö1· vinnande ar ett avgörande Cl'[orderlig tid, tttan att en fiendes 

s,jöstridskmltc f's iinnn viktiga1·e nppgifte?· i andra hav eftersättas. 

Ett fientligt l.Jombflyg1vapens verkan mot pa11 1ars~mpp har un

derstundom i försvarsdi<lkussionC~n överdrivits. I detta hänseen

de km1 man erinra om försvarskommis ionens betänhm1des bil. 2, 

där det uttalas (Del V, sid. J99 ) : "Dock synes den m eningen 

alltm era göm s~g gällande. att clet stcwka luftvärn, som kan eta

bleras på framför allt dc stön·e fartyg en, kommer att göm dessa 
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rr. h u ·asion över hat·rt . 

Binder l Av marin-
Binde r 

Försvarskom-
för bevak- myndig- för bevak-

för betäck- ning av en heterna för betäck- ning av en 
missionens flotta ning av en transport- Summa. föreslagen ning av en transport- Summa. 

1947. större trans- flotta om 60 flotta större trans- flotta om 60 
portflotta. transport- 1947 portflotta. transport-

fartyg.') fartyg.') 

O pansarskepp o o o 4 pansarsk. 4-6 slagsk. 1-2 slagsk. 1 

1 kryssare 2 kryssare l l kryssare 
l5-6 kryss. 

3 kryssare 4- 6 kryss. 11 kryssare 5-8 slagsk. 

112 Jagare lw jagare 8 jagare 

f 16 jagare 

l 10 jagare 

130-32 jagare ~16-24 jagare 

7- 10 kryss. 
l 

t 10 andra lät-110 andra lät- ~42-58 jagare 8 vedettbli tar ta fartyg 
1

8 vedettb. ta fartyg 

J 4- 6 jagare2) 

\10 andra lät· 

l 10 u-båtar 3) 2 jagare r ta fartyg 12- 18 jagare J4- 6 jagare2) 
lO andra lät-

.12 u-båtar ta fartyg 

rninor 4 ) 18 minsvep. 118 minsvep. minor 18 minsvep. 18 minsvep. 

flygstridskrafter 9 2-3 kryss.') l ? flygstridskr. ? 2-3 kryss.2) J ? l 
1 ) En truppstyrka om 2 fördelningar (~0.000 m~tn) kräver vid transport över Östersjön eller Nordsjön ett tonnage 

av 120,000 till 150,000 bruttoregisterton, motsvarande 60-75 fartyg a 2,000 ton. 

' ) Senast vid ankomst till utskeppningsområdet. 

") Motstående antal jagare beräknas bliva bundna för större örlogsfartygs bevakni11g mot anfall av under

vattensbåtar. 
') Motstående antal minsvepningsfartyg är erforderligt för minsvepning framför en transportflotta om 60 fartyg· 
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Litteratur. 

Svenska Försvarspri nciper, Slagm d 
och verklighet rörande grunderna för rih 
försvarels ordnande. Synpunkter framl agda 
vid föredrag i Slackholm den '1 decemiJer 
1935 av avdelningschefen vid generalstabens 
cenlralavdeln in g, major C. A. Ehrensuiin l. 
Utgivet i broschyrfonn av föreni u ~l' n 

K. H. S. Pris 'i5 öre. 

Föredragshållarens upps:ll a ll giva en ur hans syn vi nk d 
riklig framställning av problemen ];:an icke betvivlas. D~iremot 

kunna grava anmärlmingar riklas mot Mskilliga av de fram 
förda synpunkterna. Vi skola icke uppehålla oss vid den ii' ll-
dande delen av föredraget, som riktar sig mol vissa teser. mnt 
vilka föredragsh~\llarens förnämsta argument är att heleekua 
dem som »slagord». »Slagordens » uppfinnare må själsa fiir
svara dem. Tonen verkar emeller tid i denna del åtskilli gt irn
lerad. icke minst i den kritik , som heslås en ::>avdelningsche · i 
marinstaben» (sid. 6) . Framställningen stärkes icke heller 
genom tillgripandel på sid. 7, av sådana argument som h ·rr 
Hamrins famösa yttrande i radiodebatten den 27 november -
»a lt upprepas en lögn tillräckligt m fmga gånger, så blir den en 
sanning». Atergivandel av d~·lika uttalanden är ett tweggat 
vapen. 

Den historiska redogörelsens första del utgör egentligen en 
kritik av våra konungar och st~·relsesättel under 1700-talet . l ,u·l 
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:XII :s förh~dl a nde Lill den ryska sjömaklen, som var en av orsa 
kerna till stormak tsväldets fall och utvisar faran av alltför en
sidigt lanlmililär sakkunskap i högsta krigsledningen, inbegripes 
dock icke däri. I fr åga om 1788~90 å rs J.::rig säges: »Ledningen 
och armen höllo icke m åttel». Hur var det då med flottan? 
Trots »enhellig krigsledning» (konungen) kan man peka på 
försummade tillfällen, t. ex. krigsöppningen (mötet med van 
Dessens eskader) 1788 och Reval 1790. Förutsä ttningen för 
skärgårdsfio llans (l oka1styrkans) seger vid Svensksund 1790 
var att örlogsflottan röjt dess väg ut ur Viborgska viken. Trots 
att ledningen och armen icke höllo m ållet, bragte segern vid 
Svensksund freden. 

»Liknande blev bilden 1808~1809» , säges det. Javäl, men 
icke berodde del på aU flottan genom »en olämplig avvägning 
mell an försvarsgrenarna» försetts med elt enda far tyg för myc
ket eller förhindrat armens vidmakthålland e. Mellan 1790 och 
1808 byggdes nämli gen ett, säger l , linj eskepp och en, säger l , 
fregatt samt 2 däckade kanonslupar och l bri gg. Uneler kriget 
1808- 09 byggdes 24 öppna lmnonsl upar, 4 mörsareslupar, 42 
kanonj ollar ocfi 2 »rekognosceringsfarlyg». Me llan krigen au
fördes ur rullorna 5 linjeskepp, 4 fregatter, 2 kutterbriggar 
m. m!). A LL invasionen i SYerige 1809 bragles att stanna genom 
den kombinerade operationen till Västerbotten, vilken var möj
lig endas t genom den svenska och den engelska flottan, förtiges. 
Sanningen är alt fö rsvaret i dess helhet under fredsåren mellan 
krigen försumm a ts (för l[1ga totala försvarsutgifter). Pamlleller 
kunna f ör visso clmf!as! 

P :'t tal om försvarsprinciper efter världskrige l kan m an t ill 
en hörj an icke komma ifrån all de före 1914 av andra fö rsvars
heredningen s tällda uppgifterna för flottan, vid vilka nu för
svarsl.::ommissionen 1935 säges hålla fast, av flottan själv inför 
den Yerkli gh el, om vi lken L!Jjz års oavbruten tj änst till sjöss 
Under kri gsmässiga förh ftllanden gav rika erfarenheter, måste 
läggas Lill handlingarna s{tsom enbart och ohållbart teoretiska. 
Det är mol denna bakgrund, som broschyren »Maritimt försvar>> 

*) Siff rorna ur tabell e l' i Bäckströms Svenska Flottans His toria. 
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ska ll ses. Den h a de emellertid ocksa en annan bakgrund, niim
ligen vi ssa ullalanden av en fr ån annen ulg:ln gen försvars
minisler i en s ta lsverksproposition ett av de n ärmaste ef terkrigs
åren . Denn e s tällde, när m arinmyndi gh eterna begärde anslag 
till de 2 jagare, som på grund av IRi ss teg ring icke lmnnal hyg
gas av de 19J.± för åren 1915- 1919 beslutade 4 jagarna, flot tans 
redan då eftersa lta ersältningsb yggnad i efterhand för »andra 
v ikti gare för svarsbehov» under uttalande av ett person ligt ogil .. 
lan dc av den föreslagna typen. I gen eralskommi ssionens över 
fö rsva rsreYi sionen s be tä nkande 1923 aYgivn a y ttrande ullalaclcs, 
med ~tsidosä llancle av fl ollan s beh ov a v m.atericlanskaffn ing, 
a lt ingen ändring kunde göras i den 1914 träffa de avvägningen 
mell an försvarsgrenarna. Det h är anförda kan tj än a som en 
komplettering av orsakssammanh angen - till u pplysn ing och 
begrundan . 

Redan u n der värld skri ge l förbereddes flottan s reducer ing, 
de ls genorn sta rk förslitnin g, dels genom p[t grund av pr isslt'g
r ing uteblivn a ersä ttnin gshyggna der, uppgående till 2 jagare och 
4 ubå tar. Den m arinpolilik, som efter 1919 förts , innebar inycn 
ersällningsbyggnacl (utom en u -b åt) L o. m. 1924, 2 jagare 
och 2 u-bålar 192.5-1927, l k ryssare, 2 j agare, 4 vedettbåtar och 
'1 u - l>Mar 19'28- 1933, 2 jagare, 4 m insvepare och 4 u-b~1lar 
1933- 19S8. m e el u/ eslutancle av det för den na period beräknmle 
pansarsk eppel. Den leder, fortsa tt av för svar skommissio-· 
nens marinpolilik, till a lt 1-.:us tf'lollcm f rån 1914 planerade 8 
pan sarskepp, 16 jagar e, 6 u-N1 Lar och 2 m in fartyg över 1927 Cn·s 
plan ("! pan sarskepp, l kryssare, 8 jagare, 8 vede ttbåtar och 9 
u -M tm') år 19D*) bli r recl uceracl till 1 k ryssare, 8 jagare ( vmav 
2 av {örsämmcl typj, 8 vedettbå lar och 10 u - bå tar. I en sadan 
kustflotta kunna yede tlbå ta r lmappas l Lagas i betrak tande såsom 
s tr idsfartyg. Om i ställe t för avbrotte t 1920--1924 planen av år 
1914 h ade fortsa lts t . o. m . 1924, byggande t då i avvaktan pa en 
n y flaUplan tillfälligt inskriinkls till 2 jagare och 2 u-båtar plt 

*) Fö rs ,·a rsko1n1ni ssi on ens t r o p å a tt tlcn i be tänkandet föres! a~ na 
ot: h önsk värda mod erni se ringe n Jör till sammans lO mil:i . kr. av <le :3 
n u i m ellellal 1'3 :'\ r gamla pansar skeppen skull e kunna ·[örlän!la deJ:I-' 
l i vs iiing-el i ku . .; iflottan med 5 å r, dela v i icke. 
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:1 år , samt därefter 1927 år s plan konsekvent följts, så sku lle 
J,:u st{lollonmz, 1936, beslåll au 5 pan sarskepp+ 1 uneler byggnad , 
1 kry ssare. 1 O modemer jagare + 2 under byggnad, 4- vedett
båtar, 4 minsvepare uneler byggnad, samt 17 m oclema uncler
va tt ensbå lar + 1 uneler bygg nad , a llt för en genomsnittli g kos l
uad för ersältningsbyggna d vid nu r~1dande pri ser av icke m er 
än l "l milj . kr. per :n·. 

