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Utdrag ur årsberättelse i torpedväsende 1935. 
Avgiven av ledarnoten T. Thoren. 

Utvecklingen inom torpedväsendet under de senaste åren 

kan icke sägas hava inneburit några nyheter av epokgörande 

natur, utan känneLecknas mera av ett fullkomnande av tor

peden och utsk jutningsanordningarna för densamma samt för

bättrad instrumentering, varjämte torpedtaktiken på grund av 

hydrofonen och artilleriebs moderna eldledningsmetoder och 

ökade eldhastighet delvis tvingats in i nya banor. 

:_\Iyheter av större värde från utländska mariner äro genom 

den förkliuliga sekretessen rätt sporadiska, vilket dock med 

hänsyn t ill, att vi inom landet äga en torpedfabrik, stående 

på höjden av vad utlandet kan b juda, icke behöver tillmätas 

all tför stor betydelse. Våra torpeder äro dessutom ganska 

billiga i tillverkning, utan att därför kvaliteten blir nämnvärt 

lidand e. P å sina håll har man så stränga fordringar vid le

verans a v torpeder , att t. ex. ett halvt dussin torpeder skola 

kunna söndertagas, bitarna hopblandas och åter hopsättas utan 

hänsyn till vilken torped detaljerna förut hört, samt därefter 

omedelbar t skjutas med godkända banor. Provet synes väl 

svårt och kan kn appast förklaras på annal sätt, än att god

kända hanor i1r elt rcla tiYt begrepp. 

Vid redogörelsen för ståndpunk ten och utvecklingen i fö

revarande vapengren vill jag skärskåda följande avsnitt: 

Tidskrift i Sjöväsendet. 5 
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Ökning av torpedfarten. 
Kraftigare sprängladdning. 
Torpedfällning från flygplan. 
Torpedtuber. 
Instrumentering. 

Artilleriets och hydofonens inflytande på torpedtaktiken . 
Torpedskjutning från flygplan. 

Ökning rw torpedfarten. 

Torpedens fart har i allmänhet under årens lopp visat en 
tämligen jämnt stigande linje, varför meddelandet från ·whi 
tehead i Fiume, att 50 knop plötsligt uppnåtts i ett slag frå n 
46 knop, mottagits med en viss skepsis, som emellertid visa t 
sig ogrundad. Man ansåg, att det rörde sig om ett enstaka 
toppresultat och ej om en ordinär arbetspresta tion, som måst e 
kunna upprepas ett stort antal skott utan att torpeden behö
ver överses mellan skotten. Fimne synes em.el1erticl hava 
lyckats , och då framställer sig frågan om orsaken till den 
kraftiga fartökn in gen. Enär en förbättring av ängapparaten 
eller maskinen icke brukar medföra mer än en eller anna n 
knops vinst, måste man utgå från , att torpedens yttre a jorts 
förmånligare , el. v . s. linjerna utformats mera extremt s~~·öm 
l~njebetonade , varjämte troligen effektivare propellrar utexpe
rimenterats. Den halvsfäriska förkonformen konuner vid 
högre farter än 40 knop utom räkningen på grund av de vid 
denna kon erforderliga effektbeloppen, men även den trubbigt 
ogivala konen har antagligen frångåtts för att m inska vatte1~ . 
motståndet. Med utpräglat lång ogival förkon flyttas visser
ligei~ sprängcentrum längre bakåt, men det kan ifrågasättas , 
om Icke denna nackdel uppväges av fartöknin gen. 

o Vid höga farter sättas torpedmaskinerna på svåra pr m·. 
Lagt varvtal med stor propellerstigning frestar cylindrarna . 
och liten stigning med åtföljande högt varvtal är ofta påkostan
de för ventil!systemet. Det är därför nödvändig't med för hö -
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ga farter speciellt byggda maskiner. \Vhiteheacl i Fiume an
vänder en tvåeylindrisk, dubbelverkande maskin, firman med 
samma namn i Neapel har förutom elen rätt vanliga åttacy
lindriska stjärnmaskinen en rak sexa, som även lär prövats 
i I-lorten . En del firmor hava försökt sig på olika turhintyper, 
men utan nämnvärd framgång, varför Bliss Leavitt i Brook
lyn troligen alltjämt är en sam om tillverkningen av de såsom 
oekonomisk a anseelda turbinlorpcderna. 

Den moderna torpedens höga fart har framkallat en mång
falld problem vid inskjutningen i sjön, så att tekniken härviel
lag utvecklats till en hel liten vetenskap för sig. Ett mindre 
fel , som knappast märkes vid låg fart, framträder nämligen 
tydligt och ofta på ett obehagligt sätt vid höga farter. Hu
vudvikten vid inskjutningen kan sägas ligga i att erhålla re
gelbundna djup- och sidbanor, vilket i första rummet åstad
kommes genom riktig balansering och lugna rörelser av vä l 
avvägda roder. Särsk,ilt djupbanan har blivit en stötes ten, som 
dock i allmänhet nå!Zot så när överkommits !Zenom lämpliaare u u . b 

pendelvikt och bättre avvägning av djuprodrens storlek . På 
en del h åll har man dock icke helt lyck ats, utan mftst god taga 
mindre goda cljupbanor, vilket särskilt gäller vid torpeder med 
vVoolwichstjärt. Sistnänmda stjärtstycke är visserligen oöm
mare än F imnestjär ten och ger i vissa fa n någon fartökning , 
men i stället avsevärt sämre cljupbanor. 

I< ra j'tigare sprängladdning. 

I allmänhet har hittills i torpedstridskoner använts trotyl 
eller därmed jämförbara sprängämnen. På senaste tiden har 
emellertid vid A.-B. Bofors Nobelkrut efter långvariga och in
gående föPsök framställts ett sprängämne, kallat bonit och be
stående av trotyl med tillsats av hexogen. Boniten har lägre 
förpuffningstemperatur än trotylen , men ej större känslighet 
för slag än t. ex. noviten. Vid träff med massiv projektil mol 
bonilladelning har denna kunnat bringas till antändning, men 
ej till detonal1ion. Beträffande sprängkraft beräknas boniten 
vara t rotylen betydligt överlägsen. 



-60-

Torpedladdningarnas storlek varierar i allmänhet mellan 

250 och 300 kg. I U. S. A. har förslag väckts alt övergä till 

en 63 cm. Lorpel för att få en mot moderna fartygskonstruk 

tioner effektiv sprängladdning, men allmänt anses, att grän 

sen för kalibern med hänsyn till torpedernas praktiska hand 

havand e ombord, särskilt å jagare, går vid c:a 53 cm. 

Torpedfällning från flygplan. 

De för5 La försöken att fälla torped från flygplan utfördes 

på låg höjd, ej över 15 m., och med torpeden fast upphängd 

i en vinkel av 5- 20 grader mot horisontalplanet. Flygplanet 

var v~d fällningen i horisontalläge och fick ej ha vaggande 

rörelser, enär eljest torpedbanan blev synnerligen oregelbun

den. Denna enkla fällningsmetod lyckades ibland, men en

dast på låga höjder och sällan i sidvind. För aLt skydda fäll 

ningen och flygplanet från beskjulande artilleris vattenupp

kast har det emellertid visat sig nödvändigt att kunna utföra 

fällningen från 50--60 m. höjd. Vid försöken på dessa höj

der mötte man problem , som gjorde, att den tidigare allmänt 

utbredda optimismen försvann lika spårlöst som de fällda tor

pederna. 
Torpeden skall oberoende av planets höjd och hastighel 

samt vindens riktning och styrka gå ned i vattnet i s~tdan 

vinkel , alt den varken kommeT för flatt och därav tvingas till 

direkt uppsprång eller i för stor vinkel, i vilket fall den går 

mycket djupt eller till och med slår över på rygg. Problemet 

med den rätta nedslagsvinkeln har visat sig mycket svårlöst. 

och man kan ämm icke säga, att banorna fullt behärskas, iiven 

om godtagbara lösningar framkommiL 
Man fann tämligen snart , att banan blev bättre, om tor

pedens nedslagsvinkel överensstämde med tangenten till tyngd

punktsbanan i nedslagspunkten, dock att torpeden vid låga 

höjder skulle ha större vinkel och vid stora höjder mindre 

vinkel mot vattnet än sagda tangent. 
För att torpeden över huvud taget skall följa tangentba 
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11an måste elen bibringas en lämplig initiallutning, vilket i 

flera länder ordnats så, att torpedens förkon får falla under 

ett visst ins,Lällbart tidsmoment, innan akterpartiet släppes. 

Emellertid beror detta tidsmoment av såväl flygplanets egen 

bastighet och flyghöjden som. vinelens riktning och styrka, och 

som planets besättning uneler stridsmässiga förhållanden icke 

med säkerhet kan bestämma någon av de för initialrotationen 

bestämmande faktorerna, allra minst höjden, är det tydligt, 

att i fallbanan kan insmyga sig stora fel , som icke rättas till 

i luften. 
Det anses därför på mfmga håll , att någon slags styrning 

av torpeden i luften är nödvändig. Styrningen har då till än

damål att hålla torpedens längelaxel ungefärligen utefter tyngd

punktsbanan och därvid rätta till de fel, som gjorts vid fäll

ningen. I Norge har man löst problemet på så sätt, alt på 

ordinarie djuprodren apterats lösbghara stora luftroder, på

verkade av i luftströmmens riktning stående mindre styrroder. 

Luftrodren avkastas vid nedslaget. På större höjder anses 

svårigheter möta med styrningen i luften, enär då stor positiv 

kriti sk nedslagsvinkel är önskvärd och torpeden under sådana 

förh ållanden utsättes för stora påfrestningar. I flera länder 

har därför tanken framkommit att släppa torpeden med till

hjälp av fallskärm eller stora vingar för att oberoende av fall

höjelen hålla torpedens längaxel utefter tyngdpunktsbanan och 

nedbringa nedslagshastigheten. 
Av för inställning av initialrotationen erforderliga faktorer 

är flyghöjden den mest svårbestämda, särskilt på större höj

der. En fransk firma har lanserat en. s. k. ekoaltimeter, base

rad på ekolodningsmetoden och avsedd för flygplan. ~Ied 

apparaten kan man med mycket liten felprocent få avslåndet 

till nedanför belägen mark eller vattenyta. Av ekots beskaf · 

fenhet skall dessutom kunna avgöras, om man flyger över skog, 

åker eller vatten. Vid torpedfällning kan flygaren antingen 

lätt och säkert bes tämma flyghöjden eller ock,så lägga in pla

net på en önskad höjd genom att ställa apparaten att avgiva 

en mot den önskade höjelen svarande ton och därpå gå ned 
till dess ekot får samma ton rom den inställda. 
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Då torpeden träffar va ttnet, utsättes den för en kraftig 
r e tardation, som dels s täller stora krav på djupstyrning och 
lämplig roderlåsning, dels kommer maskinen att rusa med ty 
åtfölja nde påkänningar. För a lt bjiilpa till vid torpedens upp
bromsning användes brmnsklotsar , som avkopplas efter elt 
läm pli g t ~mtal maskinvarv elLer genom särskild anordning. 
Brom sklotsarna anses särskilt fördelaktiga vid fällning på 
grunt vatten, enär djupstyrningen då måste funktion era nor
mall snarast möjl~gt. För att spara maskinen från rusningen 
ef ter nedslaget användes en fördröjningsanordning, som till 
lå ter maskinet"LS igångsållning först då torpeden retarderat till 
s in ordinarie fart i vattnet. För att därjämte komma ifrån 
påfrestningen på maskinen vid eventuella luftsprång, som kun
na inträffa efter n edslaget genom för liten nedslagsvinkel el
ler genom att torpeden efter stor djupdykning fortsätter över 
det inställda djupet och hoppar , har införts ett rusningsspjäll, 
som a utom a tiskt strypc:T lufUillföDseln, då torpeden är över 
vattnet. 

Banan omedelbart efter n edslaget tillkrånglas även vid 
fällning i h ård sidvind genom den då uppkommande kraftiga 
bajoneltsvängcn , som är så golt som mnöjlig att undvika. 

Hillills har nästan uteslutande använts 45 cm. torpeder 
för fäll n i ng fr å n flygplan och hels t för ändamålet särski l t till
verkade torpeder , enär ändring av äldre torpedm· för dylik 
fällning av flera skäl icke ~ir lämpligt. Vanliga standardtor 
peder äro nämligen för svagt byggda, varjämte inställningsan
ordn ingama för olika organ icke äro åtkomliga, då torpeden 
~i.r upphängd under flygplanet. Torpedvikten hålles givetvis 
så liten som möjligt uneler hänsynstagande till stark konstruk
tion och kraftigt dimensionera:d maskin . Den vanliga torpc
clen för fällning från flygplan har 170- 180 kg. laddning och 
40- 1.1:4 knops fart på c :a 2,000 m. 

Torpedtub er. 

Den allmänna tendensen synes vara att vid modernisering · 
ar av slugskepp taga bort befintliga torpedtuber. På dc största 
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kryssarna har hittills använts ett moderat antal tuber, dock 
har bland annat U. S. A. helt frångått tuber på nyare fartyg 
av denna klass , som är att betrakta såsom uteslutande artille
rifartyg och vars höga däck åstadkommit tubhöjder över vat
tenytan på upp till 9 m. P å övriga kryssare apteras så många 
tuber , som få plats, i en del fall Hi st. 53 cm . tuber i kvadrup
peluppställ.ning. 

P å jagare användes i r egel sex tuber i trippeluppställning 
eller åtta i kvadruppel. I allmänhet äro tuberna placerade i 
midskeppslinjen, vilket dock å stora jagare medför långa ske
dar, högt utskjutningstryck m ed atföljancle stora tubvikter (en 
trippeltub väger c:a 8 ton och en kvadruppcltub 15 ton) samt 
framför allt sm å b estrykningsvinklar, som nästan göra följan
de riktning omöjlig och därför föranlett flera mariner att in
föra vinkelinst ~illning på gyrot även på jagartorpeder. För
delen av gyrovinkel på jagartorpeder torde vara tvivelaktig, 
även om tydlig skjutgir undvikes. U. S. A. har prövat upp
ställning bordvar~s , och en konstruktör har till och med för
ordat häckuppställning med skjutning akteröver med stjärten 
först i likhet m ed å motortorpedbå tar. Frankrike har å en 
del jagare delvis infört bordvartsuppställning, enligt uppgift 
på gnmd av erfarenheterna från övningar i elinuna och dålig 
sikt, då stora b estrykningsvinklar erfordras. Japan har för
sökt uppställning på skenor, som möjliggöra tubernas förflytt
ning från den ena sidan till den andra. 

För utskjutningen användes m es t krut, dock ha en del 
marin er s[tväl luft- som krututskjutning. För att kunna varie
ra utskjutningshastigheten och därigen om komma ifrån svå
righeten med olika låsningar för olika tubställningar eller då
liga kritiska banor m ed bottenskott på grunda farvatten har 
Inan på en del h åll infört utskjutning m ed en, respektive två 
patroner vid krututskjutning och variabel åtstrypning av luft
tilloppet vid luftutskjutning. Båda delarna varieras automa
tiskt alltefter tubställningen . Sättet med olika uskjutnings
hastighet är berättigat, enär vid akterligaste tubställningar och 
hög fart på såväl jagare som torped den senare vid sk jutning 
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med olåsta roder gör en djupsväng på drygt 20 m. 

Samtidigt som ingen större marin bygger jagare på minel 

re än 1,:300 ton, har på några håll och då just i stora mariner 

dykt upp ett slagt stora torpedbåtar på 500- 600 ton. Den 

stora jagaren är visserligen väl synlig, har en avsevärd m ål 

yta samt är rätt dyr , men svårigheten med nyssnämnda tor 

pedbåt är att på ett fartyg, hälvten så stort som jagaren, ap 

era ett tillräckligt antal tuber med torpeder, som ha en m ol 

moderna fartyg verksam sprängladdning. Torpedkalibern bör 

knappast minskas, varför viktminskningen kommer att gå ut 

över antalet tuber eller, och troligast, artilleribestyckningen . 

Fartygen skulle då bliva rena torpedfartyg och jagaren åter 

göra skäl för sitt namn. Japan har vid sitt försök med torped

båtar tydligen ö,verbelastat dem med 3--12 cm. kanoner och 

3-53 cm. tuber. 
Motortorpedbåtarna hava alltjämt sina förspråkare och 

växa i storlek och fart (55 knop) samt förses med sjunkbomb

fällare m. m. Torpedbestyckningen är dock alltjämt 2-45 cm. 

rännor. Båtarna äro i allmänhet avsedda att kunna medföras 

på slagskepp. En del större kryssare äro dessutom försedda 

med ett antal lätta tuber, som kunna apteras å fartygens egn:1 

motorbåtar. 
Större ubåtar ha numera som regel sex hiller i förstäven 

och två häcktuber, varjämte i en del mariner apteras ett va 

rierande antal däckstuber i dubbel-, trippel- eller kvadruppel

uppställning. De stora ubåtarna medgiva också. medförandel 

av ett stort antal torpeder, i ett fall 32 st. 