Oj ä mnhelen och o tillräcklighe ten i ers~i.Llningsbyggnad för 
flottan - förorsakade h l. a . av »a llsidiga försvarsutredningar» 
- äro e ll a v dc a ll ra svagaste kapilleu i svensk försYarspolitik 
efter 191 9. De lla omförmäles icke av föredragsh [Jlla ren ; m å 
hända Ull Ses del ya ra för allmänt bekant l'ör a ll behöva omta las 
i en krels a v f. d. lärare och elever v id K H. S. De allvarli ga 
brister, som vidH1da ann en, flygvapne t och kusta rtillerie t kunna 
visserligen icke avhj älpas genom Hollans tillgodoseende, m en 
genom dc förra bristernas avhj ä lpande kan m a n icke h eller r e
parer a de brisler i flott ans, som h elhel betraktad, både kva nlile l 
och, 1n ~i rk viii, k va lile t genom föråldring och förslitning, som 
dag för da g och ~n· för :Jr få lt tilllaga på grund a Y otillräckli g 
ersä ltnin gsbyggna d Lrols de fMaliga n ybyggda fartygen s i 
och fö r s ig utmärkta kvalitet, Yilken lycklig tvis i n ågon m.ån 
fått följ a med ulwcldingcn utr ikes. Mot bakgrunden a v för 
svarskommi ssion ens Lill ersältningsbyggnad föreslagna anslag'). 
vilket i sj ä l\'a \erke l icke uppg~n· till m er än 4 milj. kr. per å r 
eller 1_~. a Y del Lclopp, som nu skulle behöYas för att under 
loppe l a \' en 10- r\rspcriod och några år d ~irulöYe r uppbringa 
flottan Lill en m ol rike ls behoY av sjöforsvar sya rand e styrka, 
och n :1go l m er än 1J.3 a Y vad som erfordras för vidmakth :1ll a nde 
av kommi ss ionens fl olla incl. lätla fa rtyg i sUille l för dc »döds
dömd a » pa nsar skeppen , blir t a let om a ll läge l bä st molsYar as 
av e ll bibeh [!llande a v floHans nun ra nde fartygsbes tånd in gen 
ting ann a l än lek m ed orden. F örsvarskommi ssionens försl ag 
innebär införande av en ny period 1920- 1927 (1791- 1807) i 
floHan s h isloria. De l hade vari t ön sk\· ä rt, all föredragshå Ilaren 
biträtt Yi d sitt aud itoriums och allmänhe tens upplysande om 
dessa förh{tll anden. 

*) J"~i nmat utan anmärkn ing i el en s. k övers tc r eservationen. 



Skiss belysande omfattningen av sjöfarten Sverige- utlandet 

VQ..Q( nl."j•,. E.hr~-.~.tö.-rd.. 
ic..ke ta.Lq.t cnn.>---.....-.. ..... t-1'~~-~ 
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Bandet lti:ngs J.;:nst.cn åskådliggör dagsfrckv~nscn m:'1Skindri,:na far· 
tyg. Siffrorna angiva frekv ens ens storlek Inom skilUn. omraden 

betecknar onHådc, inom Yilket i viss t krigsfall effektivt :-:jö h:-~n · 
delsskydd ej kan å stadkommas .n t .C. Jr~••ra leena. .,. is-

Det tänkta krigsfallet blir på grund av vårt beroende av import, 
även om årsbehoven under krig kunde inskränkas till 4,3 milj . ton: 
och export för importens betalande, ett (ö1·sörjningskrig till sjöss och ~ 
luften snarare än ett invasionskrig. Ju starkare flottan är, des to 
kortare bliva fiendens >tentakler». 
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Den hävdvunna fördelningen av försvarsuppgifterna är icke 
den, som före 1914 av försvarsberedningar och 1935 av försvars
kommission saUs pä papperet, ulan den är: riket försvaras av 
alla försvarsgrenar i s trategisk samverkan, av armen till lands, 
av flottan ti ll sjöss och numera av flygvapnet i luften över land 
och hav. Annan uppdelning förbli r enbart teoretisk och håller 
icke inför verkligheten, såsom framgick av flottans erfarenhet 
under världskriget. 

Till illustration av behovet av skydd för näringslivet är på 
sid. 20 i major E:s skrift införd en karta, belysande omfattningen 
av »sjöhandeln» Sverige- ullande L Karlan är behandlad för visst 
krigsfall - men ofullständigt och så alt den med sjöfarts- och 
s jökrigsförhållanden obekante läsaren löper risk att därav bliva 
förd bakom ljuset beträffande fallets kärnpunkt. Här infogas 
därför en fulls ländig karta. Därav framgår, alt krigsfallet ifråga 
på grund av rikets, tro ls förbättring, kvarstående sårbarhet vid 
försör jningskrig och de för den anfallande gynnsamma geogra
fiska betingelserna för avbrytande av sjöfar len till svenska 
hamnar över Nordsjön samt även för begränsande av vår 
in- och utrikesfart i Östersjön med slörsta sannolikhet blir 
ett sjö- och luftkrig och icke ett invasionskrig. Frågan om 
trafik över norska hamnar som reservutväg blir - liksom under 
världskriget - icke så mycket lrafiktelmisk som krigshandels
pol ilisk. Generalstabens utredning i ämnet saknar därför i det 
uppritade krigsfallet praktiskt värde, fastän den ingalunda här 
skall frånkännas tekniska förtjänster. Det ligger ingen defai
tism i all det för nationen klargöres ltela sanningen i fråga om 
landets känslighet för andra betvingelsemetoder än invasion 
och dess behov av försvarskrafter även mot sådana. 

Förf:s karta, sådan den är, ådagalägger emellertid mycket 
klart behovet av sjöstridskrafter för sjöfartsvägarnas skydd vid 
neutralile t under ett stormaktskrig i Östersjön och Nordsjön. 
Vi vilja här tillfoga, alt varken den nuvarande eller försvars
kommissionens flotta är tillräcklig för denna uppgifts fyllande. 
F ar tygsantalet är h elt enkelt för litet. 

Vad förf. på sid. 22 på tal om försvaret mot invasionsföretag 
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anför om all den svenska fiollans huvudkrafter enligt den ma 
rina sakkunskapens uppfattning icke kunna beräknas ingr ipa 
väster (om) Bornholm-Oder Bank, därest en stormakt i dessa 
valtenområden insätter övervägande delen av sina sjöstr icls 
krafler, utgör en uppenbar feltolkning av denna uppfattnings m
nebörd. Den innebär icf..: e, aU inga mot en transportfloila e ffeldiva 

sjöstridsl.:rofter i angivet läge /..:unna insättas väster om Bornholm. 

Om näml igen elen svensl..:a l..:ustfloUcms huvudstyrka binder en 

cwseuärd e/e l au fiendens huvuc/slriclskrct{ter, lär det vara omöj
ligt utan mycket omfaUande och tidsödande å tgärder alt hin dra 
u-båtar att uppträda väster om Bornholm, och del lär även vara 
omöjligt all så »besätta» de omtalade ganska vida farvattnen. 
atl icke en styrka av jagare och sjögående motortorpedbålar 
kan, i varje fall under mörker, tränga in i bassängen öslerifran. 
Vägen Karlskrona- syd Bornholm-- Falsterbo tillryggalägges 
med :30 knop p ~1 mindre än 6 Limmar. 

Då försvaret av västkusten icke kan åläggas kusl{lotl (ln. 

erfCJrdras tydligen där en annan sjöstyrka. En sådan är ocksC1 
cw andra skäl än försvare t mol invasion behövlig. 

Karlan p~t sid. 23 är liksom den på sid. 20 ofullständig. 
Man saknar bl. a. marl<ering av tekniskt möjliga landstigniugs
omn1den Kullen- Strömstad och på ;'\orrlandslmslen. Innellörden 
av spärrlinjen över Bornholm har misstolkats på fantastisk t och 
verklighetsidimmande sält (Jmfr ovan). Om en »Alandsspärr». 
såsom 'förf. säger på sid. 24, endast håller, om båda landfäslena 
föTSvaras, hur tror man då, att en »spärr» över de mycket 
bredare och friare farvattnen vid Bornholm kan hålla ul rm 

samma villkor för alla fyra landfästena? 
Den på sid. 22 införda noten är tydligen avsedd atl illustrera, 

hur omöjligt det är för Sverige atl hålla sig med en flotta, Sf\JU 

kan bliva av betydelse mot den tyska flottan. Förfaringssältet 
är ganska misslyckat, ty verkställda undersökningar visa, att 
en kustflotta av ·den av marinmyndigheterna nu föreslagna 
sto'rleken även gentemot en till fulla 35 °/o av brittiska flolian 
utbyggd tysk flotta är en mal..:lfaktor aY sådan betydelse, atl den 
blir ett tjänligt instrument i en svensk regerings hand för fr iim-
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jande ay svensk politik h~tde i l\a lioncrnas Förbunds tecken och 
i rikets freds och dess näringars intresse. Ett återuppbyggande 
av flottan till denna styrka kan icke betecknas som kapprust
ning och är ur bädc självständighets- och neutralitetsförsvarets 
synpunkt icke elt önskemål ulan en bjudande nödvändighet. 
Dessutom är det förvisso ekonomiskt möjligt. Kostnadsskillna
den, etl ~20-tal milj. kr. per år, är ur budgetär synpunkt endast 
.av sekundär betydelse. Dess betydelse ur försvarssynpunkt är 
däremot i högsta grad primär. 

Villkoren för Alands försvar söderifrån äro litet egendom
ligt formulerade. Yar har man tidigare hört, att kustartilleri 
DCh lanlslridshafler »stödja sig» på lätta sjöstridskrafter? T. v. 
är Aland p:'t grund av internationell traktat obefäst. Förfatla
rens konstaterande av alt »Alandsspärren» endast håller, om 
bada landfäslena försvaras, hör understrykas. Ty därav följer 
direkt. a lt vägen för en svensk eller en fiendes flotta från Öster
sjön till Dallenhavel icke nu kan spärras effektivt. Men även 
Dm båda landfäslena äro befästa och i samma maktkombina
tions hand, h~1ller en spärr ändock icke utan sjöstridskrafter, och 
även då kan garanti icke skapas mot genombrott av sjöstrids
krafter, när en nödvändig framslöt utföres med beslutsamhet. 

Vad förf. anför om Sveriges försvar genom sanktionsingri
pande är värl livligt beaktande. Den flotta, försvarskommissio
nen rälmar med, räcker dock icke i något fall. Ty i fallet öster 
kommer skyddet icke blott av armens bakre förbindelser utan 
också av sjöfarlen väslerifrån upp genom Östersjön för både 
Sverige och de hjälpta i ös ter att påvila svenska flottan med 
biträde a v flygvapnet. Detsamma är förhållandet med skyddet 
av Sveriges egna kuster mot offensivt uppträdande av de fient
liga sjöstridskrafter, som icke behöva hindas för kriget i det 
sanktionsunderstödda landet. Del är icke säkerl, att utombal
tiska makter, äYen om Östersjön p [l grund av Tysklands icke
m edlrmsl<ap i NF kan förutsättas vara öppen, kunna avstå sjö
stri dskrafter lill detla Yallen. I somliga lägen kun de hj älp lät
tare erh[dlas med fl~'g- och lantstridskrafter. I fallet Danmark, 
då väl Östersjön får antagas spiirrad, iir det aY slörsta helydelse, 
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aH en svensk flo tta i Ös tersjön bin der s lörs ta möjliga del av <len 
spärrande mal;:Lens flotla, därest en inbrytning i Östersjön ay 
utombaltiska sjöstridskrafter skulle komma ifråga. 

Vi skola icke draga i Lvivelsm~tl den trafik tekniska rik Li ghe
ten i de beräkningar, på vilka föredragshållaren grundat si tt 
påst{tende. all vi hava möjlighel a ll Lill lands vinna överliigsl'll 
hel ulan nagon som helst kapprustning med eventuella moL
ståndare, och att operationer tilllands v id överskeppningsförelag 
kunna beräknas bliva genomförda intill kusten. Det är cnwl
lertirl. fullständigt omöjligt atl i förväg beräkna ve rkan a\' <' ll 
fientligt luftkrig mot de landväga för h indelsemedlen. Del \'"re 
också felaktigt aU p[ls la, a lt vi skulle med den utbildnin gstid, 
försvarskommissionen föreslår för huvuddelen av dc värnplik
tiga, kunna beräkna kvalilaliv överlägsenhel e1ler ens jämn! Jiir
dighcl med av en fiende vid överskeppningsföretag i ansprak 
tagna lantstridskrafter, vilka säkerligen före förelagets ig~mg
sättande underkaslas särskild utbildning för sina uppgifter och 
särskilt utväljas därför. Vidare finnas ti ll lands lika litet som 
till sjöss och i luften några garantier för krigslyckans Yäxlingar. 
Ä ven om en svensk arme skulle ly el< as tillhakaslå en förs la 
fientlig överskeppningsomgång, kan denna komma all följ a" av 
nya företag av samma arl, måhända mot annan del av kus ll'n. 
Och även om dessa också kunna avvärjas, \Orc kriget änd{t icke 
slut. Ty angriparen kan fortsä lla del med skärpt sjö- och luit
kricrföring·. Först om vi lvckas göra även den resultatlös, bar b " 

fienden hindrats att nå sill m ål. 
])et m~tsle emellertid här l< lart sägas ifr:"m dels, all ä ven t·. u 

arme principiellt fordras för försvaret 1110[ invasionsförelag ÖY<.'r 
have l, men all del la behov icke kan bevisas genom felakti ga n·
dogörelser för de sjöstrategiska förhållandena i Bornholm- Möen
bassängen, Alannsfiirlrängningen, l3ollniska viken och Vi.istcJ. ·· 
havet, dels alt också ur floHans synpunkt en i första hand kvah
tativ förstärkning av armen m{tste påyrkas. Den är nödvändig 
för alt under-Jätla lösandet av flottans egna uppgifter vid rikets 
försvar mol invasionsföretag bl. a. genom all tvinga en fiende 
att använda större och följaktligen mer sårbara transporlom
gångar. 
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Del ],an, om en förs ta ÖYerskeppning icke kunnat för
hindras Lill sjöss, icke va ra likgiltigt Jör annen, all flottan är 
i s l:'md all alminslone försvara och fördröja en fiendes under ·
h~ill s transpor t er efter den första överskeppningen. Såsom vi 
sag t, kunna krigslyckans \'äxlingar Lill lands förutsägas lika litet 
som till sjöss. Fienden m~tstc därför så vill möjligt angripas 
på olla svaga punkter. Den sYagasle av dem alla är den fientliga 
armens sjöJ'örhinclc lser hakål, riven i J\allegoll , sucluäslra Öster
sjön och Bollnis/;({ uil..:en . Del vore brollsligl mot armen och 
landel all lämna dessa oantastade av flol lan och flygvapnet, när 
möjligheter /..:unna skapas för angrepp. i\len försvarskornm issio
nen, underslödd ay »överslereservaliunen » och den lanlmililära 
saklwnskapen , synes förhereda algärckr jusl i denna förkastliga 
riktning. 

Fiollan har som sagts ods[t andra uppgifter, nämligen 
skyddande av sjöfarlen i krig och under neutralitet. Dessa upp
gifter äro för landel vitala och för fiollan primära och kunna 
icke lösas av annan försvarsgren. För dessa uppgifters 
lösande är den av försvarskommissionen föreslagna flottan otill
räcldig , även i cll krigsfall osl, i vilket dc geografiska för
hållandena gynna förSYarad m en icke oförsYarad sjöfart längs 
syd- och oslkuslC'n. Ulan eu försl~irkning av flollan blir för
svaret i sin helhel defekt, även om armen, flygvapnet och kust
artilleriet förstärkas. Del vore önskvärt, all delta flottans oav
visliga krav av föredragshållaren och den institution han repre-
senterar stödjes i slällel för motarbetas. 

TYenne omsl~indighcler framh[lllas, vilka anses väsenlligl öl'a 
lanlslridskraflernas möjligheter att redan vid kusten av Yärja 
själva landstigningen . Den ena är beroende pa graden av fram
synthet hos en regering. En i god tid verkställd mobilisering 
kan giYa möjligh el till oslörl genomförda transporter, säges del. 
N~tväl, men vad lwslar del a ll under en längre tid hålla armen 
mobiliserad inför elt m~thända inbillat landstigningshot? Dessa 
kostnader och kostnaderna för en fullt mobiliserad flotta av er
forderlig storlek har försvarslwmmissionen underHILil att utreda, 
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och denna underl it lenhet bör ses i santband med a tl fö rsYats 
kommissionen någo t förhastat och ulan beaktande av V<tra erfa
renbeler från världskriget förklarat, att den krigsmakt, som ~1r 
lämpad för sjähständighelsförsvaret, ocks~t är lämpad för tH'u
tralitelsförsvar. Andra försvarsberedningen, som saknad<· er
farenhet från världskriget, uttalade dock något, som i motsals 
till dess definiering av floHans uppgifter av senare erfarenhe t 
bestyrkts, nämli gen att »för de krigförande makterna m~ts le l len 
svenska flottan utgöra en faklor av mera omedelbar helyddsc 
än armen för kriget i dess helhet». Regeringars framsyntheL ii r 
ingenting att lita på. RegeringsuLLalanden endast få veckor In re 
världskrigels u lhroll bekräfta della förhållande. En moh illsc 
ring i Lid av marinen och flygvapnet iir emellertid mer san nt.\ik 
än en mobilisering i räll Lid av större delar av anuen. 