Instrumentering. 

En mer ,eller mindre fullständig iDJstrumentering har gi

vetvis icke samma betydelse vid torpedskjutning som vid ar 

tilleriets betjänande, i det att ingen som helst instrumentering 

kan garantera torpedträff på grund av elen långa tid, som för

flyter från skott till dess torpeden skär mållinjen. Man måste 

dock eftersträva lämplig eldledningsinstrumenteTing och etl 
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händigt sikte, som är lätt att använ.da under såväl dager som 

mörker och som passar till både följande riktning och fasta 

tubställningar. Vad instrumenteringen för erhållande av sikt

faktorerna beträffar, finnes i allmänhet icke fullständig tor

pedcentral, som skulle taga stor plats och draga avsevärd kost

nad samt ökad personal, ulan avses vid torpedstrid användas 

antingen artillericentralen, vilket blir fallet å jagare, eller å 

större fartyg t. ex. luftvärncentralen. Härvid måste dock oh .. 

serveras, att torpedanfall från jagare ofta besvaras av motan

fall, varvid jagarnas artilleri är i minst lika stort behov a v 

central som torpedledningen, och som de båda vapnen då ha 

olika mål, kan torpedledningen endast få avståndsmätare, och 

det under förutsättning , att två mätare finnas. Framför allt 

å jagare kan man därför icke räkna med att få använda nå

gon central, utan siktfaktorerna få i allmänhet som hittills 

bedömas eller i bästa fall beräknas genom inklinameter och 

mätare. 
Stora ansträngningar nedläggas för närvarande överallt 

på torpedsiktet, så att detta passar för följande riktning, som 

införes över lag. I siktet införes även en del andra finesser , 

såsom automatisk avfyring vid fasta tubställningar, cl:l. sikt

linjen passerar tubriktningen plus inställd siktvinkeL Här

vidlag gäller dock den gamla regeln, att nya tekniska anord

ningar icke böra införas, om de icke utgöra en påvisbar för

bättring. 

Artilleriets och hydrofonens inflytande pä lorpedtakiiken. 

Aven om en och annan större marin vid sina övningar 

ibland låter utföra massanfall med jagarflottiljer så att säga 

i ström utan något skydd och till korta skjutavstånd, måste 

torpedanfall uneler dager och god sikt utan skydel av dimbild

ning på grund av fientliga artilleriet anses innebära en så stor 

risk, att dylika anfall icke utan tvingande skäl böra utföras . 

Med hjälp av från flygplan utlagd dimma kunna däremot ja

gare och motortorpedbåtar utan större risk komma in på god-
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lagbart skjutavstånd. H.ent teoretiskt räknas ~O hm såsom 

maximum skjutavstånd för a lt en torpedsalva skall ha träff

möjligheter, särskilt med hänsyn till, alt målförbandet numera 

i allmänhet endast innehåller ett få tal fartyg , som. dessutom 

utföra m olmanövrer fartygsvis mot torpedbanorn a. 

Den uppfattningen syn es dock slagit igenom, alt anfallen 

skola vara massanfaU från skilda li.igen i skydd av dimbild

ning, så att skju tavstånden bli korta . En amerikansk tak tiker 

säger sig föredraga 50 torpeder p å 60- 70 hm skjutavstånd 

framför J 00 torpeder på 120 hm; vii k et senare a vs tå n d bety

de~· .. frånvaron av skyddande dimma. Vid en italiensk övning 

ulfm·dcs t. ex. massanJuli a v 20 jagare mot 5 större fartyg , 

som gingo i formering. Av drygt 100 skjutna torpeder träf

f.ade 7, trots det att målen sökte gira undan för de väl syn

liga banorna. Anfallet, som utfördes under skydd av dimbild

ning 1:1ed GO hm skjutavstånd, visar, att en modern torped

salva mgalundu är ett försök att med några torpeder erhålla 

enskilda träffar , ulan fastmer att skicka av en maJSsa torpeder 

-~om ett slags rörligt minfält mot m ålen. Och klart är, alt 

m ed växanek torpedanfall ökas träffmöjligheterna, först och 

frömst på grund av svårigheterna att gira undan för mer än 
en torped i sänder. 

Hydrofonen s in verkan på torpedfartygen s uppträdande 

gör sig gällande mot ubå tar under såväl da"er som mörke1· h -- ' 

m en mol övervattensfartygen företrädesvis under mörker. En 

god hydrofon kan under gynn:sanuna betingelser höra och in

pejla en torped på c :a 50 hm och en jagare p rt ä nnu s törre 

avstånd. Trots de modern a torpedernas ofta väl utbalanserade 

maskiner höras de lika väl som. äldre 45 cm. torp eder , troligen 

genom att maskineriets dock befintliga vibrationer ge en ton 

åt torpedskalet, vilken ton på grund av det höga effektbe

loppet blir ganska skarp. Att i ett torpedfält pejla de en

skilda torpederna anses em ellertid omöjligt, varför hydrofo

n en s ändamål i elylikt fall endast blir att varsko fältets an

nalkande och dess yttergränser. Under mörker kunna jagare 

och motortorpedbåtar ej komma in på km·ta h åll utan att 
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pejlas , varför även då ett stor t antal torpeder erfordras för 

att dels neutralisera det ökade skjutavståndet, dels täcka ett 

större område p:\ grund av elen undanmanöver från målfar

tygens sida, som säkerligen utföres , så snart fältet kommit i 

vattnet. 

I en del m ariner låter m an motortorpedbåtarna draga för

del av den döda sektor , h ydrofonerna äro bekajade m ed akter

över, och gå till anfall akter ifrån samt först på nära h åll gi

ra ut och skjuta. Bästa medlet mot sådana anfall är akter

bevakning. 

Enär hydrofon erna äro m ycket känsliga och lätt förstö

ras av i närheten inträffande detonationer, såsom träff i far

tyget eller svårt artilleris nedslag i vattnet i närheten, beräk

nas hydrofontjänsten vara satt ur spel efter en ar tilleristr id, 

vilke t skulle gynna efterföljande torpedanfall. 

T ur pedskj utning f rån /ly g plan. 

Taktiken vid lorpedskjulning från flygplan kan ick e sä

gas var a vidare prövad, m en av tillgängliga upplysningar att 

döma synas anfallen i allmänhet ansättas fr ån båda sidor om 

målet på ungefär 2,000 m. höjd till c :a 40 hm avstånd , då 

flygplanen gå n ed till 50- 100 m . höjd och s täller in siktet, 

varpå skjutningen utföres p å 10 hm avstånd och på högs t 30 

m. höjd. Träff-procent på upp till 50 skall ha erhållits vid 

elylika anfall , varvid dock planen givetvis varit ostörda. I 

Italien lär även användas anfall på samma kurs som m ålet 

och 90 graders gyrovinkeL Fördelen härmed är, att sikt

vinkeln lättare b edömes, m en m etoden innebär längre tid i 

farozonen, varjämte torpedens bana blir osäker genom den 

stora giren omedelbart efter n edslaget. 

Torpedanfall från flygpl::tn antages även komma att ut

föras i form av modifierad störtdykning från ett par tusen 

111. höjd med siktvinkeln bestämd före dykningen, samt skjut

ningen utföras till och med innan planet ännu rik tigt rätat 



-68-

upp sig. På grund av svårigheterna vid detta anfaUssätt så
väl med hänsyn till bestämmande av siktvinkeln som ford
ringarna på fällanordningen har dock metoden tills vidare en
dast teoretiskt intresse. 

Ä ven vid torpedanfall med flygplan användes på sina 
håll av snabba jaktplan utlagd dimma, bakom vilken torped
planen gå till anfall. I England försökes under mörker tor 
pedskjutn:ing från flygplan med tiUhjälp av lysbomber från 
jaktplan, varvid torpedplanen kunna osedda gå in på kort 
håll mot de belysta målen. Uppslaget är intres.sant, men svå
righeten ligger i att hitta målen, om dessa ej röjt sig eller 
deras exakta läge ej är känt. 

Trots trägna försök kan emellertid anfall med torpedflyg
plan ännu icke sägas ha tr:unpat ut barnskorna, och meningar
na äro utomlands alltjämt delade beträffande torpedplanens 
värde relativt bombplan. 
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Sundproblemer. ~:~) 

Som fremgaar af Bemevnelsen paa det Emne, som jeg 
har den lEre at skulle behandie i Aften, er det Problemer, der 
efter min Mening kan faa allerstorsic Betydning for vort Land, 
som skal s~ttes under Debat. 

Dissc Prohlemcr er un~gtclig af kompliceret Art, og det 
Standpunkt, man indtager til dem, maa naturligt staa i noje 
Relation til det Syn, man har paa vor Milit~rpolitik og paa 
den storpolitiske U d viklin g. 

Hvad vor ~iiliherpolitik angaar, saa foreligger det, saa
vidt jeg kan skonne, end1m uafklarct, huacl Befolkningen vil, 
om den i det hele taget uil et Forsvar eller kun Bcuogtning, 
idet der efter min Mening er en dyb v~sensforskel imellem 
disse Begreber, - maaske ikkc saa meget teoretisk, som netop 
naar dc skal forcs ud i Praksis. 

Om Ordet >> Bevogtning >> kan man passende bruge Goethes 
Ord: >>Eben wo Bcgriffc fehlen , da stellt zur rcchten Zeit ein 
\Vort sich ein ». Man fristes til at sige, at hvor Ordet »Be
vogtning >> slipper ind, der slipper Logikken ud. 

Et Forsvar kr~ver Anvendclsc af milit~re Magtmidler til 
Imoclegaaelse af alvorligc Nculralitels- og Souverainitetskr~n-

*) Efter särskild anmaning har Redaktionen vänt sig till Kom
mandorkapt::tjn i den Kgl. danske J\farine Paul Ipsen och inhämtat 
hans tillständ att trycl:a detta :föreclrag. som är hållet i »Den kon
servative Klub» i Köpenhamn. 

KommC'nd0rkaptajncn ön skar framhålla att för edraget helt står 
för hans C'gC'n rfikning. 
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kelser, m cdons Bevoglningsprincipp et kon sekvent genncmfe>rt 
indsknenker sig til en J(onstatering af og Protest mod sa a
danne Kr::enkelser uclen koncentreret Magtanvendelse. 

Dc Betragtninger, som jeg i det efterfe>lgende anl::egger, 
baserer s'ig paa, at da der stadig oprctholdes et krigsmressigt 
udrustct Militrerv::esen, hvor ufuldkomment dette end er , sa:1 

maa det til syvende og sidst vel ogsaa vrere Meningen, at detle 
om ne>dvendigt skal s::ettes ind i Forsvars0jemed, thi ellers vii 
det vrere baade irrationelt, ulogisk og uforsvarligt at oprel
holde egentligt Krigsmateriel bestemt til militrere Operationer. 

Hvor tneffende er i denne Forhindelse ogsaa Mefistofi. 
les Ord: »Gewöhnlich glaub t ein Mensch, wenn er nur vVörtcr 
hört, es mi.isscn sich dabei doch auch was dcnkcn lassen >>). 

Endviclere m.aa der gaas ud fra , at de 0konomi,ske Mid
ler, der stilles til Mili trerets Raadighed, som hidtil, skal an
vendes paa bedst mulige :vraade til at skabe et Forsvar. 

Men endnu uklarere end den indenrigske Milit::erpolitik . 
forekommcr elen udcn rigspoliOsk e Situation mig for Tiden a l 
v::ere ; det synes saare va111skeligt al l0fte b.Jot en Flig af d e! 
Treppc, der 1ilhyller Europ"ls Sk::ebnc. Alt hvacl vi kan e r 
derfor med Historien som Baggrund at ansLille visse Sandsyn 
lighedsbetragninger for , hvilken Politik vi skal f0re under 
forskellige Konstellationer , og hvilkc Foranstaltninger vi ska l 
gennemf0rc for at kunne g01·e os Haab om at undgaa at blivt' 

. inddragct i kommende Krige. 
De botydelige Oprustninger, der i stigende Tempo fore

gaar ovcralt, synes al bcbnde luigcrisk c Opge>r m ellem Folke 
ne eller i alt Fald Frygt clerfor, men der synes mig paa de11 
anden Siclc ikkc Grund til at forvente , at saadanne Opg0r -
der direkte vil ber01·e vort Land - umicldelbart forestaar; per
sonligt tror jeg, at vi cndnu har Tid Lil at indhentc det for 
s0mte, hvis vi vil tage fat nu. Nogct anclet er, at der synes 
ikke at vrere synlige Tegn til, at det danske Folk vil ofre de! . 
der er str::engt n0dvencligt, for at vi skal kunne hj::elpe os u d 
af en kommende Krig. 
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?\len i al denne Uklarhed er det v::erd at fastbo lde visse 
J{endsgernin ger, og en af clis>Se er, at Sundet lige fra Absalons 
Dage og til Dato har spillert en afg0rende Rolle i Danmarks 
Historie. 

Inden Adskillelsen fra de skaanskc Landsdele var Sundet 
det centr a le og tillige det ubestridt vigtigstc Genncmsejlings
farvand incl til 0sters0en og dc1'1. Hovedaare, der lcdte incl til 
Rigels Hjerte. Af Sundet tappedc vi Guld ved Suncltolclcn, men 
denn e m edf01·tc ogsaa alvorligc udenrigspolitiske Forviklinger . 
Sundets milit::er- og erhvervspolitisike Betydning medf0rte, at 
allerede i Erik af Pommerens Tid udbyggcdes et indrc For
svar m ed ydrc Forsvarsv::erker, 0rekrog, Kärnan og .\!falmu 
Slot. 

Sundet har bragt os Lykke og Ulykkc, - Lykkc som da 
O~)dams F laadc den 29 Oktober 1658 ad denne Vej bragte 
~1get elen reddende Hj::elp , - Ulykke fordi vi flere Gange 
forte en hazarderct Sundpoli l ik, og forcli Sundet var den Port, 
hvis Besidclelse kunde benyt1es til at gorc 0sters0cn til aaben t 
eller lukket Hav. 

Vi ser saaledes i Grevefejden for ne>jagtig 400 Aar siclen 
(l 534- 36), h vorledes Li.ibcck greb ind, idet det 0nskedc 0ster
S0en forvaneilet Lil et lukket Hav, medens Hollaonclcrne vilde 
holde det aabenl. Baade Axel Oxcnstjerna og Karl X Gustav 
mente, at Danmark og Sverige skulde forene sig i et Forbund 
til Sikring af >> 0sters0ens Frihecl >> . Ingen andre end de to 
Stater maaltc holdc Krigsflauder i 0sters0en, og de skuldc i 
Forening hindre fremmede Kri~sskihe i at scjl·e derind. 

Intreressant er det saaledcs at erindr e, at en af Fredsbe
ting~Iserne i H.oskildefreden var, >> at begge Sta.ter Danmark og 
Svenge skulde love at opgive Forbund med andre Magter, naar 
de var til hinandens Skade og ikke tilslcde nocren fremmed 
f" n ]Cntlig Orlogsflaacle, hvem det vrere kan , at passere eller l0be 
g~nnem Sund ellm· B::elt ind i 0sters0en, men hver paa sin 
S1de efter bedste Evne s0ge at forhindre og afv::erge dette. , 

Danmark trak sig dog klogclig:t ud af denne hazarderedc 
Sp::errepolitik , og ved Freden i K0benhavn i l 660 uclgik Be-
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stemmelserne om (le fremmede Orlogsflaader af Roskilde

freden. 

Under den nederlandske Opst::md p01rsede Filip den II af 

~panien paa a.t overfalde Helsing0r og Helsingborg for at 

afskrere sine oprorske UmlersaaUcr, I-Iolhenderne, i at drive 

Handel paa 0sters0en, der var deres okonomiske Livsnerve. 

Men det vil fore alt for vidt at skildre, hvor ofte i det 19 og 20 

Aarlmnclrecle de to Tanker »Aabent Hav >> eller »Lukket Hav » 

brodes med hinanden. I-Iver Gang der har dannet sig en Stor

magt ved 0stersoen, har den uva:-gerligt str::ebt at lukke 0ster

soen og lige saa uv::cgerligt funclet Modstand hos de ledende 

Yestcurop[eiske .Magter. 