Den andra mnsländighelcn säges vara den ökade molorise
ringen och landsYägsnätels u l veckling. Härav följer nalu rl i~l 
vis, all armens rörlighel Lilltagil, Yilkel är en fördel, men oc ks~ 1 
aU denna rorli ghct i ökad grad bliYit - liksom flygvapnet s ()C h 

fiollans - beroende av tillgång på importerat motorbränsle , 'il 
kel ~i r en nackdel. Oberäknelighelen av verkningarna av en 
fiendes flyganfall mot kommunikationerna till lands har fiiru t 
framhållits. Flygvapnets spaningsförmåga till sjöss far i c kc 
överslzaltas, särskilt vid disig väderlek och under mörka n~i.lkr. 
Möjlighelen alt med hjti.lp aY flygspaning ulnyllja mo toriser :1de 
förhands färmaga aU röra sig dubbelt s ~t forl som en Lranspot l· 
flotta iir alltså begränsad. HäraY följer, a ll annens och fl: g
vapnets förmåga att ensamma försvara kusten forlfaran_de :i r 
begränsad. Å andra sidan har den krigstelmiska ulYccklm ~<ll. 
jämY~il av sjökrigsmedlen, lett till att inYasionsförclag över /< r
svaml hav numera blivit än mer komplicerade och svårulfi",r
hara operationer än under och före världskrigel och följaktli gt' n 
mindre sannolika. 

I öuerbe/"älhcwarcfrågan må hftr endasl utsägas, att del s ii~l. 
på vilket lösningen av försvarskommissionen utformats, aldn r) 
kan Yinna fiollans förtroende, ty det ger inga garantier för : ll 
verld i Cf och ansyarig sakkunskap inom alla av gemensan1111~1 

t) 
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fr~1gor berörda oum'tdcn sl,all kunna göra sig gällande eller 
ens hliYa hörd. Della gäller alldeles särskilt organisationen av 
den föreslagna slora försvarsstaben, som icke är något annal än 
en m en en marinoperalionsaydelning och ett an lal mal'inassis
tenler utstyrd generalstab. Marinstabens egen operationsav
delning har man ju icke kunnat avskaffa »på grund av vissa 
med sjökrigföringen förknippade omständigheter». ELt annat 
tecken på all man icke kunnal frigöra sig från hänsyn till vissa 
med ~jökr i gföringcn förknippade omständigheter är del väl mo
tiverade förslaget atl förse marins tabens operationsavdelning 
med en Ilygdclalj. Nian har alltså fått erkänna, aU planhi.gg
ningen av flygstridskrafternas operationer måste uppdelas på 
marinstaben och försyarsslaben (generalstaben). I verkligheten 
har man alltså icke kunnat frigöra sig från en naturlig dualism 
i den operaliYa ledningen av slridskraflerna och köpt en inbil
lad »enhetlighet» ( ocksft el t slagord) i försvarsstabens förkläd
nad genom införande av en onaturlig dualism även i den hittills 
gansJ,a enhetliga sjökrigslcdningen. 

Frågan om tillsättandel av överbe/"älhcware i fredslid och 
orgu niseruncle cw en försvarsstab måsle på grund av försöket 
atl splillrn sJöl;rigsleclningen, slällas pa framliden, tills dess 
att iirr?ncicl blir mecl beaktande av även elen sjömilitära sak
hzns/;arens slånclpun/;1 och önsl;emål i erforderlig grad utrett, 
om man icke nu vill nöja sig med av marinmyndigheterna 
föreslugna atgärder fö t· förbättrande av i första hand del stra
tegi ska samarbetet mellan försvarsgrenarna. Det torde dess
utom Yara klol<t att under n [tgra ~n· samla erfarenhet om verk
ningarna aY den försvarsgrenschefsinstilulion, om vars nödvän
dighel alla äro ense, och det därunder möjliga samarbetet, innan 
man h?gger Yidare på oprövad grund. 

En Mgärd i samarbetets tecken kan emellertid omedelbart 
vidtagas, och del ~ir inrättandet av en gemensam högre militär 
högskola för illdre officerare vid alla försvarsgrenar. Genom
gång av denna högskola hör så snart ske kan uppställas 
_som kompelensvillkor för beklädande av vissa lärarebefattnin
gar Yid de lägre högskolorna oeh av avdelningschefshefattning i 
försvarsgrensstab (generalstaben, marinstaben, flygvapnets stab). 
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Till sist en maning till den krets broschyrförfallaren repre 
senterar. Nian borde sluta med a ll åberopa och citera lösryckta 
slyeken av sjömilitära uttalanden i sjöstrategiska och sjö tak
tiska fr;\gor, vilkas innebörd man på grund av bristande »kän
nedom om på frågan i dess helhet inverkande förhållanden» 
alltför lätt misstyder eller missförstår, och att söka genom pa 
s[Jdana missförsl~md fotade slutsalser motivera den svenska ar
mens existensberättigande. Man borde också sluta med att söka 
understödja strävanden all göra flottan oduglig, ty sådana strit
vanden skada både armen, fö rsvare t i dess helhel och landet. 
Om de lta iakttages, kan samförstånd mellan försvarsgrenarna 
vinnas men icke genom lal om »enhetlig ledning» och »grund 
principer», som i föredragshållarens mun även de blivit »slag
ord». U1l oss allls ~l rensa bort ogräset överallt och ålerg{l till 
det verkliga positiva arbetet, ihågkommande, att Sveriges för
svarsfråga är ett maritimt och icke ctl kontinentalL strategiskt 
problem. D f1 kan del på nylt skapas ordning i Sveriges för
svarsvL1sende och nytt förtroende inom nationen för den militära 
sakkunskapen. 
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Innehåll åtskilliga maritima och krigsveten= 
skapliga tidskrifter. 

N:r 2/1935. 

Utrikeslwlitik. 

Das Schi c ksa Lsg C' JJJ( •in sc llal't der OsisPevölker. Fred. I . Dom cs, Liibeck. 
M. R nHtrs-3<i , sirl. 97- 99. Redogörelse :[ör dc storpolitiska 
maktintresscJJ a l1ctr. Öste rs jön och dära v följande inverkan på 
östersjös ta t<-• rna. 

i1sters0s taiPl'JJas JJJaritime lntc J·cc:se n. Redakta r Sven Delhoff-Ni elseu. 
D. T. 8. aug.-35, sid. 379- 90. Omfattar :följande avsnitt: 

j. Hanel eJsvägarna ö,ver Öste rs jön. 
8. Politiska för skjutningar. 
3. Pol en som ö s ters jömakt. 

Problems of tllf' PaciJi c. IV. P ark. Proc. juli--36, S'id. 917- 27. En 
und,-·rsökning av de problem , vi lka kunna utgö ra krigsorsaker. 

Th e Int<·rnational Situati on. R. U. S. I. , maj- 35, n :r 518, sid. 405. 
Gcnnany's Chall enge t o the Leaguo o:f Nations. 
The tluPP-Power Conference at Stresa. 
:Fn·n clt Proh·st to the Lcaguc. Leaguc Resolution. 
\Vithclntw<·r J'rom the League of Nations. (Paraguai). 
lt aly and Abyssini a. 
Tlw Grrck llc·volution. 

The In tcmational Situat ion. R. lT. S. I. 519, aug.-3G, sid. 62:::. 
Tysk u i rikes pol i tik (Hitl e rs ut im l an de d. 21 maj). 
Tysk-engelska J lottavtalet (>> Reactions)) av intresse). 
Tysklanel s nya flott,a . 
Italien och AlwssiniPn. 
Sto rmaktern a och A bc·ssini en. 
J ap an och Kin a. 
Slut på krige t i Chaco. 

Sea Po wer. R ear aclmiral Yates Stirling, jr. U. S. Navy. Proc., juni 
-35, sil. 767-80. R edogörelse för försöken till r ustningsbeg räns-
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n ingar sa mtiLligt som <Je oiku nationerna to rdra ett el'l,•kiivt 

J'ö r.s1·ar. Behandl ar vidare s jömakl ons betydelse och clt'll" nt. 

OndaHar följnnde avsni ti. : 

1. Uka säkerhet. 
:Z. ~jömaktcns hct.ycldse. 

Lias deutsch-englische Flotknflblwlllmeu \' OJn 18 Juni Hl35. RPolnk

iionell. 1\I. R. , juli-:33, ·sicl. :289-93. R edogörelse för öven·, 1,_ 

kommolsen elen 111 j uni i ur. 
Den ty sk-engelske Fl aacle traktat al 1S juni 1935. Kommandorkap t:Jjn 

Paul Jpseu. D. T. S., scpt.- :lG, sid.. 391-401. E edogörclsr• 'iir 

t raktaten 111 ecl ledning av L'll r eclaki ioneH artikel i »::'lLn inc 

Runrlsehau >>, julih>iftot 193.5. 

Sjöstrategi. 

Noglc av Sostrategiens. Gr und]Jrinciper. Kommancl0rkaptajn l'nul 

I psen. D. T. S., aug.- 33, sid. 353- 78. R ecension jämte kom

mentarer till .Kapten D. L nndqvists bok med s amma titel. 

The Influencc oJ: Sr•a Puwcr on B ri tish Strategy (Lccturc). Vicc-.\tl

minll Sir Bany E. Domvilc, K. B . .E., C. B., C. M. G. R. l' . 

S. I . 319, aug.-33, sid. Mi7. Ariikcln behandlar moderna s11 d

tegiska probl em. Berör bl. n.: 

:Jhlitärt och ekonomisl~t t r yck. 

J apa ns och U. S. A :s sjömakter. 
S l agskoppens betydelse. 
O l jr fr ågan. 
Lufts tridskrafternas inllytandr• på gaser ingen av eng. 

J! ettan . 
.Fyg mot handelsfartyg (diskussion). 

.Briinslefrå.gan. 

Japan·.~ FuPI Oil. Jgnatius Phayrc. R 1~. S. I. 318, aug.-;).), siLl.(\ Ii. 