Tiden udclukker desv::enc en Gcnnemgang af Stmdets Hi· 

storie, hvor a nsk elig clottc end vilde v::ere til Belysning af E m 

net, men med Hisloriens Erfaringer i Erindring, er det fuldt 

berettigel at manc til at forc en vclovervejet og besindig Sund

politik stadig med det Maal ~or 0je at tilstr::ebe at holde os 

ud l' n for krigcriske Konflik ter; men Historien vis er ogsaa, at 

delte kr::.evcr en nojc tilrettclagt Balancepolitik og Midler til 

at gennemforc denne. 

Det er derfor ikke tilstnekkcligt at skubbe hele Sp!wgs

maalet fra sig og tro , at naar vi blot lader v::ere med at tah' 

om Sundets Betydning, saa henledes andre Staters Opm::erk

somhed h eller ikkc derpaa , nej dertil er vore egne og andre 

Staters Interesser for vitale i Sundsporgsmaalet. 

Naar det udtaltes, at SundpPoblcmerne er komplicerede. 

saa skyldes det, at dc er af vidt forskellig og modstridendt 

Art, set fra et dansk Intcrcssesynspunkt. Af forskcllige Ele

menter skal saaledes n::evncs: 

l. Sundets internatianale kommerciellc og milit::.erc iletyd

ning som alfar Vej til og fra 0stersocn. 

2. Dets Betydning som Port til 0sl'crsoen, der kan tjcne til 

>> aaberu eller >> lukkcb 0slersopolitik. 

:1. Dcts srerlige Intcresse for S;-erigc i kommcrcicl og m i

litrer Hcnseencle. 
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4. Dets s::.erlige Interesse for Danmark, som Fcerdselsvej til 

og fra Hovedsladen og dets Betydning for Fonwaret af 

Sj::elland og af Kobenhavn mod Angreb fra Soen og fra 

Luften, herunder ogsaa Sundets Betydning som FOl·bin

delsesvej mellem Sjrelland og Sverige. 

;:>. De fa>lles danske og svenske Interesser eller Interesse

mods::.etninger, der bl. a . fremkommer som Folge af de 
sotcrritoriale Forhold. 

Ser vi nu forst paa Sundets interzwtionale hnnmercielle 

og militcere Betydning, saa maa det de1s erkendes, at Sundet 

er den kortesto Forbindelsesvej mcllem Verdenshavne og 0ster

s0ens 0stlige Del, idet der i denne Forbindelse ses bort fra 

Kielerkanalen, der under Konflikter, hvori Tyskland er ind

draget, vil v::.ere ganske under tysk Herredomme. Store Bcelt 

er ikke alene en l::.engcre Vej men ogsaa vanskeligcre naviga

bell, og det f0rer t::et forbi tysk S0- og Landterritorium i Fe

mern B::.elt og ved Gedser Hev. Det besideler den Fordel, at 

det er passabelt for Skibe med ethvert Dybgaaende. Hvor det 

drejer sig om et frontalt Angreb nord fra mod 0ste~:soens uest

lige Del, eller om Operationer nord paa herfra, enten det nu 

drejer sig om Operationer op i Kaltegat eller om et Okkupa

tionsforctagende af Sj::.elland, er Store B::elt's Betydning frem
tr::.edende. 

Sundet flankeres kun af Sj::ellands Kyst og Skaane, men 

det kan kun passeres med 8 m. Dybgaaende. Det er en Kends

gerning, der til Overflod statistisk kan bevises, at de efter 

Krigen nydmmede 0stersostater uden Undtagelse efter deres 

Adskillelsc fra Rusland i langt hojere Grad i kommerciel Hen

senode er orienlcrcl mod Vest og derfor i Iangt h0jere Grad 

er interesseret i Forbindelsesvejene til 0sters0en. Jeg behover 

saaledes blot at minde om, at ca. 75 % af Polens Handel nu 

gaar over Danzig og Gdynia. I Tilf::.elde af Krig med Rusland 

maa dissc Lancle fortrinsvis se dcres Redning i I-Ijrelp vest 

fra. Saavcl Flertaltel af 0stersostaleme som Vestmagterne sy

nes derfor at haYe absolut Interessc i, at Sundet holdes aabcnt 
som Passagcvej. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 6 



- 74 -

Men hvorledes nu m ed Slater som Rusland og Tysl.:/u ll( / 
og Fo'l·holdet dem imellcm . Efter Nazi:smens Sejr synes der 
at v:oere indtraactt en udpr:oeget kolig Stemning Landene inwl
lem; men den storpoli tiske Vincifloj synes iovrigt at vrere i 
stadig Bev:oegelse. Dette Mod:sretningsforhold kan dog on· 
nogen Tndflydelse paa dausk-svenskr udenrigspoliliske Syn~ 
punkter , idet Sverige jo fortrinsvis har Blikket vendt mod {'l 

Stormcentrum mod 0sl, medens vi i hojere Grad har Blikkct 
venclt mod Syd. l\len hvor Talen er om Rus/and, saa er dl' t 
afgorende for os , at Huslands maritime Slridskrrefter i 0ster
soen - om end ingcnlunde ubelydelige i ull Fald kvanlitatiYt 
- i endnu ringcrc Grad end under Verdenskrigen stnekkcr til 
til andel end defensiv Krigs1'01·else, og at Operalionsafstandcn 
til vore Farvande udelukkcr v~u·ige Operationer, saulrenge H.Lb 

land ikke besideler Ba.scr urennere end Kronsladt. \Ilen skuld<· 
den russiske Flaade t~enke p<.w al ville give sig i Lag m ed a l 
sp::.erre Gennemsejlingsfarvandcnc eller paa varige Operationer 
i disse, ja saa er der Grund til at form.ode, al disse pinligt Yi l 
beror e svenske lnleresser, og i saa Fald har elen svenske Fiaa
de fra sine Baser i Stockholm og Karlskrona god e Bctingclsn 
for at "Tibe ind i Flanken mod saaclanne Operationer og lru( o 
Forbinde1seslinierne. Under dis se Forhold ma a et saad ::m t 
russ isk Foretagend e anses for yderligere hazarderet. 

Den tyske Fiaod e har jo langt fra naaet den Styrke, de1 1 
besad for Verd enskrigen og kan i det hele ikke maales med d<· 
5 Stormagtsflaader, og tilmed maa det erkendes, at det Ty 
p evalg, som den tyske Flaaclc ved sin Genopbygning or gaat• l 
ind for - hurtige Panserkrydsere og Kryclsere -, ikke sync~ 
foretaget med Henblik paa Operationer i vore Farvancle, hvm 
sl::erke Monitorer maa vrere at foretnekke, men langt snaren 
synes bygget til Handelskrig og Handelsbeskyllelse paa Ver 
elenshaven e. 

Men den tyske Flaades relative Svagbod kan nelop bcvir-
ke, at Tyskland i langt hojere Grad end under Vordenskrigen 
kan se sig noclsaget til at lukke 0sleTsoen, og saalrenge Dan 
mark h efinder sig i sin nnvrerencl c Afrus tnignstilstand , vi' 
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baacle Fris telsen t.il og Nodvcndighcclen af al bes::ette dan sk 
Territorium vrere ston·e. Vi ser saalecles det paracloksale, at 
det, al baacle den tysk e og danske Flaade befindcr sig i en 
Svagheclslilslancl , oger Faren for, at vort T erritorium ikkc kan 
forblive ubcrort. 

Alt synes at tydc paa, at vi a lter - som saa mange Gan 
ge i vor Histori e - kan hlive slille l overfor moclsat rettede 
Viljer og lnteresser, og at vore Gennemsejlingsfarvancle -
speci ell Sundet -- atter lmn blive Br::.endpunktel for dissc Jn
tercsscmodsre tnin ger. 

Skal m an i korte Tn.ck gore Rede for , hvilke Scerinteres
ser Sverige hor ul vcu·etagc, - ja san taler saa at sige alt for , 
at Sverige har overv::elclende Intcressc i, at vore Gennemsej
lingsfarvande - specielt Sundet - holdes aabne. Sundet er 
den nodvcndige Forhindelsesvcj mellem 0st- og Sydsverige 
baacle i konunerciel og i militrer Hcn seendc, og Sundet er Acl
gangen fra Ost- og Sydsverige ud til Vercl enshavene. Man op
stiller den l\fulighed, at Sverige - for at stolte eventuel tysk 
Poletik -- skulle hjrelpe Tysk land til at Jukkc 0slersoen for 
Vestmugtcrne, m en en saadan Politik anser jeg for udclukket, 
alenc forcli den vil uclsrelle Sveriges Vestkysthavne og Sohandel 
for Ovcrgrcb fra de Vcstmagtm, der har Interesser i al kunne 
trrenge ind i eller h andlc i 0sters0en. J eg tror heller ikke, at 
nogcn svensk S0strateg eller Statsmaud omgaas med saadanm' 
Tanker . Men - vil man maaske s1ige .- h vad er da den Tal e 
om svenske Befreslningsanlllig ved Sundet , som dog h:1r v::.erct 
debaltcrct i elen svenske Forsvarskommission . Ja - jcg ha r 
h verken Aclkomst end s.ige Bemyncligelse til a l s vare: m en 
som jeg sen ere vil g0re Rede for, saa er Forslagsstillernes Tml
ke dermed form entlig bl. a .. al Sverige jndcnfor Sundomraaclt>t 
bor kunne hindre andre i at sp::erre paa svensk Soterri!-orium. 
og at sa a dan n e Batterier vi l kunne t j ene til at varetag e de sa>r
lige svenske Forsvarsint'Cresser i et for Sveriges Erhversliv og 
som m i litrer Forbindelsesvej srerdeles vigligt Forsvarsafsn i t. 
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Lad mig i denne Forbindelse minde om, at selv om man 
foretager visse Sprerringsforanstallninger i et Farvand, beh0-
ver dette ikke at vrere ensbetydende med, at man lukker dette. 
Meget ofte etableres Sprerringer jo forr at kunne ud0ve Kontrol, 
man srelter et Grerde og h enviser Passagen til en Port i dette. 
Fra Verdenskrigen kender vi talrige Eksempler paa den Slags 
Kontrolltoranstaltninger. 

Selv om vi havde NEnesprerringer h rrers over Store Brelt 
og ved Indscjlingen nord fra til Kobenhavn, saa henvistes Tra
fikken unler Lodsn.ing til srerlige Gennemsejlingsstecler i Sprer
ringerne, dog var det forhuclt Krigsskibe at passere. Nogel 
lignende gjorde Tyskland i Sundets sydlige Del for at for 
hinclre fjentlige Krigsskibes Incltnengen, og f0re Kontroi n1ced 
0sters0hanclelen, idet dc dog samtidig lod neutrale Skibe pas
sere efter Visitation. 

H vilke er nu de speciell dcmsl,:e Interesser i Sundet? 
Som jeg begyndte med at udtalc:, er Forudsrelningen for 

mine Betragtninger, at vi til syvende og rsidst under tvingende 
Forhold vii fors0ge et Forsvar af Sjrelland. Man kan derimo cl 
indvencle, at visse Kendsgerninger, saaledes den Tilstand S0 
vrernet er hensal i ved S0vrernsloven af 1932 og elen fulelstren
dige Mangel paa Luftforsvar af Kobenhavn, tyder paa, at man 
paa ansvarlige Stecler i det hele ikke trenker paa at tage el 
Forsvar op, men paa den anden Side vilde det vrere menings· 
lost at opretholde en fuldt udrustet I-Irerstyrke, Undervands 
baade m. m. , hvis det ikke var Foruclsretningen, naar For 
holdene krrevede det, at ville f0re en Forsvarskamp. 

For Sjrellands Forsvar har Sundet en overordentlig Be
tydning, fordi: 
l. Sundet f01·er forbi K0benhavn, der er lirerens og Fiaa

dens Hovedbasis , og er K0benhavn f0rst indtaget, er et 
videre Forsvar af Sjrelland uclelukket. 
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2. Sundet er Forbindelsesvejen mod Nord og Vest, hvO'J:fra 
v1 , hvis vi er angrebet syd fra, maa haabe paa at kunne 
faa Hjrelp. 

3. Sundet er tHlige Forbinclelsesvejen til Sverige, hvorfra det 
vii v~ere af afgm·encle Betyclning, ot der kan tilf0res Sjrel
lancl Hessourcer i Form af militrert Materiel saasom Kruclt 
og Annnunitlion, Kanoner , Luftmateriel etc. og overf0res 
Ermeringsmidler, Brrendselsmateriel og Haastoffer til Op
retholdelsen af Befolkningens Eksistens. 
Det kan i det hele nreppe bestrides, at hvis Fjenden f0rst 

har Herred0mmet i Sundet, saa er et Forsvar af Sjrelland og 
Hovedstaclen haahl0sL 

Men hvad b0r da clisse specielle danske Interesser konklu
clere i ? J a -- f0rst og f remmest deri at vi i Tilfrelde af 
I\rig har truffet alle Foranstaltninger til at kunne forsvare 
Sundet og I-Ioveclstaden mod Angreb af enhver Art og samti
dig at kunna hindrc Fjenclen i at Sprerre for mulig Hjrelp 
nord fra og over Sundet fra Sverige. 

I Tilfrelde af at vi er neutrale, og det vil vi selvsagt s0ge 
at forblive saa lrenge som overhovedet muligt, ja saa har vi 
Anvisning i de Forholdsregler, vi traf under vor Sikringsstyrke 
under Verdenskrigen i 191--1-- 18, som gik ud paa at henvise 
Sejladsen til dansk Si.de af Flinterenden, samtidig med at vi 
sprerrede Drogden og bevogtede K0benhavns Red. Med andre 
Ord at bolde Sundet aabent med Kontroi i den Udstnekning, 
som vore Forsvarsforanstaltninger krrever. 

Det kan ganske vist ikke megtes, at vi uneler Presset fra 
Tyskland maaske strakte os langt ; de tyske effektive Fm·svars
foranstaltninger var syd fra fen·t helt op til vort S0territorium, 
tyske Luftrekogno·seringer i Kaltegat foregik op over vort S0-
territorium i Sundet, beslaglagte danske Skibe fortes igennem 
Flinterenden syd paa til tyske 0sters0havne o. s. v. , m en det 
vilde jo ogsaa have vreret taabeligt ikke at strrekke os saa 
langt, som vore Neutralitetsforpligtelser og vore Selvopholdel 
sesmuligheder i det hele tillod. Nregtes kan det ikke, at det 
i og for sig ikke er i Overensstemmelse med vure vital e For-
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::,va rsinteresser n elop at h envise Sejladscn til Sundet, idet dettc 
11 e top fort'!" Trafikken t::et forbi vort Forsvars Hj::er tc og tvrers 
paa vor livsvigtige Forb indelsesvej til Sverige. Derved ud 
src ll cs vi letter e for pluclsc·l i ge overraskende Angrcb fra Soen 
og Luften , end hvis Sundet er hell sp::erret, men dette er gan 
s ke simpelt ugorl igt, nctop ford i Sundet er den vigtigste F::erd 
selsa arc ind Lil Balticum. Under Verdenskrigen var det jo 
nelop T~rsldand:s strategiske 0nske om at holde 0stersoens 
Yes tlige Del som et ufsp::errcl Bassin, der maatte b live bestem
mende for vore Spa>rringsforanstaltninger i Store B::elt og Sun
de!. Dette vcsllige 0s tersobassin var som bckendl mod Nord 
i S lore Ba>H og L ille B::elt lukket af tyske Sp::erringer i For 
l1indelse med dc danske Sp::crringsforanslaltninger; mod 0 st 
mellem Gedser Hcv og t ysk Kyst af tyske Net- og 1\Iinesp::er 
ringer , alt for a l da>kke Kystbyerne og for at den lyske Flaade 
kunde have el s ikkert Farvand til 0velser , Provesejlaclser og 
Forsog. 

Men for at vende tilbage til Forsvaret af Sj::elland , saa 
er d et m ed H cnblik paa vore egne FOL·svarsinteresser - og 
uclelul.-kende m ed H cnblil.- fJrw d isse -- at d er h ar v::eret 
fremsal Fors lag om Anlreg af visse Armeringsbatterier p ::w 
Sj::ellands Kys l, hvortil skulde anvendes udrangerel Skyts fra 
F iaa dens Skibe og andel disponibelt Skyts. Disse Battt> 
rier s Opgavc skulde vrerc at stotte Fiaadens Operationer , bl. 
a. at hinclre en lndesp::erring af Fiaaden f. Eks. ved fjent 
Ji ge pennancnl e og af Kl"igsskibe forsvarede Sp::erringer. Meu 
en saadun fremskudt Sprerr ing kra>ver et For·svar, da d en 
cllers kan r~' dd es og Ba tter ier vi l kunne tvit1ge f jen tlige Ar
Lilleriskibe saa langt bor t, a l vor Flaade, eller en Del dcraf, 
ka n bryde s ig Vcj igennem Sp::erring<'n, •war det f jentlige Ar
lilleriskihsforsvar er lr::e11gl Libage. 

l det h ele vii saadarme Batterier kunne frigore Flaaden, 
der eliers uv::egerligt vil blive bunde t til Sundets Fonsva1', forcli 
ingen Begering to r lade Sundet og Kobenhavn ligge helt blot, 
og netop unel er Hensyn til vor Flaades alt for dnge Antal Ski
be til allose dcns mange og vig tig'e Opgaver ude i Farvandene. 
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ma a det anses for baade logisk og rigligl at anvende Sk yts, 
der elier s ligger hen til ingen Nytte, til det Formaal at sto tte og 
frigore Flaaclen. ~ien disse Batlerier vii ogsaa kunne tjene til 
at hindl-c Bombarelem ent af K0benhavn fra Sosiden samt Land
sretningsforctagender , og i det hele at bidrage til at sikre det 
Herreclomm e over Slmdet, som jeg Lidligere har anfor l var 
et »comlilio si ne qua non >> for Sj::ellands Forsvar. 

Og endclig vil dio;se Batterier tjene ti l a t d::ekke H~erens 

Ryg og Flanke saa ledes , at d enn e ikke behover at afse storre 
Styrk er til Sikring heraf. 

Mod Opstillingen af detle Skyts er fremfort forskellige 
Jndvendinger, bl. a . at Danmark skal afholde sig fra at fore 
tage Foranstallninger, som k an virke fornroligende paa Stor 
magtcrnes lnter csser , speciell a l givc det Udseende af, at vi 
t::enker paa at sp~e rre vore Gennmnsejlingsfarvande efter For
godthefinclende. Denne Indvending kan jo ingenlunde afvises, 
m en det forekommer mig, al den hviler p aa fork erte Foruds~et 
ninger. Hensigten m ed disse Batterier er udelukkende at styr
k e vort Forsvar m od Sosiden , paa en Maade som Tiden og 
l 'dviklingen kr::ever. Men skulde man endeJi.g fr emf0re en 
international Betydning, ja saa bliver det, disse Batteriet· skal 
kunnc Lj en e til, forst og fremmest at forhindre andre i at 
sprerre Sundet, og holde Konflikler borte fra d ette i interna
tional Henseende saa vigtige Fm·vand. 

Den anden Indvending er , at motoriser et Skyts er a t fo
r etr::ekk e for fast opstillet, bl. a. fordi tnoLoriser et Sky ts er be
vregeligt og kan flyttes derhen , hvor situa tionen knever det. 
Dellc er rent abstrakt set rigtigt; men for det fors te vii d et 
blive overorden tlig kostbart - om i det h ele mulig - a t mo
to·ri sere Skyts af det Kaliber, der er Tale om, medens det vil 
va~re relativt overordentlig billigt at opstille det Skyts, som vi 
allerede raader ov,er , i faste Stillinger. For det an:det h ar mo
toriseret Skyts, der er anbragt i Stilling, kun en m eget be
gr::ense t Skydefrihed og endel ig n1.aa fremh::eves, at da det 
i Krigstid er noclvendigt til Stadighed at have Skyts paa de 
Steder, der er anvist, saa vil det va~re ulogisk at afse storre 
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Summer paa at opstille motoriseret Skyts i permanente Sti l
linger. 

Den tredie lnclvending er, at Skytsct ikke kan skyde heu 
gere end Sigtbarheden og om Natten Projektorlys tillad er. Det 
te er utvivlsomt rigtigt; det er elen store Fordel ved Skibe, at 
de kan soge ind paa Kampafstancl, dette Skyts hverken k mt 
eller skal erstatte Skibe, men tjene til at frigcn·e Skib e og lar
svare deres Basis. Men clette Skyts kan tjene til at forhindn · 
fjentlige storre Skibe i permanent at bevogte en Sp::erring og 
de kan forhindl-c Skibe i at bombardere Kobenhavn, da cletk 
ogsaa kun kan udfores under sigtbare Fm·hold. 

Vor Flaade har mange andre Opgaver end at de.Jlage i 
det direkte Kystforsvar, og den bor ikke bindes hertil, for Si. 
tuationen kr::ever det. Fiaaden bor hl. a. kunne clrekke Born 
h olm og vore Kattegatsoer i mod at bliv e bes at og uclnyttet ti l 
Luftbascr, og Fiaaden vilde i Forstaaelse med Sverige kunn( 
konvoyere vore Skibe i udenrigs Fart fra Skagerak ned lang~ 

svensk Vestkyst paa svensk Soterritorium og heskylte vor egen 
indenrigs Skibsfart. 

N::ermest ved et Tilfreklc, n cmlig Fremkomsten af den 
svenske Ingenior \Vik anclers Forslag 0111 lignende svenske For
svarsforanstaltninger, blev disse Bef::estningsanslreg k::edet sam
men med det danske Fm·slag, der iovrigt var udarhejdet lang 
Tid for, at Wikanders Forslag kom offentligt frem, og hel e 
Sporgsmaalet blev derfor af Offentligheden opfattet som el. 
dansk--svensk Projekt, medens det i Virkeligheden for,st og 
fremmest gik ud paa - i al Fald fra dansk Side - Foran 
staituinger i eget Lands lnteresse. 

Noget andet er, at mange med mig hilste det svenske For
slag med Gla-de, fordi det gav Anledning til, at Sundproblemer 
Be og cle specielle danske og svenske Synspunkter blev frem 
draget, og selv 0111 de socialdemokratiske Regeringer kun viste 
disse ringe Interesse - saalecles som de iovrigt i det hele vi 
ser alle Forsvarssporgsmaal, f. Eks. Kobenhavns Luftforsvar. 
mindre end minimal lnte>1·esse - saa var det dog af Vigtighed 
at erfare, at ansvarlige Milit::ere i begge Lande og mange and-
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re indsigtsfulde Personl~gheder mente det rigtigt, at disse Pro
blemer blev taget op til Droftelse og Overvejelse i frelles ln
teresse. 

Men nregtes kan det ikke, at Sagen blev buade af Venner 
og Modstandere grebet forkert an; der blev baade skudt over 
Maalet og givet forvra-ngecle Fremstillinger. Min personlige 
Mening er, al ganske som vi under Verdenskrigen formaaede 
at skabe en Vareudveksling meUem Danmark og Sverige af 
m::egtige Dimensioner i freJles lnteresse, saaledes vil det have 
sin store Betyclning, at vi lidenskabslost og sagligt drofter , 
hvilke Foranstaltninger vi under visse Situationer hver for sig 
og i Samarbejde hor trreffe i freiles Interesse i milit::er Hen
seende, Og det forekommer mig, at den, der modarbejder en 
saadan Tanke om et Samarbejde meJlem dc to Lande, med
virker til at stille vort Land i en enelim sorgeligere ensom 
Svaghedstilstancl, end vi allerede befincler os. 

Medens Ta,len er om handelspolitisk Samarhejde, saa skal 
jeg n::evnc nogle U dtaleJser af den danske Delegations Formand 
Ingenior Alexander Foss, fremsa1 i ('11 Tale paa det skandi
naviske interparlamentariske Mode i September Hll8. Blandt 
andet paavistes at Danmarks Delforsel til Sverige var 11 Gange 
saa stor i 1918 som i 1914, til Norge 8 Gange og alene fra 1\)17 
-18 steg vor lndforsel fra Sverige: 

Raajern: 

S Lo h egoels: 

Tnetja-re: 

Garveekstrak t: 

1917 
1918 
1917 
1918 
1917 
1918 
1917 
1918 

720 ts . 
3 ,400 )) 

115 ., 
934 )) 

80 )) 
343 )) 

17 )) 
157 )) 

Dette peger paa Betydningcn af, at Forbindelselinierne 
sikres mellem Landene. 

Ingenior F oss u dtaler ogsaa: 

»Det skulde ikke undre mig om Eftertiden vil bebrejde de 
noreliske Regeringer, at de ikke i Tide har taget Skridtet ud 
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og al de i en Tid , hvor m er e end n oge t andel Krrefternes Sum 
m en slutning er det afgerende, h a r ladet sig holde Lilbage a[ 
en noget smaalig .'Engstelse for at sre tte eg-en Selvs trendighed 
over Styr i en politisk Sam vir ken ». 

\f en na l udigvis er der el m eget betydeligt Spring fra a i 
en es o m Frellesoplncden i visse udenrigspolitiske, erhvervsnuc;. 
sige og specielle militrere Sp0rgsmaul , saasom Sundforsvarel, 
og t il en F orsvarsalliance. 

lh-or m{·gen Sympati jcg end har over for denne Tank l\ 
saa lror jeg ikkc, al den har r ee l Brerekraft, det er en Ta nke, 
der svnes hverken at kunne leve eller a t kunne de . .\1ed elen 
Incls lillin g, som vort F olk i 0jeblikket h a r , og i en lrengere 
Fremlid maa forucls;oe lles at h a ve til sil eget Forsv :.~r , L Eks. 
Grrenseforsva rel eller Kebenhavn s Luftforsvar eneisige S0for 
svar e l i del hele , saa tror jcg f. Eks ikke, at den da nske !\land 
kan indslilles paa at krempe ved den svenske Grrense. Hcrtil 
k ommer, at vi i militrer Hen sc<'nde i det h ele tagel ikke er 
), allinnce-duelige >> , eller at Svcl'ige vil Lage os paa Slrebetov som 
saadanne. Endviderc maa jcg dcs vU'rre givc Historiker e Rct : 
vi har hafl tilstrrekkclig tri .~tc Erfa ringer for brudte Allian ce
le fler , e ller Forhaabninger. Vore Dnmune om :>k a ndin a vis k 
:\filil rer -AIIiance led sit sidste Skibbrud i 1863, hvor Monrad 
formenllig slettet af Hall og Lehma nn endcia ferst havde stil 
Jet Forslag til Carl den XV om en 11ordisk Union under dennes 
Scepl er for se11ere at se deres Forsla g om en Vaahena lliance 
m ed Sverige - Norge strandc i det svenske Statsraad paa Ul
riksdal Slol den 8 September 18();). 

:\1en hvor det clrejer sig om Sundsporgsmaale l, der fore 
k anun er de t mig, at der staar reeUe par a llell lebende Inter es 
ser paa Spil for b egge Lande. 

For vort Vedkomm ende fpemgaar det af det Lidligen' 
n revnte, at jeg anser det for vrel'ende n odvendigt for i det h ele 
t age t at kunne gennemf0re et Forsvar af Sjrelland, a t Sverige 
er os venligt sindet og yder os b edst mrulig Hjrelp. Man k all 
n a turligvis sperge, hvilken lntel'esse skulde Sverige have h eri . 
E ft er min Mening har Sverige den st011ste Inter esse i, a t Dan -
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ntark bes laar som selvshcndigt Land , idet de t ingenluade kan 
y:;erc de t k re rkomment, at en Stormagl er Genbo ved lndsc j
Jingen til 0 s tersoen og bclwrsker Sundet. 

Jeg h a r deriii hort bem re rke : m en ka n det da ikk e Lcenke:-; , 
at Sverige selv kunde e nske at b esid dc den s jrellandskc 0 grup 
pe,- cl crlil kan jcg kun sva re. a l Svet·ige nre ppe enskcr at faa 
lign cnde Bryderier , som vi har h aft med Slormagterne, da vi 
, ar H crn' over beggc Sundets Bred eler og h e ller n reppc er 
strerke nok Iii at tilka;mpc si g og be,·are et saadant 0 sterse
,-re ld e. T a nk en forckommer mig i det hele ulopisk. Del er 
over to Hundrede Aar siden , :J t Sverige og Danmark bar Vaa
ben mod hina nclen . I dissc Sckler er det lykkedes at begrave 
alt g:.~mm e l Ila d og Fjenskab. og i dettes Sted er lraadt en 
dybt r odfres tet Overbevisning om , :Jt enhver Krig imell cm dc 
to Landc er umulig , vilde va; rc en F orbrydelse. Dette er en 
Overbevisning, som har gennemtrrengt Befolkningen i alle Lag 
og det er denn e Ovcrbevisning, der b re rer Samhorigheclen mel
lem Folken e. 

Men fornd en disse gensicligc Inter esser i at bevare e t t er 
ritOl·iall s la tus q u o, sa a konuner he r l il den Kcndsgerning, a t 
dansk og svensk S0 territorium i el en Grad leber sammen i 
Sundbass ine l, at det er vanskeligt for den ene Magt at bringc 
sine Stridskrreftcr i Anvcndelse, uden al elen anden Magts so
territorium eller Luftterritoriuni ber0res heraf ; ja den Situalion 
kan m eget vel komme til at foreligge, da det kan blivc en 
tvingende l\i odvendighed, at udny tte den andens Territorium. 

Detle kan komme til at forcliggc under Artillerikamp, f. 
Eks . m ed vore S0fort er , Mincucll regni·ugcr , Undervandsbeta
des Optrreden m. v ., m en sa::: rligt lader et Luftforsvar af Byer
n e ved Sundet sig ikk e gennemf0re, uden at d et andel La nd 
medvirk er i den n odvendig(' :.1elde- og Efterretningstjcn es le. 

Gne nseforholden c i Sundet ordnt"dcs ved en Deklaration og 
Notevek sliug m ellem Danmark og Sverige af 30 Jamtar 1932, 
hvorved Sundets Gra~nser mod Nord og Syd fastsatt es til Li -
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nien Gilbjcrghoved--Kullcn, og Stevns Fyrbaake~Falsterbo 

Pynt. Iovrigt blev Gramsen mellem dansk og svensk Intere-..

sesf::ere draget som vist paa Kortet. 

I Deklarationen udtaltes , at: >> De to Regeringer er enige 

om, at den mrerkedc Linic danner Grrensen mellem de to Lan

des Soterritorium i Sundet, saa langt disse Sotcrritoricr iovrigl 

maatte str::ekke sig efter de i saa Henseende greldencle Regler ., 

I Notevekslingen udtaltes forst, at den >> Svenske Hcgering 

anerkender at va>re forpligtet lil at bolde Gennemsejlingen gen

nem Sundet ad Flinlerenden og osten for Hveen aaben for 

alle danske Handels- og Marineskibe, og at de iovrigt i ingen 

Henseende maa behandies ugunsbigere end svenske >>, men der

efter tilfojes: >> At intet skal kunne fortolkes som vrerende i 

Strid med de Forpligtelser, som maatte paahvilc Sverige som 

Medlem af Folkenes Forbtmd eller forhiudre Sverige i at fo

relage saadanne midlerticlige Foranstaltninger, som det findes 

paaknevct i Tilf::eldc af intcrnationnlc milit::ere Forviklinger. 

hvori det inddrages. Den kgl. svenske Regering anerkender 

cndvidere den kgl. danske Begerings Het til at fasts::ette Gr::en 

serne for Kobenhavns Red snaledes, som dette hicltil er sket. 

og at behandie detle Farvand som indre dansk Farvand >> . 

Denne Ordning af de dansk-·svenske Gr::enseforhold i 

Sunuet var af langt mere vidtr::ekkende Betydning for For

holdene mellem de to Lande, e11d L::egmand var klar over, det 

saakaldte »Flintorende-Sporgsmaal ~ blev derved bragt ud af 

Verden, og det havde i en Aarr::ekke givet Anledning til Misstem 

ning og Misforstaaelser i betydende svenske Kredse. I Sver i

ge er der stadige 0nsker og Krav om en Uddybning af Flinte

renden fm at forege elens Anvendelighed og Farbarhed. Som 

fremgaar af Deklarationen, indeholder den en Art >> Mestbe

gunstigelsesklausuh for Danmark; af In teresse er det endvi

dere at bema:-rke, at Sverige forbeholder sig Ret til i Tilfa:-lde 

af internatianale Forviklinger, hvori det inddrages, at fore

tage saadanne midlertidåge Foranstaltninger, som det find er 

paakr::evet. Her er vel n::ermest t::enkt paa Sprerringsforstalt

ninger paa svensk S0territorlum , Jnddragning af LyiS- og So-
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Jllrerker , Lodstvang, eventuelL Forbud mod Flyvning over 

svensk Soterritorium m. v. Ved Deklarationen opnaaedes og

saa, at Sverige anerkendte de hidtil g:.ddende Gr::enser for KH

)Jenhavns Hed og Het til at behandie denne som indre Farvand, 

Jwilket jo bl. a. vil sige Bet til at forbyde Passag,e af fremn1ede 

Krigs- og Luflfartojer. 
Efter at denne Anstodsslcn er ryddet af Vejen, synes der 

rviulighed for fortsatte Droftelser om de mange andre Sporgs

)llaal, som ligger for og som i f::elle~ Interesse bor loses. 