Behnndlnr J apans bl'limlcstrategiska ställning och åtgärclPr 

Empire Oil Supplics in \\' ar. Aioclre\1. ,\ gnew. 11.. U . S. I . 518, maj 

-30, sid. 278. Många intn•.<;;Anta synpunkkr på Englands el jc

fö rsörjningsproblcm. Bl. a. påpekas att s ituationen nu ä r Le

tydligt gynnsammare för imperiet än vid krigsutbrottet, då r. 
S. A. levererade 56 % av världsbebovet Förskjutningamu i 

vä rldsproduktionen av alla slags oljor framgå av följande öv e•·

sikt där siffrorna angiva bns: 

• 

Ice 

u. s .. \. 
Ycnl'zucla 
.l{y~s land 

Rumänien 
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. .. .. .. . ...... ... .. . .... 
. . ... . . . .. . .. .. ....... 

}Jcr:;iell ..... . . . .... . . . . ..... . ... . 

lloll~inds lm I n di en .. . .... ... . . . . 

Isbr·y hu:e. 

1914. 

6,893,000 

440,000 
613,000 
400,000 
800,000 

3,1:20,000 

1934. 

18,973,000 
17.947,000 

4,133,000 
6,440,000 
7,1.44,000 
4,800,000 
:~,400,000 

brcakc 1·s. Hoclgcr L. Simons. Proc. jan .-35, sid. 49-53. Eedo

görelsc för isbryta rn as utveckling samt konstr uktiouen av mo 

clrrna ish rytfll'c. 

~jömaktspoli tik. 

Beyoncl ihc naYal ircati('S. Li c utcnant commanclcr ).Iclvin F. Tal

hot (::l . C.), U. S. ~avy. Proc. april- 3.'5, sirl. 465- 74. Tävlings

skrift å r 19:3.5. H<'dogörelsc J ör s i tuatiom•n, som. den kan bc

Llöm?.s Yar a, clå Londontraktaten ui går l jan. 1937. L ä värd. 

Sea power in the m odern world. Vicoadmiral a. D., Dr. h. c. Groos. 

:JL R apJ·il-33, sid. 145-62. l~rrcnsion och kritisk granskning 

a Y engPlske a minden Sir H<'rbro rt l{ichmonds bok m ed denna 

titel. :J[yckct l äsvärd. 

Luft mnldspoli t i k. 

Forskellige Lancle.; Lu[lrustning<·r. Solo jtnant H. Harm~ . D. T. S. 

maj--3.). s id. :.!07-:21. R edogö relse för luftrustningarna e.Eter 

v>irldskrigct sa m t rustning a r n as ståndpunkt vid bC'gynnelscn av 
{t r 1933. 

~jötaktik i nllmänl1et. 

Der l"i.ihrerbooi:skonlmandant~. .1\orvcttcnknpitiln Rugc. -:\L R mars 

33, s id. 11l--1:}. .Iiimlörd sc mellan dc olika principer, som till

lämpas i Tyskland och England. 

Station Keeping. C'aplain Russc·ll Willson, U. S. Navy. Proc. aug. 

-J.S, sicl. 110:5-9. En unclC' tSökning ang. möjligheten att bibe

httlla "in plais i formC'ring. F'örtycll igas av figurer och exempel. 
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The se rvice sclwolmastcr. Capi·ain }\l. E. Barker. C. \\'. S .. l'. :-.; 
Nav~· . Proc. april--33, sid . . )0:1.-4. Några s~·npunkter ;mg·. in . 
st r u ktö rstj ;1nsten. 

Artilleri tj~i11sten . 

Grundtt·ac·k n r Maalhl'\·a(•gelsc'ns Teori. Premierlojttunt a t: .\ rii !J,._ 
rie:t U. IL Arentoft D. T. S. april-35. Sicl. 168-203. H.<• dogii
rcLsr l"ör n1 ålds rörelses inverkan på data Jör beskjutnin g av 

m å lvt. ]cört)·clligas hv f igurc·r, kurvor, talwller och bcdiknin.l:?;ar. 

Adillcri.skytning og meteorologi. Prcm . lojtnant H. Lowzow. No rsk 
Tidsk rift Jor SjoH·scn n:r 4, nprii-3:-J, s id. 16ii. 

Arti\Jcriskyining: og meteorologi. Pre m. h1jtnant H. Lcl\I"Z0\1'. ;\. T. 
S., april-3.), s id. 160- 67. l'åpeka r balli tiska vinclP•ns och h,ll. 
list iska hithetens br tyd0lse ~:am t nödvändigheten av st ation er l"iir 

erh ål lande av prforclcrliga clata. 

D en balli stiska vindPns iindring· mNl höjden. l{ccl ak1ioncll. A. T. 
3. hiific"t-33, sid. 106- 9. stat istik från Skillingaryd SOJl1Jl l:l
rcn :1.93'1. 

Aufstcll ung der Artii ieric aui: Grosskamprschiffcn, ein nouart.igc1· i ln
lic'nisclicr Vorschlag. Arlmiral a. D. Prf'ntzcl, Berlin. :M. R 
juni-~fi, s id . 247-G:2. H.ccCJI Si.on av en artikel i >> H.ivista :Marii
tima" 1\):jiJ. Det svå r r.. a rti l lerirt. "förc·s lfl s uppställt lll id skP \ll'~ 

och <]c't Jlil'Cl<'l svåra vicl stävarna. 

Arti1Jcr ibekän1pning Pnl igt .1 9:3~ å rs tillägg t,ill cngPlska artillc>!l
rpg:trt. ReclaktimlPll. 1\ . T. 3 . . häftet, sid. \).) . Omfa tt:u 1''
cension av följande avsnitt: 

.1. Undcrriittolsctjänstcn. 
2. Art ill eribekämpn ingsi,aktik. 

Useful gunncry logs. LiC'utonant lL K Hose, U. S. Navs'. l'r<w. 
jan.--3:), s icl. 61-64. Påpeka r be·tydelsen och redogör för nli
viinclningen av >> artillcriloggbiic kc' r" för utbildning och övninga•·. 

Great guns. Lieutenant com11Htnder Wm J. Ashley, U. S. NaY:li 
R ese rv. Proc . maj--38, sicl. G27-31. Hrclogörcl sP för kanonc'Jl~ 

ut veck l in g f rän å r 1453. 

Sull' Usu ra D c·i Cannoni. A. APgc. Hi\·is!a )[arittima april-33, n :r 
4, s id. l3. Urbränning i artilleripjäse r. 

Förf. redogör .för urbri1nningcn i ariilleripjäsPr, rcfcr<'r<H 
i. korta dr:Jg dc mm·a betydande arbeten, som avhandla. clet1·1 
spö rsm:'il, granskar och kritiserar dc olika teorier, som hiti.nti l s 
f;·amstäUts, och framiii g ger dc ·ra kton' r , vi l k a onl. föds mCJi ill>!. 
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förorsaka ui·br iinlling, samt föreslår slutligen YJ&sa medel att 
begränsa des a lllma. 

GrundPrna för lwr iikning aY YerkaJJ i lcYancle m ål. E. Kihlbl om. A. 
T. 3. häftet 1.935, s id. 80-rl4. Omfattar följande aYsnitt: 

;\. ::-;::unhanclct m ellan levande k raft och verkan . 
]j. J:kr >ikn ing aY elen Ycrkan, som kan påräknas av viss 

kula (\·isst .<; kro t) . 
C. lksb mning ay rld <·kYisalc'n!"a antal0t sp ränggranat

sk rot. 
Föri.vclliga.s av formler, tabell er och f igun·r. L isYärd. 

Några orfarPnllcicr. Jie rtil 1-Iagnusson. A. T. :1.-2 häftct- 35, sid. 
l -22. OmJattar följ:J nde a1·snitt: 

:1. AYstånclsi nstrumcnt. 
2. A vs(åndsinstruments c1JtYändning Yicl luftYtirnct. 
:3. Ui.tagning av aYsti\ncls mätare. 
4. Utbildning ay avstånclsmätarc·. 
5. J)c>·at·brtning av mätrPsu liaL 

Mintjänsll'n. 

tJbersicht i.iber clic Entw icklung eks .Minc'nii"C'Sl'Ds m1 Auslan clc. -g. 

M. R. aprii-!Vi, sid. 162-7:1. RNlogörrl s<' för minans infl~'tande 
under v>i r l Llskriget, cl0ss tP kniska stå ndt•unkt Yicl krigets slut, 
er:Earonhcterna Jrfln världskriget och dä.raY följande utveckling 
efter kriget. 

Förtydligas av figurer. Liisvänl. 

tJbersicht i.ibN clio Entwicklung clPs :iVlincn\I"C'scns nn Auslandc. -g· . 

:M. R. nutj-;1."), sicl . HJS-·20\l. For(.~ . från fö rC>gåcncle häfte. 
Omfatta r: 

.1. :F ad y g a vsl'clda f"ör mir1utlii.ggning. 
2. Skycld mo t minor. 
3. :Minot·s upptiickancl c ocl1 unclanröjanck. 
11. .M: i nsvepningsfartyg. 
Fört .. Ydli gas nv tabeller och figurE'r. Läsvänl. 

UbHstjänstcu. 

The airplanl' on board. han A. Ganilol. Proc. :ian.-33, sicl. 1/- 2:). 
översättning :f: r ån S11anskan. Unelersöker möjligheterna :för att 
försP ubåtar med ll~·gmaskiner. Första törsöket gjorc\c·s ft engel
ska uMtcn 1\1 :>. FörtYcllia.;; nY f igurer. Liisv>ircl. 
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l,e .;;auYdage du pcrsoncl des submcrsiblcs uaufrages. Medcci n g~
La rcn10 maritime, juui-33, sid. 1:2'i- 5:i. neral P. Cazamian. 

Flygplan och luftskepp. 

The )J.ilii:ary Possibilities of the Autogiro. hlajor J. C. F. liolltHI. 
11,. U. '. I. n:r 318, maj 1933, sid. 356. 

The loss ol' tlw Akron. :Lieutcnant eommandcr C. E. Ro~cndahl, U. 
S. Navy. Proc. juli-34, sid. 921-33. En redogör else för Akron's 
::;is la Hit d sam t en under.söknit1 g a v orsakerna till dcnsam lll as 
undergång. 