I det foregaaende na:-vntes saalcd.es Luftforsvaret af Dy

erne ved Sundet, og her L:ocnktes selvfolgelig i forsle H.::ekke 

paa Luftforsvm·eL al' Kobenh~•vn. Der er vcl ikke nogel Mili

lrer-Omraadc, paa hvi.lket der stadig er en saa rivende (;dvik

ling som paa Flyvcvmsenets og Luftforsvarets Omraade. Det 

er derfor intet l!ncler, at der er clivergerende Meninger baade 

om den teknisk-taktiske og den organisatoriske Losning af 

Problem(;(", men det kan dog vel uimodsagt siges, at der er 

militrer Enstemmighcd om, al et Luftforsvar af Kobenhavn 

ma a der l il , saafrcml der skal Y::l:' re Logik i al t ::en k c paa et 

Forsvar af Sj~elland. At KobenhaYn med omgivende Far

ya'nde er luftforsvaret, kan ikke a]cne v:ocre nodvcndigt for 

Opretholclelsen af Sj::ellands Forsvar og for at beskylte Fiaa

dens Ho vedbasis ; men det knn ogsaa v::ere en Betingelse for , 

at Forbindclscrnc !il Kobenhavn kan opretholdes, og at ven · 

ligtsindccle Hjrelpeslyrker kan anvendc Kobcnhavn som Basis. 

~degel. synes at Lale for, ot Luflaugreb fortrinsvis vii bli

ve forl sovreTts iml, fordi der er slorsl Chancrr for ad denne 

V ej at src ll e Augrebcue uohscrveret og derfor uangrebet in d. 

Den forsic Betingelse for rettidigt at :lfv::erge et Luftangreb er, 

at man rcttidigt obscrverer det, det greldcr derfor om at ska

be en tilslrrekkcligt fremskuhlt Observalionskrede, og derfor 

maa der naturligvis e tabler es frem skudle Pusler og ogsaa 

naar mnligt framskuldte Lytte- og Meldeposter paa Soen, 

m en af overordentlig Betvdning vil det v::ere, om der ogsaa 

find er el Samarbcjcle Sted m ed Sverige. For skarpt at belysc 

Sagen san Lunle del: va~ re i ncllysende, at ch~t p rak Lis k talt vil 
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v::ere ugorligt rettidigt at imodegaa Luftangreb , der f0res di
rekte ind fra Sveriges Sund-Kyst over E.obenhavn, thi fra Luft
fartojer med vestlig Bev::egelsesrctning vii Bomber, der kaste., 
helt ude over Sundet, falde inde over Havnen oo Holmen O\'(T 

t> 

Gam1m el h olms Bank k varterer, Slotsholmen s Regeringshygning-
er, Christ~anshavn m. m. .M eget onskeligt er det derfor, ,1 t 

Sverige er indforstaaet med os i og helst deltager i Foranstal l 
ninger Lil Afv<eTgclse af Luftangreb paa Kohenhavn. Et >> vice
vcr"a '' Samarbcjde vil sclvfolgelig ogsaa kunne konune Luf t
forsvaret af dc svenske Byer paa Sundkyslen (Malma- Lands 
krona og Helsingborg) til Gavn. ~1en foruden selve Bombar 
dementsfaren maa der ogsaa tr::effes Aftaler om, hvorledes 
Landene skal stllle sig til Flyvning af krigsforende Magter over 
svensk og dansk Soterritorium i Sundet. - l-Ivad der g::elder 
Luftangreb paa Kohenhavn, g::elder til dels ogsaa for Bom 
barelement af Kobenhavn fra Sosiden. Da krigsforende ~lag 
ters Skibe i Almindelighed har Passageret paa et Lands so
territorium, vi i Krigsskibc , der har !il Hensigt at foretage el 

Bombardement af Kobenhavn - saafremt Sverige ikke mod 
sret ter sig det -- kunne folge svensk SoLerritorium, hvor d<· 
efter de ::dmindcligL greldende Regler er sk::ermede mod An 
gr c b fra dansk S ide. Paa deL for dem hclejligste Tidspunk! 
vil de dels kunne s::ette Angreh ind mod Kohenhavn og deb 
efter Kamp trackkC' sig tilbagc for at udbedre Skader, indenfor 
det efter Folkerctsreglerne fastsatte Tidsrum herfor. (Vi kan 
i denne Forbindelsc mjndes Tegethoffs Hctrait·c uneler Hein-o-, o 

land). 

Som fremg::wr af hel e min Uclvik lin g, anser jag SundP I 
for en Livslinic for Danmarks Forsvar oo- for adskillio·e Stn. h b • ~l 

ter i Balticum. Jeg tror som sagt ikke paa Gennemforligheden 
af en for alle Forhold g::eldende dansk- svensk--norsk For 
svarsalliance; men jeg skal dog pege paa et bestemt Omraade. 
h vor et mi litcert Samarbejdc meJlem Flaaderne kan h:enkes :J t 
vrere af Betydning, neml~g Beskyttelscn af vore f::elles Sofor
hinclelseveje til Nordsocn. 

Gaar vi ud fra Sundet, saa ser vi , at der forer en Lini l' 
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berfra videre op langs den svensk e Kyst, der fortsretter sig 
langs Norges Kyst og videre ud i NordhaveL Langs hele den
ne Linie kan man herdes paa de skandinaviske Landes so
territorier, som vi har Het og Pligt til at heskytte. Baade 
Norge, Sver.ige og Danmark har vigtige Sosheder paa denne 
Linie, hvorfra en stor Del af Landenes oversoiske Haneld 
foregaar. Det vii va-re i alle 3 Landes lateresse at sikrc denn e 
freiles Linie, der og.saa har den stors te Be tydning for Vareud · 
vekslingen meJlem Landene, ved Konvoyering eller anden S0-

miliher Beskyttelse. Kattegat bliver da den Del, der nrermest 
tilfalder den danske Flaade. I det Foreclrag der blev holdt i 
Soofficersforeningen af en svensk Soofficer - Kaptajn Land
quist - - paaviste Kaptajnen ogsaa, hvilken Inleresse Sverige 
kan have i, at den danske Flaade kan hindre Oprettelse af 
Luftbaser paa Kattegatsoerne og Bornholm , vi ser altsaa ogsaa 
her et Spurgsmaal , der berorer freiles Interesser. 

De fremforte Betragtninger synes mig at konkludere 
folgende: 

1. Da Sundet er af vital Betydning for det in ternationale 
Samkvem mellem Balbcmn og Vesten og for Sverige som 
kommerciel og milit::er Forbinde·lsesvej mellem 0st- og 
Vcstland, kan der i Ti lf:oelde af Krig let opstaa Interesse
modsretninger og Konflikter om Sundet. 

2. Sundet er uhestridelig et af de vigtigste Afsnit for Dan 
marks Forsvar som Tilfol'Selsvej til Kobenhavn og som 
Forbindelsesvej til Sverige og som omgivende Kystafsnit
tene om Hovedstaden. 

::;. Ved Sundet ligger Fiaadens og Hrerens Hovedbasis, hvor
fra de maa kunne frigores , Ha::ren for at kunne clrekke 
Sj::ellands Kyster, Fla.aden for at kunne l0se sine Opgaver 
i Higets Farvande. 
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4. Fiaaden maa genopbygges. Vort Flyvev~esen og K0ben . 
havns Luftforsvar maa udvikles og omorganiseres. Kyst
defensionens Vrerker maa bringes i Orden og suppleres 
med fremskudte Anl::eg. 

5. Danmark og Sverige har paralleltlobende Interesser i, al 
Sundet ikke inddrages som Krigsteater i andre Staters 
Krige, og adskillige Sp0rgsmaal saaledes s0- og luftterrito
riale F01·hold, der kr::ever Enighed om L0sningen af for 
skellige Opgaver, taler for , at disse F::ellesanliggender ta
ges op til Dn1ftelse og forberedes af de respektive civile 
og milit::ere Myndigheder, om ikke andet saa som »inoffi
cielle Besprechungen ,. 

Men f0rst og sidst maa vi vide, hvad vi vil her i Landet. 
Sporsmaalet er kort og godt: Vil vi forsvare os, eller 

vil vi ikke ? 
Paul Ips en . 
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Förloppet vid en sprängning i vatten. 
Anförande jämlikt Sällskapets stadgar § 31 

av ledamoten Engblom. 

För alt lättare kunna klarlägga de vid en undervattens
sprängning uppstående företeelserna kunna dessa lämpligen 
uppdelas i de inre företeels erna i gasklotet och de yUre före 
teelserna i vottnet. 

I. De inre för eteelserna i gasklotet. 

A. Vi tänka oss till en början, alt vi hava en sfärisk ladd
ning av ett sprängänme, utan laddningsbehållare och minstom
me, placerad under vattenytan och så anordnad, att laddningen 
kan , tänd as ).· från centrum. 

Då laddningen genom tändningen bringas till explosion 
(detonation), stiger trycket under explosionstiden från O, eller 
rättare från det omgivande vattnets tryck, till maximitrycket 
(Pmax) . 

Pmax skulle, under förutsättning att dels gasklotet ej ex
pand erat, d:\ maximitrycket uppnåtts, dels laddningen kunde 
full ständigt övergå i gasform inom sin egen volym, samt att 
hänsyn ej tages till det utrymme, som beräknas för covolymen 
och vid explosionen bildade fasta hestånd ·delar, erhålla det 
värde, som erhålles ur formeln för sprängämnets kraft. I 
praktiken uppnår emellerbid P1nax aldrig detta värde, i första 
rummet beroend e på att gasklotet d;'i maximitrycket uppnås, 
a U tid har expanderat något. 

Tidslc1'ift i Sjöväsendet. 7 
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Vid en expansion hoptrycker, eventuellt unclcmskjuter,' ) 
gasklotet vattnet, allt under det trycket i gasklotet - efter det 
Pma~ uppnåtts - sjunker. Härvid är att märka , att gasklo 
tets expansion, om denna äger rum endast genom vattnets kom 
pression, alltid kommer att fortsätta ej blott tills trycket i gas
klotet sjunkit till det omgivande vattnets normala tryck (noll
läget) , utan överskrider denna gräns, varigenom trycket i gas
klotet kommer att understiga del omgivande vattnets normala 
tryck. Härefter sammantryckes gasklotet , och gasen kom 
prim eras så all ånyo ett visst övertryck uppstår , varefter 
åter följ er en expansion förbi nolläget och så åter en kom
pression o. s. v. Gränsskiktet mellan gas och vatten pendlar 
sålw1da i detta fall omkring nolläget med för varje gång min
skade amplituder. 

B. l föregående tänkta fall förutsattes , att laddning 
en ej var innesluten i ladclning'Sbehållare eller minstomme. 

Vad laddningsbehållaren beträffar , kan man anse, alt den 
na rent explo,sionstekniskt sett i praktiken saknar betydelse, 
enär den med hänsyn till de höga tryck, det här rör sig om. 
är av för klen konstruktion för att inverka på förloppet. Dock 
bör här framhållas, att ett uppdelande av laddningen i flera 
behållare (kanistrar), sammanhållna till en huvudladclning, 
på det sätt inverkar pä explosionsförloppet, att detta vid 
övergång från en kani,ster till en annan )) störes >>, varigenom 
explosionshastigheten nedgår. 

Minstommens och det av dennas inre volym uppstående 
luftrummets inverkan på explosionsförloppet kan förklaras på 
följande sätt. 

Då ett sprängämne i praktiken säkerligen ej fullständigt kan 
övergå i gasform inom sin egen volym, måste en viss fördänl 
ning och en viss häremot svarande storlek å luftrummet giva 

1 ) Anm. l\fecl undanskjuta fö rstås här och i det följande, till 
skillnad mot /z i)JltTycka- då givetvis vattnet också unelanföres genom 
gränsskiktets mellan vatten och gas förflyttning - ett unelanförande 
eller unelankastande i en viss riktning av ett vattcnskikt. 
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det bästa resultate t, d . v. s. högsta tryck. Luftrummet bör 
därför givas en sådan storlek, att tryckstegringen, med hän
syn till den fördämning minstommen bildar, får möjlighet 
n tt fortskrida precis så långt, som erfordras för att s törsta 
tryck just inom denna volym skall kunna uppnås , samt 
minstommen givas sådan styrka, alt den kan erbjuda den 
fördämning, som erfordras härför. Ett större luftrwn än här 
ovan angivits h ar endast till följd , att ITyeket blir mindre. Ett 
för litet luftrum borde givetvis fordra en svag minstomme, ty 
denna bör ju ej hindra den expans,ion, som verkligen behövs 
för att m ed den givna laddningen högsta tryck skall ernås. 

Vid bestämmande a v luftrummets storlek och minstommens 
styrka spela emellertid även andra faktorer än de explosions 
tekniska in, såsom önskad flytkraft å minan samt viss styrka 
hos minstommen för att: motstå de höga tryck, som uppstå 
dels- vid vissa förankringsmetoder, dels vid en nabominas ex
plosion. 

IL Yttre föret eelser i vattnet. 

Det torde vara nödvändigt att först söka klarlägga, på 
vilket sätt i vatten uppstående tryck fortplanta sig i delta. Det 

l ?. l Fi&.l . 

n 

skall därför till en början undersökas , vilka företeelser , som 
uppstå, då en plan våg vid linjär expansion går fram i ett vat
tenrör av oändlig utsträckning (fig. l) . 

a i fig. l r epresenterar en i röret anbringad sprängladd
ning. Om nu denna laddning bringas att övergå i gas -
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fonn, uppstår ett tryck i gränsskiktet mellan laddningen 
och vattnet. Vi antaga till en början, för att förenkla 
problemet, dels att deLta tryck omedelbart stiger till P . 
dels att b:ycket i den bildade gasvolymen vid dennas ex
pansion ej sjunker. Det först uppstående trycket fortplantar 
sig ut i vattnet med en hastighet, som kan sättas lika med 
ljudets hastighet i vatten eller lika med c :a 1440 m/sele E f · 
ter tiden t har gasen med, som vi antogo, oförändrat tryck 
genom kompression av vattnet f6rflyttat gränsskiktet till h 
(fig. 2) och elen första tryckstöten gått fram ett stycke be = 
1440 >< t. On'l vi antaga, att expans!ion sker med en medelhastig 

p 
Fie:.. 2. , p 

l 
l 

b (j 

l 
l 

l 

l 
l 
l \ 

L.y--1 

het hos gränsskiktet av t . ex. 50 m /sek.1
), el. v. s. att gräns 

skiktet mellan gas och vatten rör sig med denna hastighet, och 
om t sättes lika med 1/100 sek., så har gränsskiktet förflytta l 
sig en väg lika med 50/100 = 0,5 m. och den först utgående 
tryckstöten 1440/100 = 14,40 m. Tryck har under expansio 
nen ständigt meddelats till och fo~·tplanlats i vattnet, dessa , som 
vi antogo, av samma storlek som det först uppstående trycket. 
Alla vätskepartiklar i röret från b till c hava fått en viss rö
relse, d. v. s. en viss hastighet. Ytan PPbc representerar den 
energimängd, som tillförts vattnet. Ulanför c har explosione11 

1) Expansionshastigheten är av denna storhetsordning. 
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ännu ej åstadkommit någon företeelse. Den vattnet tillförda 
energien förefinnes i detta dels som potentiel energi (spännings
energi), dels som rörelseenergi, vilka båda äro lib1 stma och 
alltså vardera lika med halva den tillförda energimängden. 

Vi utgingo från att expansionen fortskrider med en hastig
het hos gränsskiktet av 50 m /sek. Denna hastighet är beroende 
av elasticiteten och tätheten hos vät1skan och trycket i gas
massan, vilket senare här för enkelhetens skull förutsattes va
ra konstant. Då expansionen fortskridit till b, har elen utnyttjat 
elasticiteten hos vätskepelaren intill c; vätskepelaren har tryckts 
ihop. Hade vätskan i röret haft större täthet och mindre ela
sticitet, så hade, enär tryckets fortplantningshastighet i vätskan 
är beroonde av tätheten hos denna, det först utgående trycket 
P fortskridit i vattnet med större hastighet och P hmmit längre 
på den förutsatta tiden. På grund härav hade alltså elastici
teten hos en större mängd av vätskan kommit att utnyttjas för 
expansionen. Det blir ett visst förhållande mellan den hastig
het, med vilken expansionen äger rum, och den hastighet, med 
vilken trycken gå fram i vattnet, d. v. s. ett visst förhållande 
mellan gränsskiktets mellan gas och vatten hastighet och våg
frontens hastighet. 