Navy Skyhooks. Licutenant H. B. i\iill or, U. S. Navy. Proc. febr.- :\i\ 
s id. 20·1-'10. Redogörelse i ör utvecklingen av anordningar "a 
för -rlygplans medtörande nv luHsk<:'PP samt planens start frun 
oc:h >: lamlnin g» vid luHske])l'en. 

Hauga rfartyg. 

The Devclopment of the _-\irer aH Carrie r. IL J. C. Harpor, .\ . :\L 
Inst. C. E., H. U. S. T. n:r G19 augusti-35, sid. 505. Kort h.i:.:tll
rik över tambi ing.s- ool1 sta rt föri:iök J rån fartyg. Data :[ör engc l
ska oclt nllClra ländors hangarfa rt.yg. 

Seadrollll'S. G. Oswa ll Williams. K U. S. I. n:r 518 maj--35, sid. :}1:\. 
Amer i kanske ingenjören Edward Armstrong har konstruerat en 
>> Soadromo>>, som boatår av on stålkonstruktion med en l anti
ningsplats av climemionorna 1,500X300 fot uppburen av 32 t. 

f lottörer, vi lka kunna teleskopiskt indragas. Anordningen Y> 
gc•r 6:),:21.0 tons och kostar 1 milj. pund. 3 sådana »Seadro nt s 
planeras utlagda på elen norra atlantrouten och kostnaderna för
dcJas mollan U. S. ~L\_., E ng] aml och Frankrike såsom närmast 
in-tress•• ra dc. 

Luftk1·iget. 

Somc "\~pcets of Air Opcratiotls at Sca. Commander R :1L El l>. 
R U. S. l. n:r :S18 maj-3\ sicl. 3:28. LäsYiird. Efter föredrag ·t 
avslutade the >>Chairman» 11,car-Aclmiral Kennedy-Purvis sitt. an
föra!ldo mod >> The air is a new fa.ctor, but. it has not altcr•··.l 
:t:undamonial naYal principles by onc ,,·hit.» 

Störtbombfäl lning. E. H ellström. A. T. :l-2 häitct--35,s1d. 23--33. 
Syn p u n lder som kunna t.i än a till någon l cdning vid bedömandet 
av dc Jörändringar, som störtbomb.liillningen kan tänkas m od 
fö ra i fruga om luitvärm•t.s Jörmåga att avvärja anfall. (h. 
fattar följande avsnitt: 
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:1. .N ilgn1 uq>;i'tngsvärrlcJL 
:2. \ ' rrkan a1· den enakilcia bombl'n samt iriifisanolikhcten. 
3. ::itörtbombLil lJ1ing-en och luit.Yiirnsart.illerict. 
Förtydligas a1· formler och tabeller. 

Aandech· .wlcJo rholcl uncl<'r Hojddlyvning. Kaptajnlojtuant L. Ro
stock-Jensen. D. T. S. juni-35, s id. :280-9:1. Redogörelse för 
mlllning~organcns n·aktion vid luitiör1unning i elen inandade 
lul.irn ocl1 diirnY uppkornmrmclo töljckr. 

LufttcrritM.iot. Orlogskaptajtl, cancl. jur. Ht>lil,t•ck. D. T. S .. lllars 
-33, sid. R9- l4:2. Om:fattar \'öljnnde aYsniit: 

1. Sjötorritoricts juridiska s tällning . 
:2. 'J,uflens jurieliska siällning. 
c} . Praxis under värlcl..,krigct. 
-1. Disku ~ion aY s.vnpunktl'r. 
:5. Iri<'ntitsprincipon. 
G. J, u ttroui or. 

W ingecl nrlllir·s. l\bjcr J. T. ()otlire.'·· R K p. s. c. R U. S. l. n :r 
,)Hl, aug.-33 .. 'i . 486. Förfaliarc·n ·J'öronlar ntt modrist Jl:·gplan 
stöno :f:örbancl. so m lancb inom l'iel!ckns trrritorium, cUir plan
tera l'cipnaclc' >>cellen>. MotorcYklar, kulsprutm ocl1 antitnnk
Ya]J<'n meclf'Örn.<. Största sdrigheton finnN förf . vara att finna 
lämplig~ lnnclning·.sl'ält. S.iöflygplml l'örutsättas över lmYucl
tagot icke. 

The arm y and. t lw "\i r. C'n]lhtij] .1. O'lL Mae U re go r, R. ~\., R L'. 
S. I. n :r ~>19 , aug.-:3:3. s. 500. Adikt•ln är a1· stor t intl'PsS<'. Don 
behanclla r, l'r~tn armens SY l'l>unkt soit, sd\r ighotcrna mod och 
ol;ig·r'nltotcrna aY ett sjiiJ,·shinclip:l fln~·,·aJWIL Fl~·gvapuet nnser 
sina sa mnrll<'t.;;uppg ifter Y~ra a1· sd;:umtir hct.:·rll'lac och Yill 
offra R lit p[t .s :jiiiY.stiincliga uppgi l'tr•r. 

Ryska fts iktr·t· Olll rt.~·.g.-;pmling. \\'g .. T . .i. s. n:r n-:3:), s ill. :3:SO. 

Luft n a Yigering·. 

LuftnaYi gr•rillg nw<l r :ulio. L oi1n an t llu clmlz. ::\or.~k tidskrilt inr 
s joYC'S"il l!: r ..1. ap r i 1-33, sid. 168. 

Air naYigatioa \\T inkl r·. Lir•uteJWllt Thonl 3'i L. Tliurl o\\· . A. C'. rroc'. 
aug. ---30, sid . :1 1:20-21. Sy;1pu nkkr J ör a t 1 tninska Sl'ihighet•·r
na vitl Ji :1Y il,n'ring• ·n 8\. lh·g-plan . Tabl'll. 

Aerolog·,,· Hllli 11w 1-Ia\\'aiian High\. Lit•!Jknani E. \\~ . StPplwns, r. 
S. f\av .1·. Proc. [r,hr.-:3:-i . sid . :209-H. Ht•tlogör J'ör Yiidorloh
tiänstenB u tn,Y l ljn tick vitl J'lygniugC'n. 
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Flygfotografi. 

Förslag till nunwrisk-grafisk metod för bestämmande av punkters 
koorclina ter ur sned bild, då två punkter äro koordinatbestämdn. 
Uarl Hadcrph. A. T. 3. häftet-35, sid. 110. Ett :förslag i anslut
ning till en artikel i l. ocl1 2. häftena 1933 >> Flygfotograf ieTs 
använd;1ing vid artilleriet». 

l"örtydligas av formler, figmcr och tabeller. 

Ha di o. 

I"uftnavigering med radio. Lroiinant Buchholz. N. T. S. april-35, 

The 

sid. 168-78. Omfattar följande avsnitt: 

l. Radiopejlapparat och radiokompass. 
:2. Aeronautiska racliof~'rar. 
Föriyclligas av ligurer. 

history ot the international code. 
Eoyal Navy. Proc. aug.--34, sid. 
tionoll a signa !bokens historik. 

Uommancler Hilary P. 1\fead . 
1083-88. Bidrag till intern a-

Sambanclstjencsten som Jeclcl i elen sj0militaere cfterretningstjenestPn. 
Kaptain E. A. Ster:n. N. T. S. april-35, sic!. 157-65. Behandl ar 
föl jande spörsmål: 

1. 
. -; OvcrJ:öring av unclcnättclser. 

Signalspcningen som led i elen positiva unclerrätteJiw .. 
tjänsten. 

B. ii.tgärde r ntot f'icndens signalspaning san1t signalstör
ning. 

Signalvcscmlds utvickling i det l 8 :e og begynnelsen av det l9: e år
huml 1'<' . F. 'llcutlich. N ors k Tidskri H for Sjrovesen n :r 4, ap r i l 
- 35, sicl. l4P. 

Signalv<'Sl'IHlei3 utvickLing i clet 18:c og begynnelsen av det ::19:e {n 

hunclre. F . 13ccltlich. N. T. S. april-35, sid. 148-57. Red o
görelsE' fcr signalväsendets historiska utveckling under ovan
niimncla tid, särskilt med hänsyn till Norge. 

Sarnbanclsijencsten som ledd i dem sjromilitacrc efterretningstjcnesteu . 
Kaptein E. A. Stecn. Norsk Tidskrift for sjrovesen n:r 4 april 
-35, sid. 157. 

Commeroi al commun ication systems and national clc,fence. Lieutcnaut. 
communder G. \V. J o,Jmson, U. S. N a vy. Proc. ang.-35, sid. 

675-

1112.- - lU. Redogörelse för s~ mlwndet mellan de kommersiella 
signr.Hörbinclelsen och det nationella fö rsva ret, särskilt med hän
syn till anwrikanska iörhållanclen . 

N avigeringstjäns ten. 

The t.cuesi:rial trianglc. Licutcnant commanclcr P. V. Jl. Weems, 
U. ::l. N a vy. Proc. april-35, s id. 533-34. 

Two old sights rcjuvenated. Lieutcnant commander \V. A. Mason, 
U. S. N av s. l' r o c. npril-35, sid. 523-26. Redogörelse [ör me
toder att göra obscrvationPr ävPn uneler ogynnsam ma atml.osfä

riska .förhftllandcn. 

A hanelv aid io the uavigator. Ccmunanclcr Jules James, U. S. Navy. 
Pr~c. april--:35, sid. 493-fl!'i. R cclogörclsc för användningen av 
c'n logaritmisk skala Jör >ltt unelerHitta uträlmingPn vid kom
bination av fnrt, tid och dist,ans. 