Om expansionen upphörde, då den fortskridit till b , och 
trycket i gasmasan samtidigt omedelbart sjönke till O, skulle 
den av PPbc representerade tryckstöten gå ut i vattnet med en 
hastighet av c:a 1440 m /sek. och oförändrat utseende, om vi 
frånse friktion och andm energiförluster i röret. 

Vi antogo i det föregående, att trycket vid sprängladd
ningens övergång till gasform omedelbart steg till P. Så är 
emellertid, såsom tidigare angivits, ej förhållandet, utan trycket 
i gränsskiktet mellan vatten och gasmassa stiger från O till 
Pmax samtidigt som under detta förlopp en viss expansion av 
gasvolymen äger rum. På grund av dessa tryckförändringar 
i gränsskiktet kommer dettas hastighet att variera ej blott en
ligt vad ovan nämnts med elasticiteten hos vätskan, utan även 
med trycket i gasvolymen. 

Omedelbart vid början av explosionen uppstår ett oänd-



lig l lilet övertryck, som utgar i vatlnet m ed en hastighel ay 
c:a 1440 m /sek. Detta tryck följes av stigande tryck till de~, 

P max uppnåtls , dit det förs l ulgacncle trycket Lä n k es haY:t 
hu u ni t till d (fig. 3). 

P M AX · 

l (l, 

l\ d. = ~ET F ÖR.>T UT6A N6NA TR.YCI<ET. 

/ 
l 

l ) 
l ( l 
l 

Lv-l'-' 
a. . "-ExPAN"> IOH 

Efter det Prnax uppnåtts, fortsätter expansionen samtidigt 
som trycket sjunker i gasvolymcn, verkande ~\ gr~in ssk ik k l 

m ellan gas och vatten. 

F 4 
p MA';( . 14./ 
\ / d 

l 

! 
l 
l ( 

: l 
'-yJV'. 
Q. Ex PANSIO).I . 

Fig. 4 å~kådliggör elt skede, då tryck,et i gasvolymen än

nu icke sjunk,it till O. Nu har emeller tid läge t för Pmax n är
mat sig läget för trycket d , enär Prnax, som går fram i ett av 
föreg~t e n cle tr~~ ck förtätat: medium, härigenom erhåller störr (' 
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h astighel ~in tidigare utgående tryck. Efter relativt kort tirl 

h a Pmax >> upphunnit>> d. 

Fig. 5 :tskådliggör det skede, då trycket i gasvolymen 
sjw1kit till O. Pmax förutsätt es hava upphunnit tryck et d. Nå
gon ytterligare expansion över nolläget förekommer därefter ej 

vid en linjär expansion såsom i detta fall , utan vila inträder 

i gränsskiktet mellan gas och vatten (härvid frånses givetvis 

från att gas och vatten så småningom blanda sig med varandra 
o. s. v.). De till vattnet överförda lrycken mellan Pmax och 
e fortsä tta sålunda oförändrade fram i röret, om man bortser 

från friklions - och andra förluster. En förändring inträffar 

dock. i <kl a l:l trycken efter Pmax så småningom >> närma sig » 

p MA)( . 

e 

detta · tryck. Den utgående, till vatt.nel meddelade energimäng

den r epresenteras av den streckade ytan e Pmax d . 

Vid en undervattensexplosion skuUe företeelserna i vatt 
n et, frånsett a lt trycket med hämyn till att detta spri
des fr ån en m indre yta till en störr e och sålunda kom 
m er alt avtaga, bliva de hä,r ovan nämnda, om förlop
p et vore aperiodiskt såsom vid en linjär expansion, d. 
v. s. gasklotets expansion föl'sigginge på sådant sätt, att 
trycket under expansionen fölle från Pmax till noll , utan att 
svängningar omkring nolläg,et förekomme. Emellertid kom

mer vid en undervattensexplosion, såsom förut nämnts, gas
klotet att vid sin sfäriska expansion i vattnet överskr,ida noll-
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läget, därefter åter sammantryckas och sedan ånyo expandera 
o. s. v., tills vila inträder, d. v. s. nolläget uppnås. 

Förloppet vid en sådan undervattensexplosion i vattnet. 
kan klarläggas på följande sätt. 

Vi förutsätta, att vi ha en sfärisk laddning omgiven av 
vatten med oändlig utsträckning i alla riktningar och att vatt
nets täthet är densamma oberoende av vattnets egen vikt. ') 
Inflytandet av gasklotets benägenhet att stiga uppåt förbise:; 
helt. 

Fie:,.b . 

, .. 
o 

Fig. ö--11 visa schematiskt förloppet, varvid för enkel
hetens skull tryckfördelningen genom skuggning endast an 
gives inom en mindre sektor av vattenlagret. 

Fig. 6. Explosionen har fortskridit så långt, att Pmax -
trycket b -- har uppnåtts, m angiver diametern i den sfäriska 
laddningen och n diametern i gasklotet (såsom förut redan 
nämnts, har gasklotet expanderat i någon mån). a represen
terar det vid explosionens början i vattnet först utgående tryc-

1
) I detta fall kan således en expansion äga rum endast genom 

vattnets kompression, men ej genom vattnets undanskjutande. 
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ket, som sedan följes av stegrade tryck , till Pmax uppnåtts. 
o -n -- angiver tjockleken a v det vattenlager, som hitintills 

2 
utsatts för tryck. För expansionen har sålunda u tnyltjats 
elasticiteten i detta vattenlager. 

l l 

:.-1 l l 
l l ! 1 

i ~ "'t---1 : 
l l 
i--r_ .. 

1--------------------~s~·--------------------.~ 

Fig. 7. Gasklotet har nu expanderat till en diameter r , och 
trycket i gasklotet har samtidigt sjunkit till c. Trycket a (fig. 
6) och efterföljande tryck hava gått ut i vattnet , varvid trycket 
b, enligt vad tidigare sagts, upphunnit trycket a. Samtliga ut
gående tryck komma, enär de ständigt spridas från en mindre 
yta till en större, att sjunka och avtaga omvänt proportionellt 

r med avståndet från sprängningscentrum. S --- angiver det 
2 

vattenskikt, vilket berörts av trycken. 

l 
l l 
l Lm' l 

t T! l 
1- --r----j 

1 -·-----------------~u~·------------------------

Fig . 8. Gasklotet har nu expanderat till det omgivande 
vattnets normala tryck. Trycket b har under avtagande i om-
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vänd propOl' tion mot avståndet fr ån sprängningscentrum fort 
skridit till ett aystånd från sprängningscentrum lika m ed u. 
och har för expansionen u tn y ttja t elas ticiteten i ett vatten-

. t 
skikt av L1ocklek en u - -. . 2 

Om tryckförloppet vid en undervattensexplosion vore det
sanuna, som ovan beskrivits fö r en planvåg, skulle förl oppel 
nu vara slul och gränsskiktet m el'lan gas och vatten h ava en 
h astigh et = O. Så är em ellertid ej för hållandet , såsom tidi 
g ar e nämnts, ulan expansionen fortsi.itter över n olläget (l) sa
som i fig. 9 angives, så -alt i ga:sk lotel uppst år clt viss t va 
cuum, m edförande att ett visst undertryck även k ommer atl 
uppstå i det närm.ast gasklotet omgivande vattnet i förhå llan 
de ti ll dettas normala h yck , enär trycken på båda sidor 0111 
gränsskiktet måste vara lika stora . J samma fig. antages a ll 
expansionen uppnått sitt m a ximiviirde. Tryck et b har alll 
j~iml sju nkit och gått fram i vattnet tilt e tt avstånd frå n sprä ng
n ingsce ntrum = v. Efter alt h ava u ppnått sin maxim ivolym . 
sammandrages åter gasklote t, så aU nolläget passer as - fig. 
l O - , och e tt visst övertryck u ppstår åter i gasklo tet och i 
det omgivande va ttnet, fig . 11 . D~ircfter sker ånyo en cxpa11 
sion pasamma sätt och å ter en h optrvckning o. s. v. varigenou1 
fler a tryckstötar uppstå i va ttn et, representerade av dels lryckt't 
b , dels dc vid återkommande sammantryckning av gasklotet 
(fig. l l) uppstående trycken f. D0ssa tryck bliva mindre och 
mindre intill dess vila inträll, d. v. s. gränsski k tet m ellan ga
och va tten slannat i nollägeL Då gasklo tets på vara ndra föl
jande exp ::msioner och kmupressioner ske m ed r ela tiv! sto1 
hastighet, komma de i vattnet utgående try ckstötarna atl följ·1 
tätt på varandra. Dessa tryckstötar kunna, åminstone dc l\"1 

a tre försla , ofta iakttagaJs vid en undervattensexplosion. 

I det föregående har förutsatts, att vattnets täthet varit 
den samma överallt. Att vatb1ets täthet varierar m ed djupet 
inverkar h eller ej på annat sått, än att tryckens fortplantnin~ 
i vattnet ej sker sfä11iskt, utan k omma på samma tidsenh et dt:. 

er-... 
':2 ... 
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lryck, som framgå i tätare vatten, att hava fortskridit längr 
än de tryck, som framgå i vatten m ed mindre täthet. 

Vi fiirutsatte vidare ovan, att vat tnet hade oändlig ut
sträckning i alla riktningar vilket ju i själva verket ej är falle t. 
Tillvaron av en vattenyta och botten inverka på förloppet vid 
explosionen i stort på följande sätt. 

Såsom et t exempel antages, att den sfäl"'iska laddningen 
ligger på 10 m. djup under vattenytan, räknat från laddningens 
överkant, och att avståndet mellan laddningens underkant och 
botten för enkelheten skull också uppgår till 10 m . (fig. 11 1

/ 2). 

Den vid explosionen utgående tryckstöten träffar då vatten
ytan och botten efter en tid av c :a 10/1440 sek., om m an från 
ser variationerna i vattnets täthet och gasklotets strävan att 
av egen stigkraft röra sig uppåt. Stöten mot vattenytan åstad
kommer, att små vattendroppar kasta's från ytan uppåt och 
falla ned som ett r egn på denna. Tryckstöten r eflekteras från 
ytan och botten med betydligt olika intel11sitet på grund aY 

olikheterna hos gränsskikten. Intensiteten hos den från vatten 
ytan reflekterade tryckstöten är givetvis betydligt svagare än 
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den från botten reflekterade, vars grad av intensitet åter är 
beroende av bottens beskaffenhet. När de reflekterade tryck
stötarna möta det expanderande gasklotet, vars expansion hit
tills endast varit möjlig genom valtnerts kompression , har detta 
ej förändrat läge i vattnet - vi fränsägo nämligen gasklotets 
strävan att stiga uppåt - , och skulle således de reflekterade 
trycks tötarna från botten och från ytan i detta fall möta gas
klotet samtidigt. 1Ied hänsyn till gasklotets strävan att stiga 
kan det synas som om den från vattenytan r eflekterade tryck
stöten tidigare borde möta gaskLotet ioin den från botten reflek 
terade, men så blir i själva verket ej förhållandet . P å grund 
av vall.nets mot botten tilltagande täthet komaner nämligen 
elen mot botten utgående tryckstöten att erhålla större hastig
het än den, som riktas mot v-altenytan, och denna h astighets
skillnad uppväger mer än väl den antydda inverkan av eras-n 

klotets stigning under den ytterst ringa tidrymd, varunder de 
nu senast berörda fenomenen inträffa . 

Expansionens vidare utveckling är nu beroende p[t de mot .. 
stånd mot denna, som göra sig gällande, r epresenterade uppåt 
av vattenmassan ovanför gasklotet och luftnl'otståndet, nedåt 
av vattenmassan uneler gasklolel och botten, för vilka mot
stånels stoDlek intensiteten av de reflP-kteradc tryckstötarna gi
va visst uttryck , såsom reckm nämnts . Förmå dc vid elen 
första expansionen utvecklade krafterna att övervinna dc mot
stånd, som förefinnas i båda riktningarna, skjutes vaUnet un 
dan i båda riktningarna. Ka n däremot motståndet endast 
övervinnas i ena riktningen, t. ex. uppåt, vilket i praktiken i 
regel blir förh ållandet, skjutes vatlnet undan uppåt i riktning 
mot va ttenytan. I det exemplifierade fallet (fig. 11 1

/ 2 ) fö rut
sattes , att avståndet m ellan vattenyta och laddning sam t mel
lan botlen och laddning voro lika slora. Skulle s~t ej vara 
förhållandet, utan t. ex. laddningen ligga betydligt närmare 
bollen än vattenytan och bottn en utgöres av löst mudder, 
är det påtagligt, att, om motståndet i riktning mot bottnen kan 
övervinnas, den första expansionen skjuter undan vattnet i 
denna riktning, hoptryckand e och undanskjutande muddret 
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för att, om därefter den fn1n vatten yta n r eflekterade trycksti'•
ten giver uttryck för att motståndet i denna riktning även k an 
övervinnas, även undanskjuta vattnet mot vattenytan. Sedan 
expansionen nedåt n ått sitt maximum, sker densamma h elt 
uppål. Samtidigt härmed göra sig allljäml i större eller mind 
re grad dc verkningar gällande, vilka enligt ovan förklaras ay 
variationerna i vattnebs täthet och av gasklotets delvis h ära \ 
beroende strävan att stiga uppå t. 

Tillvaron av botten och dennas h årdhetsgrad inverka r , 
såsom av det ovan sagda framgår , ej p å förloppet på anna l 
sätt, än att elen bidrager till bestämmande av riktningen fö r 
expansionen och storleken av den expansion som sker m ol 
botten, varvid givetvis endast av.<;es elen expansion, som äger 
rum genom va ttnels lmdanskjulande. I det följande frånse~ 

den inverk an bottens t illvaro kan ha på förloppet ; detta ka n 
ock ske utan fel , enär densamma enda-st i vissa specialfall i 
praktiken kan linskriva!S n ågon betydelse. 

Om vi nu tänka oss, att de vid elen första expansionen ut 
vecklade krafterna förmå 3JI.t undan skjuta och lyfta ovanför 
liggande vattenmassa, bildas härav en upphöjning å vatten 
ytan , en s. k . dom, vilken utvecklar sig till ett vattenuppkast. 

Om laddningen emellertid ligger så relativt djupt, att dc 
vid den första expansionen uppstående krafterna ej förmå 
skjuta undan och lyfta ovanför liggande vattenmassa, skulle, 
under förnt.sättning att gasklotet (gasen) ej stege uppåt , ex
plosionen få det periodiska förlopp , som tidigare omnämnts 
(se sid . 97 och 98) , d . v. s. gasklotet skulle förs t expandera 
därefter komprimeras , sedan åter expandera o. s. v. , tills vila 
intTädde, varefter gas och vatten skulle blandas utan att nå
gon företeelse skulle 'uppstå på vattenytan. Gasklote ts s trä 
van att stiga förändrar emellertid detta förlopp. Nämnda pe 
riodicitet hos explosionen inträffar nu successivt und er gas
klotets uppstigande mot ytan. stighastigheten därvid öka s 
emellertid alltjämt. När det relativa djupet sålunda minskals 
i tillräcklig grad -- och om ej gasen då r edan blandats med 
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vattnet, och således gasklotet såsom sådant upphört att vara 
till -- undanskjutes och lyftes vattnet upp till en dom och clt 
vattenuppkast bildas. När förloppet utvecklar sig som här 
nämnts, kan man vid en minexplosion tydligt urskilja två el
ler flera stötar efter varandra, representerande de vid gasklo
tets periodiskt å terkommande sammantryckning uppstående 

FiG . 12. . 
VATTEH'f'TA-----

~, ~~ 

·l 
~L_ 

trycken (fig. 11). Om gas och vatten blandas med varandra, 
innan gasklotet hunnit stiga så högt, alt ovanför liggande vat
tenmassa kan undankastas , kommer gasen att fördelad tränga 
upp till vattenytan, förorsakande skilda mindre uppkast eller 
endast bubblor å vattenytan. I detta fall har en s. k. gasmina 
uppstått. 
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Om et't m ål, ett fartyg , befinner sig i närheten av en min n 
vid dess explosion, kan dettas inverkan på explosionsförloppet 
i vattnet ävensom explosionens inverkan på målet förklaras 
på följande sätt. 

Till en början frånses det inflytande på förloppet , som 
gasklotets strävan att stiga uppåt medför. 

Fie:, . l~. 