The Poienti alities of Television i' or \V m· like. Commander J. A. Slee, 
C. B . .E., R N. R. U. S. I. n :r [>19, aug.-35, sid. 522. Artikeln 
redogör tör tPlevisionens nuvarande svårigheter och begränsning 
och 18mnar åt läsan~n att avgöra dess framtida möjligheter i 
försvar ets t j än st. 

Arsberättelse i navigation och s jöfart. .J. Stefcnson. T. i . S. n:r G 
-35, .sid. 304. 

SimpliJied ali.itudc and azimuth tahlc's. Licutenant commanclcr C. 
E . Taylor, U. S. Navy. l'roc., juli-35, sid. 928-33. Redogörelse 
för iörenl·;:\adc tabeller och deras användning. Förtydligas av 
:figurer. 

Graphic interpolation in azimuth tablPs. Commander Francis 8. 
Craven, U. S. Navy. Proc. fcbr.-35, s id. 222-28. Omfattar 
P x cm p d och deras lösning. FörtycHi gas a v Jigu re r. 

Hjelpemidler ve el regning i astronomisk navigasjcm. K aptcin J. 
Lrochstoer. N. T. S. mars-35 sid. 123- 27. Redogörelse för vissa 
tabellverk 

A tlas-·w 0rke's Hoifrckvens-Ekkolocld. Lrojtnant Airnar S0renssc11 . N. 
T. S. mars-35, sid. 127--30. lledogörcl sl' för Atlas-Vlcrkes nya 
>> ljucllösm> c~kolocl. Förtydligas av tabell och :[ig. 

Vaeskekompasscr og dm·cs undersrokclse. Lrojtnant Aimar S0renssen. 
N. T. S, scpt.-:35, sid. 3::15- -17. Redogö,relse för de fordringar, 
vilka i allmänhet ställas på en god vätskckompass, samt de un
clcrsökniDgar gPnom vilka man kan få fram dess egenskaper. 



- 676-

Väded~kstjänsten. 

The Navy's l'art in moclPrn a<·~·ological cleveloptnc•nt,s. Li0uten an1 T. 
J . O'Brien, U. S. Kavy. Proc. tnars-35, sid. 383. Förf. in],.,l"l· 
sin artikC'l med att fast slå, att det ·finnes vissa konstaDta fa klo
n•r , som sti\!1 olJC'rörcla genom nlla t idc·rs l.;rigshistoria och ~"In 
sålunda iek<' iindrats i oel1 med vapnens utveckling. Som <' X<'Ill
pd Hiinuw.s vii.clorl ek sförldlli8Jtclena vilka s studium enlio·t fi_i,·· 
JH'glig<•rats intill vära dagar i n ~i ~tan samma mått son~ pä ~{,: 
gamle grek<•t·nas ti(l. År lt>4'7 börjaclP >>el en marina m et enro],1 _ 

gien s f aclen>, li eutPtlant M. :F. Maury, U. S. N. , sina meteorolo
gi ska unckrsökning Hr. Intresset för hithörande ämnen Yar i 
.stort sdt cloc k svagt, till dess Amerika kom med i världskr i.~· .. t 
ocl1 härig('nom f'll oqtani .s ntion Jramtvingadcs för >> Naval AC't'o
lngp>, vilken iiu mer utvecklats i och med att flyg et fått allt 
ll!Pr ök a cl lwtyclclse för Jlottan. H~irclter följPr en redogörc·b· 
f ör ll <•n oc•na sie utv<'cklingcn inom :floU.ans meteorologi~k., 

tjänst . Häri o•nniitunas ! ' 11 eld nya instrumC'nt och m etoder , Y;lr

v.icl föd. bl . ::1. so1tt Jör cgångsman på området n äJJllll'l' non 1n ii1-
llPJI 13jct km· s, SoJ ]J(' r g och l'cttersPn. 

Y iiclerld;:stj;.iJF.(c·ns alltjii.mt ökaclc betydelse för ci.viH <W 

miliitirt :flyg J'åtwkls. Till slut uttalar förf. iiven s in övC'rt_q.:·,·l
se om cl,•n stora roll , väcle: ~·leks, ljänsten, vad sjö1·apnf't lwtr iit f:•r 
koumwr att spe 1ft i hamtickn i såväl ·[red som krig·. 

Hunicnnc security. Li C' utenant T.saiuh Olch. U. S. Nav\·. I'ror . i ntt 
--J.), sicl. ~8-30. Redogörelse för dc förberPdPls~r. som ]·,,,r 
vicltr. g as för att unclerläita möjligl1C't,erna att ],]ara en Ol'k >lll 

A erologisk ickuik. Prc ttticrlojtnmlt H. Lowzow. N. T. S. selJ t.-iY>. 
sid . 004- 10. Reclogöre,Jsc för lJilo t ballongvi sc ringar ocl; den!-; 
ntlörancle. Förtydli g as av figurer. 

SjörättsmåL 1\!JanöYcrtjiinst. 

Safe stems J'or ships. :Lirntcnant rommnncl er T. \,\~ . Shericlan , U. ~. 

Naval Reserve. Proc. juni--3.), sicl . 812- 13. Påpek:u att m:
varaml c s tilvform på h ancle lsfar iyg C'n öka sk adorna vid koll· 
sionPr s am t Jöreslår annan stäviyp. 

The erossing situation. Li eutPn rmt RaymoDd F . Farwell. U . S. N>l

val RC'servC'. Proc. april- 35, sicl. 5l3- 22. Behandlar kolli si on~
faran under olika fall och därvid gällande s jöfartsregler. 

Einiges i.ibcr Secmannscha rt mit mittelgt·ossPn SchiHcn . G., :M:. H. 
maj-33, sill. :209--13. Exempel på manövrering av fa rtyg a,
krysS:.Jl'C'S s torlek. Förty eli i g as a v figur er. Läsvärd. 
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}\. propPr lockout. I.iPtt1 Pnan1· Haymond .F. Farwell, U. S. Naval Re
se rve. Proc. juli- 3G, sid. 934- 43. Redogörelse för nödviinclig · 
heten av god utkik samt några s jö6itts mål i frågan. 

Det kemiska kriget. 

-Gas ~Vadare lts Pot<' n t ia litil'S and Limitations. >>Eespiraton . K U. 
S. I. aug. - 35, sid. 597, n:r 519. Allmänt om gaskrig. Avdel
ning<~n >>Spray attacks >> av intresse. Avdelningen >> Tlw Naval 
aspect» rnimlt·c g i vande. 

Några synpunkter lwträtfanllo clei. kc~miska kriget. :B. Z. K. Krigs
vC'tenska ps-A kadPmir~ns hamllingar och tids krift , - 35. n :r 2, 
si el. 25. 

8 keppshyggnadstj~i n sten i allmänhet. 

J)icsc• IJnotor und Hochdrucklwi ssclampf hir Sch iHsmaschinenanlagen. 
Vireadmiral (Ing.) s. D. Paul BPrncli. M. R. maj- 35, sid. 215-20. 
J~tt oriPntcramle föt·cclrag hftllet i >>Marine-Arbcitsgemeinschaf 
de r DPul'.sclwn GeselischaH Ji.ir Wehr polit.ik und \Vehrwisscn
schal'h . 

Tiieselmotor und Hochrlruckhcissll:nnpr riir Sch iHsmaschinenanlagen . 
V iceaclmir al (Tll g·.) a. n. Paul BPm dt. M:. R. juni- 35, sid. 252- 61. 
Fodsättu ing och slut av Pil artikel från fö regående häfte. R e-
dogöre lse Jör nya åugpamwkonstr uktioner. 

Dynamic stabilization of ships. Lieute,nant commancler E. vV. \Vunch, 
jr, U. S. Nav;~·. Proc. jauuari-35, sid. 81- 84. Redogör för 
priilcip(']'na ·rör anordnancld av stabilisering· hos farty g. För
t0·dligas av figurc>r. 

Slagfartyg. 

'Golcl .MeclaJ Essay (:t\aval), 193tL I~iPutl>nant C. :M. Bennett. R. U . 
S. L n:1· 31R maj- 3:), s. 2Gi". .Födattaro·n bl•,handlar iimnet >> To 
consicler in aJJ its aspects tl1 0 tninimum size of the eapital ship 
clr•Jnanc1 Pd by moclPrn conclitions of warfan'>> och kommet· til1 
slutsatsen aH 27,000 tons och 2 .. :5 knop torde vara tillfyll c>st . Av 
intn•ssc 'ir ;ivPn, aa llPt mecJe,Js våra artilil'riC't anses börH an
onlnas j ii m v fil st1 som Ju [i värns kanoner. 

(Ports.) 

Tidskrif l Sj6Tiisendel 48 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
meddelade genom Th. Wawrinskys Patentbyrå, StocldtOlm. 

l 
Diarie- l Datum ~Ulnmer 

21/11 --3513683/28 

5560/30 

1880/12 

4519/33 

4460/34 

3603/32 

506/35 

3769/33 
1934/34 
821/34 

4732/32 

4498f30 

Uppfinningens art l 

Skovelkrans fö r rudialånglurbiner. (Tillä::l 
patente r n :r 81.296). .\.-B. Spontan, Stoci) 
hol m. 

skovelkrans för radiell a ån g- eller gasturbiul'r. 
(Tillägg till patentet n:r 81296). A.-B. Spou 
tan, Stoekholm. 

Anordning för mottagning av högfrekventa V<l 

a-or av minch·e än tio meters längcl. Tel" 
funken GeselischaH fi.ir drahtlose Telegra1• 
hie m. b. H ., Brlin. 

Anordning för minskning av förvrängningarJ Ul 
i modulerade rörsändare. Telefunken Geseli 
schaft fi.ir drahtlose Telegraphie m. b. ll .l 
Berlin. 

Selektivt verkande skydtlsanordning. Allgenw i ! 
ne ElektriciHits-Ges., Berlin. 