I fig. 12 befinner sig en mina på aV'ståndet a från en far 
tygssida och på ett vattendjup lika med 5 a. Vid minans ex
plosion utgår enligt ovan - vi förutsåtta då att Pmax upphun
nit tidigare utgående tryck ·- först en tryckstöt , represeute 
rande maximHrycket. 
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När denna tryckstöt (h å fig .) n ått fartygssidan , åväga
bringas det kraftigaste trycket på fartygssidan , som minan över 
huvud taget k an åstadkomma, på detta avstånd från minan, 
enär denna första trycks töt represenlemr Pmax vid explosio
nen och alla efterföljande tryck äro mindre. 

Tryc kstöten , som verkar mo1nentant, repelleras emellertid 
från fart ygssidan och möter det expanderande galsklotet (d i 
fig. 13). 

Enär, sasom förut nämnts, expansioushastighe ten i för
h ållande till trycks tö tens hastighet i vattnet är relativt liten, 
är expansionen ännu obetydlig, varför tryckstöten i det när
maste gått vägen 2 a. Vattenytans närvaro h ar således ännu 
ej kunnat göra sig gällande, då tryckstöten ännu ej n ått denna. 

Antages nu , att fartygssidan av den fö rs ta tryckstöten för 
lorat sin m otsb\ ndsförmåga genom att bottenplåta r eller nitar 
och bullar bris ta , komm et· den nriP.sta 1notståndslinjen att hava 
riktning m ot fa rtygssidan och gasklo te ts vidare expansion att 
ske mot denna, d . v. s. expansionen kan äga rum ej blott genom 
kompress ion av vattnet, utan kan s,J<juta unelan vattnet mot 
fartyget och bukta in fartygssidan. Om denna h elt brister sön
der, får gasklotet ~iven en rÖI'else i riktn.ing mot fartygssidan 
och slungas m ol denna, utökand e l'Sk aclan . Under det att ex
pansiOilen utvecklas mot fartygssidan har em ellertid den först 
utgående tryckstöten hunnit till vattenytan , r eflekterats mot 
denna och hunnit å ter till det expanderade gasklotet , varige
nom tillvaron av valtenytan gör s ig gällande (fig. 14). 

Det motstånd , son1 nu den av tryckstöten eventuellt ska
d ade och möjligen redan inbuktade fartygssidan och den mel · 
bn min a och fartyg liggande vattenmassan hjuda mot expan
sionen. jämför! m ed det motstånd , som den ovanför minan 
] igga n de va ttenmassan representerar, avgör, huru vida och i 
vilken grad den gPnom vattn e ts unclan:sk jutancle möjliga ex
pansiorten och s~Hedes även gasklotels rörelse kommer att sk e 
lllol fartygs sida n ell er mol va lten~' Lan. Jfrågavarande expan
~ ion och gask lote ts härigenom uppstående rÖt'else måsLe ju 
a llti d ske i minsta m otshindsli njens riktning. Det iir cmeller-

Tidskrift i S,iöväsende t. 8 
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tid tänkbart, att motståndet i minsta motståndslinjen antingen 

på grund av fartygets morbståndsfönnåga eller genom minan ' 

djup är så stort, att någon expansion geno•m. vattnets undan

skjutande ej är möjlig. Minan blir då en gasmina. 

FiG. 14. 

Om fartyget är så svagt byggt, att det efter tryckstötens 

inverkan fullständigt förlorat sin motståndsförmåga och om 

minan ligger relativt nära fartyget - jämfört med minans 

mindjup -, kan minsta motståndslinjen helt bliva riktad mot 

fartyget. Härvid kan explosionen så fullständigt verka mot 

detta, att nästan varje företeelse utebliver i vattenytan. Om 

fartygssidan genom tryckstöten förlorar större delen av sin 

- 107-

111oLslandsfönnåga, men a vstandet mellan mina och far 

tyg är relativt slort - jämfört med minans mindjup - , kan 

minsta motståndslinjen bliva helt riktad mot vattenytan. Ex

plosionens inverkan på fartyget kommer därvid att inskränkas 

till de genom tryckstöten erhållna skadorna. Om fartyget är 

så kraftigt, att det oberoende av avståndet mellan fartyg och 

mina ej _skadas av lryckstöten, kommer minsta motståndslinjen 

att riktas mot vattenytan och explosionen sålunda ej få någon 

verkan mot fartyget. De angivna exemplen äro att betrakta 

som gränsfall. 
Det blir sålunda fartygels förrnäga att motstå elen första 

tryckstötens verkan samt avståndet mellan mina och fartyg 

jämfört med minans djup, som avgöra om minsta motstånds

linjen blir hell riktad mot fartyget eller helt mot vattenytan el

ler om minans kraft kommer att uppdelas i båda dessa rikt

ningar. Företeelserna å valtenytan komma aU vara beroende, 

utom av minsta nwtslånclslinjens riktning, av minans djup i 

förhållande till laddningens storlek. 
I framställningen ovan har hänsyn ej tagits till gasklotets 

egen benägenhet att röra sig uppåt. Denna kommer i prakti 

ken endast att medföra, att verkan uppåt alltid blir relativt 

större iin i andra riktningar och att det från vattenytan re· 

flekterade trycket något tidigare möter det expanderande gas

klotet. Skulle målet t. ex. utgöras av en undervattensbåt, lig

gande uneler minan, bliva förhållandena således analoga med 

ovan angivna fall, men kommer genom gasklotets nu nämnda 

strävan aU stiga uppåt verkan mot målet att något minskas. 
Havsbottens inverkan på förloppet vid en minsprängning 

framgår av det tidigare sagda. 
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Uppgifter angående främmande mariner 
n:r 2/1935 

hämtad<' ur f ack- .och dagspress av Marinstabens prcssdcta l j 
februari 1935. 

Storbritannien. 

Tablå övcv pågående fart"Q'Sb~·gg·11 o. (]o 1· ·l 1 J,~ J u VH s utet av 1934 åter · 
:rinnes i .Marine ~Rundschau januar i 1935. 

.·· .Därav framgår att. beordrade och Ultdc r byggnad varande Jartv , 
ut.goras av: 1l k ryssare, 27 jagare, 6 ubåtar samt en del special- o·c~ 
J~,m.dre fartyg- 1:1ecl ett sammanlagt tonnage av c:a 139,000 tons. Ut-
o' er detta a ro 36,000 tons fart,.)· ~ beviiJ·acle, ·· .., wen annu ej påbörjadE'. 

Inom brittiska flottan är rnan i färd med att f". r< d 
bor l df" ·l f l . , . Olnj a en om
.· o· c me OH a · ygmatenel•m. ll.~ ryssaren >>Shropshir e>>, so m förenat 

SJ"' med Medelhavsflottan har 0rhåll it en I-Ia 1 . 0 · 
l t " 1 . ' w mr sprey-maskm. 
e~ a l a.ngarf.artyget Courageous medförde flygplansförb~tnclet ha

1
: 

e1satts mecl Sh~rk-maskincr, vilka J<unna användas som . torped-. 
bomb- och spamngsplan. F laggslmppet i I-Iome Fleet 1 . 1- . 
· N elso 1 f" , s ags. ,eppei 
" 11>>, 1ar . orsetts nwcl en amfibiemaskin av typ Seao·ull v 
har borttagbart landningsstä ll, hopfällbara vingar ocl t :r l- ' so~l 
den ena fra 1 _ l l . . . . 1 ',t , ananer , 
~ 

1 
.. n oc t cen andra baktill. >> Nelson>>, som icke har Imta-

il '.~. tt, uftsl ntter och ombordtag<'r planet på samma siiH som på de 
ors a ygdepåfariygen. 

(Le Yacht elen 9 feb r uar i :19:i5.) 

Sammania ttning av innehållet u t i en artil•el s· c 'V G ' av getWrlll-major 
u· · v• .• wynn: »Tbe direction of \\' ;tr effod >> 
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Dt>n nuvarande »Committce of Imperial DefE>nCP» har varit ut
omordentligt värdefull för at,t åvägabringa samverkan mellan de 
olika. clcpa.rtemcnt, som beröras av krig, samt för att sammanföra. 
roilitära och civila myndighetE-r. >>The Chief of Staffs Sub-Com
mittcc>> (sammansatt av sta.bschderna vid de t r e försvarsgrenarna 
och såsom namnet angiver utgörande ett speciellt militärutskott inom 
huvuclkommitteu. l'ressdet:s anm.) har sörjt för erforderlig samver
kan JörsvarsgrcJta.rna mndlan vid behand lingen av försva.rsproblemen. 
Den lider dock av vissa svaglwtct·. Den Jungerar bl. a. utan någon 
permanent och opartisk orclföraneh·, varför i och för sig naturliga 
åsiktsskillnader aug. försvarsgrenamas mujl igheter och inbördes roll
fördelning kunna IE>da till friktioner eller olycldiga kompromisser. 
Sir Maurice Hankey (huvudkommittens generalsekreterare. Press
det: s anm.) Jramstår mE'cl sin om:l'attande erfarenhet såsom den för 
närvar.andc enda person, som skul le kunna fyll a elen platsen. Detta 
förhållanek l'ramkallar en fråga. Bygga vi i detta fall icke allt för 
myc ket på cu person i ställe t för på. ett system~ Vem skall kunna 
axla Sir :Mau ricE's kappa , nilr haJts hjällster ic ke· längn· kunna ta
gas i anspråk. Skall hans efterträdare bli. en civil person e ller en 
officer (•ller skola hans många åliggnnclen de las på flera? 

En annan sid a av saken är hur regeringPil själv håller kontakt 
med sina fack liga r ådgivare och varpå elen bygger sina avgöranden 
i militära frågor. l\1:inistrarnrt Iör df' tre militära. departementen 
kunna na.turligPn endast :få ÖH' rhli ck över och förmåga att fatta 
beslut inom r· get ve rksamhetsområde. Om premiärministern hade 
tid att sköta sina sysslor som areHörande i »Committcc ocf Imperial 
Detcnce >> vore a llt väl, men hans mångahanda andra plikter tvinga 
honom att ö.vedämna detta till Mr Baldwin och så länge en man 
av demws 1:esning och PrJarenhct finnes att tillgå ]ärm: ingen kunna 
komma med något klander över detta arrangement. 

Av("ll här aJltså ett excmrw l på hurusom man s>lttcr sin lit me
ra till viss person än till systen t. Detta aktualiserar spörsmålet hu
ruvida llet bellövs en gemensam [örsvarsminister, vilket dock på 
grund av den väldiga omfattning dPtt.a departement simli P erhålla 
måste anses i praktiken ogcnotnförbart. Förf. frågar i stället: Ar 
det iekc möjligt, att med bibehållande av dc nuvarande tre militära 
departementen, skapa ett försv~trsministerium (a small Dcfence Mi
nistry), vars huvuduppgift skulle vara att sa mordna alla departemen
tens verksa mhet för kriget och krigsförberedelserna samt att, efter 
studium av försvarsproblemen i vidaste bemärkelse, tjänstgöra som 
ett rådgivande organ åt premiärministern och hans regering. En 
dylik åtgä rd simile J. n. icke inneb~ra mycket annat än r·n namn
änclritlg, varvid >> fttt porial Defenc(• Cmnmittce >> bleve J:örsvarsministe-
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rium med :r.rr. Bald\\"in som försvarsminister och Sir Maurice Hankc·. 

som permanent statssekreterare. En clel utökningar av elen nuvara1 1 

de organisationen (av »Committec of Imperial Defenee») bliva mö _ 

!igen nödväneliga bl. fl . för planläggning av dc speciella arbeten, so1·:1 

skola ::m kom 111 a på dc clika d'"!partcmcnicn. Hu vuclänclamålct 1m· el 

Hamnändringen skulle emellertid vara att framtvinga insättandet i 

resp. regeringar av en speciell försvarsminister, som på grund a 1· 

sina särskilda kvalifikationer blivit satt på de-nna post och vilken 

oberoende av regeringsskiHcn, skulle sörja för kontinuitet i försvars-

frägornas behandling. . 

Krigföringens ]Jroblcm bli 1ner och mer invecklade och pre

llliä rmini ste rn be höver så a t t säga en politisk stabschef för försvar s

väsendet i dess helhet, en stabschef, som håller intim kontakt med 

de exekutiva fackmyndigheterna och gör sig förtro gen med der a.o 

inställning. 

(Morning Post den 11 Jcbruari l933.) 

Det förmodas att ~narinministems liskanden för l93-5 skall kom-

ma att upptaga: 

4 (eller lllöjligen) !j kryssare, 

l Jlottiljled:u-e, 
8 jagare, 
3 ubåtar och 
clivNsc mindr e fart_vg. 

1\ rets nybyg:gnaclsprog- ram måste tsga hänsyn till ett J'l.erta 

Jr •. ktorer va ri b l a ud må niimnas: det statsfinansiella läget. rustning ar. 

na inom andra länder, det :förl1ållanclc att i år beslutade kryssar~ "·' 

bln·a färdiga .förriin Lonelonavtalet om kTyssarnas begränsning upp

hört att giilla vid lD3G å rs utgång, vidare al.t ett stort antal övcrårign 

k~~yssare höra ersilttHs samt slutl igen att ersättningsbyggnad av slag 

skepp måste igångsättas inom en nära framtid, vilb•t kommer at ' 

draga stora kostnader. 

Ehuru Storbritannien nu är bcriittigat att stapelsätta 53,00" 

tons av kryssare, vilket skullE: möj.liggöra att nyb_vgga 4 st. av »Sout· 

hampton»-klflss ocl1 ;) st. av >>Arethusa»-klass, är det osannolikt at t 

amiralitetet nu föreslår mer än 4 kryssare, dock kan det bli fråga om 

5 st. enär clPt, icke är troligt att något hHngarfartyg i.frågakommer. 

En viss ökning a•r ]1E'rsonalen är ofrånkomlig; troligen blir det 

någon ökning av kostnaclcrna jämfört med förra året. 

(.Morning Post elen H fc•lJnlari j933.) 
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:Mr. Hector J3ywater, sjömilitär medarbetare i Daily Telegraph, 

har i nämnda tidning belyst, det stora intresse, som numera flerstä

des ägnas minvapnet, icke endast för den defensiva krigföringen 

utan även för offensiv verksamhet. Hans åsikter därvidlag äro i 

stort sett cle samma som kommit till uttryck i japansk press och villca 

återfinnas under »J apan» nedan. 

Han b ar vidare lämnat c u del uppgifter om engelska minor 

och meddelar bl. a., att i Storhri(annien utvecklats en ny mintyp 

(typ H 2) av förbättrad form och med ölzad SJ:lrängverkan, vilken vä

ger c:a 300 kg. Dessa minor påstås vara »Svcpsäkra» d. v. s. icke lmnna 

svepas vare sig med minsvep eller paravaner. Den engelska syftmi

nan, som avses användas i hamninlopp och farleder och som spränges 

efter observation från land, har seelan världskriget ytterligare ut

vecklats och ~lr nu användbar även i mörker och tjocka med hjälp 

av bl. a. lyssnarapparater, varmed annalkande fartygs läge kan 

bestämmas. 
(Kielcr N eueste r T a chrichten den l5 februari 1935.) 

U. S. A. 

Tabl ft över pågående fartygsbyggnader vid slutet av l934 åter

finnes i ~!farine Rundschau januari l93i5. Därav framgår att under 

byggnad befunna sig lO kryssare, 2 hangarfartyg, 43 jagare och 10 

ubåtar med ett totaltonnage av 22l,OOO tons. 

Den s. k. Bakcr-kommitten, som varit tillsatt för att utreda 

vissa organisationsfrågor i samband med flyget, har i slutet av l934 

avlämnat sii,t betänkande. Kommitten har sysslat med följande 

större frågor: 

l. Uppr>litanclet av ett samlält. flygministerium för såväl mi

litär som civil flygning. 

2. Upprättande av ett samfält försvarsministerium för här, 

flotta och flygvapen. 

3. Sammanslagning av all civil och militär luftfart, dock med 

bibehållande av en viss självständighet för flottans flygväsen. 

4. TillsäUanclet av en särskild kommission för frågor ang. all 

l u.ftfart. 
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J{ om mitten avvisar emellertid alla dessa tänkbara lösning-n , 
och Jörc~slår att man - iitminstone uneler dc närmaste 10 [;ren - ".i 
skall göra ändringar i den nuvarande organisationen . 