Sätt att rena vegetab.i lisl.m och animaliska olj o .

1 

jämte sålunda framstäl ld produkt. L. R o 
senstein och W. J. Huncl, San Francisco. 

Anordning· vid kedjeroster o. el. med vid ena än 
dan på tvärgående bärst~inger sv ängbart lfl. !!'
rade roststavar. Babeock & lV iicox Ltd. 
London. 

Utväxlingsanorclning. W. Zadow, Berlin. 
FriktionsväxeL Rud. Sack, Leipzig. 
Framdrivningsanordning för tramdrivning i etl 

flytande eller gasfor111igt medium. S. .\. 
d'Etudes des Brevets & Procedes Coanda -
SociC>te Coanda -, Clichy, Paris. 

Låsanordning för fallskärmshöljen. Carl H. 
Lundholm A.-B., Stoekholm. 

Anordning för fjärröverföring av visareinsbil 
ningar. Allgemeine Elektrieitäts-Ges, Berli 1 • 
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Datum l Diarie-1 Upptinningens art numm er 

28/1 1-35 3620/31 Sätt att JramstäJla cyrnol och toluol. H. O. V. 
13ergström, E:. X Cecierquist och K. G. Tro
beck, Stockholm. 

» 

» 

3782/30 Periodiskt verkande absorptionsky lappara t.' A. 
U. Särnm ark, Göteborg. 

4211 /34 Anordning för automatiskt öppnande av oljeav
loppsventilen vid kylmaskiner. N. V. Maehi
nerieen- en Apparaten Fabrieken, Utreeht. 

336/35 strypanordning fö r kylanläggningar med kyl-
godsbeliållare. Robert Bosch A. G., Stuttgart. 

3529/34 övervakniugsanliiggning. Telefonab. L. M. Erics
son, Stockholm. 

3754/30 Apparat för miitning och reglering av frekven -

5280/33 

506{34 

3l67f34 

2224/34 

2484/32 

4309/34 

4389/33 

68j33 

3709/34 

4942/32 

ser. Socictc Fran<;-aise Radio-Elektrique, 
Paris. 

Radiosändare för modulerade vågor. Societc l 
Fra111;-aise Radio-Elektrique, Paris. 

Rad i o mottagare med ra 111 an tenn. Telefunken l 
Ges. :[i.ir clraht lose Te legraphie m. b. II., Ber
lin. 

Anordning vill alarmapparater för fadionödsig
naler. S. W. F. O. Olin, Göteborg. 

Födaringssätt för framställning av flytande 
bränsle. A. A. Roberts, London. 

I,uftbefuktningsapparat. A.-B. Svenska Fliik1-
fabriken, Stockholrn . 

.inordning för elektrisk tidtagning. E. V. Hägg"
st. röm, Djursholm. 

Anordning vid tvåtaktsEörbränningsm otorer. F. 
.Johansson, l" al u n. 

Anorcloing vid Jyrtakts[örbränningsmotorel·. E. 
F. Arblaster, Mount Lawley, Australien. 

Bränsleinsprutningspump ·för förbränningsmoto
rer. A. Baj, Milano. 

Ventilregleringsanordning vid förbränningsmo
torer, vilkas avloppsgaser uppblandade med 
komprimerad luft utnyttjas so m drivmedium 
för andra maskiner. A.-B. Götaverken, Gö-1 
teborg. 



Datum l Diarie- l 
nummer 

28/11-35 1649/35 l 
829/31 

" 3457/33 

3550/33 

2623/34 

180/33 

23/12-35 5144/33 

1778/34 

513/34 

2892f34 

261/34-

3666/34 

3945/34 

19/12-35 3403;33 

372f34 

4782/34. 
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Uppfinningens art 

Värmeisolation. <.'. G. Munters, Stockholm. 
Mynningsbroms (ör eldvapen. Automatic Gnus 

Incorpora te d, 'vV ashington. 
Lavettage för artilleripjäser. G. C. DaYi~oJt . 

:New London, A. F. S. 
Avtryckarmekanism 1ör aut omatiskt skjutva p~:n . 

A. J. J~ahti, Jyväsk.vlä, Finland. 
Omkopplingsanordning för serieeld och enkeL 

skott vid a utomatiska eldvapen . Auto-ord
nance Corp., New York. 

Anslagsbrandrör mecl säkerhetsanord ning. 
Schn eiller & Cie, Paris. 

Dörrlås med c iC<kiwi sk. kontaktanorclning. G .. \ . 
Platin, l\:aln1ar. 

FlygarehuYa 11\('cl t<·idOJlanordning. Sit•ntt'm 
Apparate und :Mascl1i.nen Ges. m. b. II. , \kr
lin. 

Förbränningsn1otor nwcl motlöpande kolvar. T. 
B. Danck11·arclt , TJos Angoles. 

Förbräningsmoior mC'cl spolkompressor. 13. Ru
!lelJC'l'!!', Stock holm. 

Anordning vid sa nunansaHa flygmaskint>r. R. 
U. Mayo, L011clon. 

Automati . .,\d t•ldvaJll'll mC'd utbytbart patronJna
gasiJt. Schw<•izl'ri sc hc IndustriC'-G cs., ~l'U
hausen, Scbweiz. 

Aviyrni ngsRJIOL'Cllling ·J'ö,r aut.oma tiska skju i v n
pen. I. I. Si8ck och A. T. Linclfors, Sitwk
hollll. 

Förstärka•·<· Jllcd automatisk känsliglwtsr<·,:IP
ri ng:, Sl•<·cit·llt tör radiomott agare. '1\ lt•· 
funkee G<·s. l'iir clrahtlosc TclPgraphit' 111. h. 
H. , Derlin. 

Avsändningdörfaramlf' _vid dt .. _Braunsk:t r~r an-1 
v;1nt som s ä n el ar(' 1 och J: or lnl dO\'l'r l <H" J ng . 
Radio Corp. oJ Anwrica, New \'ork . 

.i\lellantn•k'. r nsövt• rlngrings mottagarc' . N. V. 1'\li
\ips' (il<wilanl]l('llfalwiekPn. Ei11hovl'll. 

Datum l Diarie
nummer 

19/12-35 738/35 

2835j33 

1159/3<1 

5188f3 i 

1817J34 

1441/34 
3575J34 

12/12-35 1336!33 

l 4327/341 

4328/34 

1303/33 

1631/33 

4781 /34 

681 

Uppfinningens art 

Anordning för inställning av radioapparat . Ideal 
\\ ' erkc A. G. hir dralttlosc Tclephonie, Ber
l in-Hnhenschöuhausen. 

Ljudrlitlllparc Jör l'örhränningsmotorcr vid [ör
bl·änniJlgsmotorr•r. Trio I'roducts Corp., Buf-
Jalo, A. :F. S. . 

l3räns lei11 s pr u t n in gsa no r el n i ng för di eselmotorcr 
cHPr liknande förhränniDgsnwtorer. J. A. 
Johansson, Göte borg. 

Re g lc·ringsa nonlni ng :t' ö r inspr u tningsförlop pei 
vid. Iörbränuing~motore r . Robert Bosch A. 
G., Stuttgarl. 

Anor dning vid torpL·<kr utan kölvatten. S. di 
Vicino och M.. Enridti, Neapel. 

Ex:plosiv projckiil. K W. Brandt, Paris. 
A11orclning vi el tänds k r u va r r esp . tändpatroner. 

i\J3. BoJors, Bo t' ors. l 
Anordning J ör tcrmocly n. a m i sk ack u m u le ring och 

nl'gi.vning av rnngi, amiattande en värme
pump, <'n Yä rmckraJ:t maskin samt vatten in
nehå llando övc1·- och unclP·rackumulatorer. 
l<'. ~larguetTe, Mannhcim. 

Allord ning fö r termod;ynamjsk ackumulering och 
och it\ givning av energi. F. Margucrre, 
i\'Lannhein1. 

Anordning tör borLh-dning av lörlust,värmen vid 
tennodynamisk ackumulcriDg och avgivning 
av energi . le. MargucrrC', :Mannheim. 

Siitt J'ör tillverkning av en anordning till för
h inclrandl' av cJtcrkoknin g hos elektriska 
ackumu la to re r. .r\ c k u nJ.ul ator-Fabriksa /b. Tu
llor, S tocldtolm. 

Anordning vid s1ickkoJ.Jtak1r r. A. E. Andersson . 
Göteborg. 

Auo rclning för tändning· av gasformiga, f l:vtanclC' 
t•llcr tm'lvPdormiga briins lcn i ugnar, gas-
1u l·hinL'r , Jöri>dnllingsmo ton·L m. m. A!B. 
\lilo, Siockholn1. 
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Uppfinningens art Datum l Diarie-1 
numn1er 

1--------+-------~------------------------------------·------

12/12-35 3771/33 Friktionskoppling. Gustavc Fast Enginccrin~ 

CJorp. , Anna polis, A. L s. 
5/12--35 2674 /B3 Lagringsnnordning iör turbinhus. R. \Va gnPt'. l 

Hamburg. 
4826/28 

5435/28 

Anordning för eliminering av elistorsionen Yi:lll 
teletonledningar med fö rstärkare. Telefon
a /b. L ::'Il. Ericsson, Stockholm. l 

Antenn. :Marconi's Vlircless Telegraph Co. , 1.1<1 . 

3742/33 
London. 

]i'ödaringssätt :för radiopejling. 
dio A.-R, Lidingö. 

Aga-Baltic R-1-

1 

3062/35 Automati sk avstiimni ngsanorclning. Aga-Baltic ' 
Hadio A.-13., Lidingö. 

383/35 Anordning Jör s t~· rning av Yäts kl:'mnssorna 1 

sling,•rtankar. Simens Apparntf• und .Ma
sch incn G('S. m. m. H., Berlin. 

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 
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