(Dansk Tid3kriH i 8öväsen, februari 1935,) 

Under sommaren :1934 hava bcstämn_~.e i serna om \·ad som skal 
hemlighåll as bl i vi t skärp la. 1 marinens årsberättelse r skola därför 
i.cke in tagas Dågra uppgifi.cr angåenck konstruktiva förbättringar p u 
fartyg, .Llygplan, vapen, J:örbindelsemcdel o. dyl. Dr nya hangarfar 
tygen EnterpriH', Yorktown och llanger komma ick(' att visas fö r 
.främling·ar, ävenså sko l8. iilmupvtagningar, särskil t sådana frå11 
bombfällningsö·vniJlgar ti ll sjöss, ~h·ungt censureras. 

j .. rshcrätte]s(·n har nu kommit och behand la r huYudsakligen styr
keiörhållanclcna till sjös.:; samt betonar nödväncliglwt0n av ett själY
ständigt marinJiygväsen. 

D0 sakkunniga, som va rit t ill kallade tö1· att utreda Hygstrid.'
krafternas organisation, hava uttalat. sig mot ett f r ån marinen skil t, 
självständigt flygvapen. Marinens Jlygväscn är en del av marinen . 
SO lll måste br·m annas av dess prrsonal och utbildas av sjöoff ic0 ran •. 
Marinrn ska ll .i f ramliden bära l1ela ansvaret fö.r försvaret av kuster
na, alltså även i luften, i stä llet för elen tidigare uppdelningen mel
lan armen och m arincn. Förclensku H hava vissa flygbaser utbyggts 
och förstärkts varjämte tidigare lant- och sjömilitära anstalter sam 
manslagits; enligt de antagna förslagm.1 skola under de kommand• · 
fem ärcn 2,000 marinflygplan nybyggas. 

(Marine Humlschau, janu~ri 1935.) 

President l'locscvelts >> Aviat.ion Commission>>, vars förslag snarl 
kommer att frF.mläggas för kongressen, töreslår en mycket kraftig 
ökning av flygstridskrafterna. l krigsministerns årsrappo rt föresitts 
at.t flyget skulle hestå av 2,320 ilygplan av de bästa och modernast · 
typerna; ovannämnda kommission föreslår i'Jncllerticl att armen och 
flottan skola hava 4,000 plan. 

l'icl en 
medlemmar 
Standl0y bl. 

(Naval and Military Hceord den 31 januari 1935.) 

clclllouslration av ett hangarfartyg för en del kongres><
september 1934 yttrade den amerikanska amiralen 

a. följande: 
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»Fln!"plan hava ickP uJJtlant.rängt nilgot annat mari nt strids
mcdel men de utgö ra ett t~llskott i kratt och t>fl('\.;tivitPt t ill de ti
digare för01"i ntliga. som öka r sjöstridskraftl' rnas värde l" ör l ande +.s 
iörsvar. Yi känna ännu ej dess fulla värde, men veta dock, att även 
en aldrig så välutrustad Jlot.tn, um dPn sakna r flyg, komnwr att mö
ta högst an(•värcla svå righ ete r vid st rid med ('Il rnindre flotta 011 1 
denna är i besittning av väl sa mverkanek marina rl~' gstridskraftcr. 

U tvi'(· kl ingen av marinfl,; gPt har genomförts a\" sjöo:fficcrarc·; 
marinflygplmwn föras av sådana officc·rarP. 1\l[aJ·inflygarna ha gl•
nomgått samma skolo r och tj;:nstgjo·rl J•i't samma fartyg som alla 
r.ndra sjöofl".ice rare. De av OS$, som ickP flyga, h~va god inblick i 
våra marinrlygarcs arbete och tänkesätt; vi förstå varandrn. .fag 
vet att vi iiro i st ånd att etablera elen intima samverk an, som iir 
nödvändig- [ör att e rnå effekt i operationerna . Flottan vil.l ick0 
förlora sina marinflygare och önskar fortsätta att iiv<'n för J ramtiden 
utbilda sina f!ygarP. Vi bilda c n organisation och vi hava byggt 
upp marinflyget uneler åratal av ansi"diugningar och samarlwtc ocl1 
med uppoffrande >~.v andra viktiga arbf'icn. Yi tycka om vårt fl~'g 
och vi önska behålla det» .. 

(Naval and :Mili ta 1·y RC'cord den 31. januari :19:35.) 

I amc r.iknnska Hottans sto ra ma.l.ÖVl"fll" 3 lllaj- 10 juni :1935 kom· 
ma att deltaga 177 fartyg, va ri bland 14 s lagskepp, 14 stora kryssan· , 
4 hangarfartyg, 9 lätta kryssare, 46 jaga re, 9 minfartyg, 3~ uhåtnr 
39 trängfari".\'g, samt vidare 447 flygplan, varibland Sfi j;ittdl~·gbåtar 
för spani11g på stora avståml. Det lir Llct största antal brt:vg, som 
i ame rikanska flottan l1ittill s stått uneler en ])('fälhavart>. 

Opera t i on somr ådet kommer att ond atta norra c1rlen a v Still a 
Bavc·t med rn yta av 5 mill. kvadrat(sjö)mil, i>rgriinsacl i östPr av 
amerikanska kusten och i väs-te r av en liujr förenande Aleuterna med 
Midway-lslancl , 1,000 sjömil väst om llonolulu. Amerikanska flottan 
har ticligar0 icke opererat så niira Asien. I geng-äld komma de ja
p::mska manövrerna att sh· ticka si g 11ii rmare dc' n a n11'1"i kanska kusten 
än någonsin t illförne. Ett sammanträffande mellan de båda tJottor 
na är utesl utd, enär dc japanska manövrarna äga rum m~-cket senart'. 

(Le Y a.cht elen 9 Jcbruari 193:).) 

I marindepartementet är under u tarbetan dl' 011 p l an en ligt vii · 
kcn ssmtliga sjökadetter skoln fylla de fysiska fordringarna för och 
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J,iiJringas unelervisning i f lygkonst·cn; vidare utbildning i flygniP g 
erhålla enelast de officerare, som avses tjänstgöra vid marinflyget 
Dc sen are komma dock att få tjänstgöra omväxlande på flygförban d 
och fartygsfö rband. Ehuru clettu .förslag kraftigt ingriper i det m t
varandc tillstämJet kommer därigenom att lösas många problem, so tn 
uppenbarat sig efter flygets tillkomst- I den nuvarande organisa 
t ionon J"innas sålunda endast fä högre befattningar för andra iln 
dem, som crhå11it en grundlig utbildning på sjöförsvarets alla on l
rådcn vi l k et är en nackdel för dem som endast utbildats till flygar ,·. 
Dessu,tom måste det betänkas att f. n. knappt hälften av sjökadcttc1 
11 a uppfyll a dc fys iska fordringarna för 11ygt.jänst. 

Enligt >> Anny & ~aval Journal» är avsikten att bygga 4 s. 
tlygplantendr ar, som vn.rdcra sk ull e kunna taga 24 spaningsplan. 

Efi.c r i november aYSlutadc 3 1/2 å rs moderniseringsarbeten oc J, 
därefter tl tiörda provr.urcr har slagskeppet >> ldaho >> i januari äte,· 
ingått i flottan. Arbetena, som kostat 8 milJ. doll ars (32 mill. kr. 
t' nl. kurs 4: - l , hnva omfattat ökat pansar- och undervattensskydd 
installerandct av 8 st. 12,7 cm. lv-kanoner, nya cldledningsanorcl 
ningar, ökade elevationsvinklar, förbcitlracle maskin- och pannanliig~· 

ningar m. m. j .. v de befintliga l 5 slagskeppen äro nu 10 st. moder 
ui scradl', medan >>West Vir ginia>>, >>C oloraclm>, >>Marylanch, '>Califo r
n i a>> och >> Tennessee >> ännu å terstå. T<mken på att ombygga äYcP 
dessa har icke övergivits, men m an avv;,_ktar ett lämpligare till fä]], 
härför än det nuvarande. 

(Marine l{unclschau, februari 1935.) 

Japan. 

Tablå ön~r pågi\emlc rar tygsbyggnader vid sl utet av j 934 åter
finnes i Marine Rundschau januari l93G. 

Japans nybyggnader äro icke att jämJ'öra med övriga stormaldel 
enär tillåtet totaltonnage enl. flottöverenskommelserna redan tidigare 
utnyttjats. Under byggnad voro dock: 1 kryssare, 1 hangarfartyg, 4 
jagare ocl1 4 ubåtar med ett totaltonnage av c :a 30,000 tons. 
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Till j\)3(3 ska H det av 800 flygplan bestående marina flygväsen
det öl.;:as Jlled :100 pl>Hl. F em nya flygbaser skola med rmledning här-

av anl ägg-as. 
C~larinc Runclschau , januar i 1935.) 

}l~örsvarsbuclgoten 1985-36 kvmmer att bli den största som Ja
pan hit tills haJt. Dc ursprungliga öskandcna, 714 milJ. ycn för ma
rinen och 570 för armen, hava, delvis på grund av finansminiötcrns 
motstånd, nedsatts till 530 milJ. ycn :för Jllarinen och 450 för armen, 
yiJka summor nu beviljats. Försvarsbudgeten utgör 45 9~ av totala 
r iks budgeten. 

Ohriuc Eundschau, januari 198.") .) 

Det intima sambandet mellan Lyggnadspolitik och haspolitik 
f ramgår av en del uttalanden i japam:k press, vilka synas var a offi
ciellt inspi rcrade. Det framhålles att J apan måste bygga så stora 
slagfartyg .som möjligt för att kunna göra dem oberoende av oljnings
st ationer. Dc kommande slagskeppen förmodas bliva ung. en t redje· 
del större än de nuvarande samt mrcl l:n fart av 22 knop oen en 
aktionsradie av 12,000 sjömil, vilket möj li ggör operationer tvärs över 
Stilla I-lavet och åte r. Fartygen skulle komma att erh ålla förstärkt 
skydd mot luftangrepp samt ett sådant undervattensskydd, att de 
äv~n med tal rika to rped- och minträffar skulle kunna på långa sträc
kor bibehållr .. iull fart. 

Som ko mplement därtill skull e byggas slagkryssare, på vilka 
pansarsl,ycldct delvis offras för att kUJtna nå en fart av 45 knop; 
deras längel skulle bli över 300 m. En av elylika fartyg sammansatt 
eskader samopererande med snabbgående hangarfartyg skulle bilda 
en stn ka, som kunde uppträda var som helst på jordklotet. 

Ytterli gare en fa r tygstyp kommer snart att framträda n~imli.gen 
minkrvssaren. Frankrike, Italien och England h ava byggt mycket 
snabb~·åcndo sådana Jar tyg. Nya tlyli ka måste hava så hög fart, att 
cle kunna opnera i närheten av även dc snabbaste främmande :Ear
tyg, va ra Jörscclda nwd endast m askinanlaggning och minförråd samt 
hava så lågt :fribord, att de äro svär a att sikta. Deras enda försvar 
skall vara farten och luftvärnsartill er i, vi lket senare behövs då f lyg
plan äro dc enda, som kunna hfdla jämna steg med dem. 

(Kieler Ncuestc-Nachrichten elen 3l januari j935.) 
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Den japanska Jlottans förbands indelning för 19ilfi -finnes int u
gen i Le Yacht elen 9 februari 1935, sid. 76. 

Som en löljd av uppsägningen av \\' ashington-traktaten ha y ;, 

tjugo vice- och konteramiraler försatts i pension enär de, i oppos i
tion mot Jlottpartiet och marinstaben, hävdat att traktaten bort vid. 
m akthå 11 a s. 

(Le Yacht elen 9 februa ri 1935.) 

Fran~rike. 

Den kommande sjösättningen av >> Pomone>>, elen första >>esc.or 
teur» stapelsatt inom franska marinen, fäster uppmärksamheten p:1 

denna nya fartygstylJ, av vilken 12 st. tillhörande 1931. och 1932 års 
program skola vara i tjänst 1936. Data ~iro c :a 600 tons (denna bf'
gränsning betingad av att Washingtontraktaten ej berör fartyg un 
der detta tonnage), 2 st. 10 cm. kan., 4 lvkulsprutor, 1 st. dubbel- oc h 
l st. enkeltub för 40 cm:s torpeder, Diesel -motore r, so nt giva fartygc-t 
en fart av omkr. 30 knop, aktionsradie vid högsta fart 700 nautiska 
mi l och 1,800 naut. mil vid 18 knop. 

De nya fartygen påminna i huvmhmk, nat-urligtvis med de änd
ringar vartill tc·knikens utvec kling givit anledning, om de före kri
get b r fin t liga >>torp i J J e urs d' esca dr e>>. 

Aven andra mariner hava 8lcaffat liknande fartygstypC'l' såsom 
den italienska »Spica>>-klassen (4 fartyg) på 600 samt de japanska 
»:Manazuru>> -båtarna på 527 tons, vars stora överbestyckning av 3 st. 
12,7 cm. kanoner var orsaken till katastrofen med Tomozuru, varfö r 
dessa båta r komma att ombestyck as. 

Dessa typer hava framsprungit ur det av världskriget påvisade 
sto ra bel1ovet av specif'lla fartyg fö,r konvoj ändamåL 

(Le Yacht elen 1.9 februari. 1935.) 

De båda >>escorteurs >> >>.Melpomene>> oeh >> Pomone>> sjösattes i Lo
rient den 24 resp. 25 januari. Dessa båda Jartyg hava bl. a. ±öljand\' 
data: längd 80,1 m., bredd 7,9 m., djupgående 4,5 m., 609• tons, 22,000 
ltkr:s motormaskineri alstrande Pit fart av 35 knop, 2 st. 10 cm. ka 
none r, 4 si. lv-kulsprutor. 4 st. torpedtuber för 40 cm. torpeder (Obs. 
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cle skiljakt.iga uppgiftema i närmast töregående UJtpgift aug. fart 
och torpeclb0styckning. Pressdet:s anm.). 

Provturerna med dessa fartyg komma att påbörjas i juli månad 
innevarande är. Y ttP-rligare tre dylika fartyg komma att sjösättas 
i m a rs och ap r i l (k t ta år. 

(Le Yacht elen 2 februari 1.935.) 

,Contre-torpillem' >> >>Nlogadol'», tillhörande 1932 års program, är 
på väg att stapelsättas i Lot·ie nt. Data bliva: län gd 137,5 m., bredd 
1.2,6 m., djupgående akter 4,6 uL, 8 st. 1.3,8 cm. kan., 4 st. automat
J(anoncr, 3 torpedtuber, maski as tyrkan är stegrad från 74,000 till 
90,000 hkr. 

(Marint· Rundschau, januari 1935.) 

Den :2 Jcbruari löpte ulJ iitPn Casabianca, som är av 1930 års 
program (systerbåt till Sfax; jmfr JörPgående uppgift. Pressclot:s 
anm.) av stapeln i St. Nazaire. 

(Le Yacht elen 9 febr uari 1.935.) 

Ett nytt fa rtrekord har ckn 30 jaJlUari slagits av >>cont re-tor
pilleul'» LP Terrible. Hon har vid provtur nämnda dag uppnått 43,6 
knop med användande· av enelast 65,000 hkr. av dc 75,000 möjliga och 
därmed slag i t Oassarels rekord seelan två år. Vid f örsök utan förråd 
(essai Wasbington) UPlJnäcltlPs 45 .• 7 knop, sow överstiger hittills upp · 
nådda fartE'r genom vattnet om m an frtlnscr fa rtrekord av härför 
srecialkonstnJPraclP smärre m•Jtorbåtar. 

(Le Yacht elen 9 februari 1935.) 

Orlogssta iionell i ]3n·st ko1nmt·r inom niirmaste ticlen att ut
vidgas. De l'örsta ilrbdr•na omfatta i•.vgganclet av en ny kaj av 1,250 
m. ltingll :n sf'cld J'ör förläggning a\' de kolliillande stön·e tartygen 
såsom t. PX . >:DUllkerq uc >>. Des~& ka jt•r, l'ör vilka GO miLl. i'rcs an
slagits, h n va givits sådan om i'aHning, nt1 de lämpa sig även :för 
förläggning· av dc 00,000 tons s la g:lartyg. som Frankrike väntas kom· 
ma att stapelsätta. 

(RigaP.sclwr nundsc hau tlen 9 JPbruari 1935.) 
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Frågan om en <'nhetlig ledning av hela krigsmakten - arm;, 

marin och luftflotta - är i. n. aktuell i alla stormakter. I detta 

sammanhang hava dc nyligen gJnrcla utntimni.ngarna till vissa högn· 

poster i Frankrike sitt ~tora intresse. 

Som bekant har general Gamelin utnämnts till att dels var:1 

generalstabschef, (chef d'etat major . gcn<'ral de l'armec), dels ocks ii 

ställföreträdande ordförande i >>höi!·'i:J kiigsråclet». I general Goor 

ges har han erhållit sin gencralkvaJ'(Nmästarc under det att gcn<·

ral Colson tilldelats befattningen SOill >>chef dc l'etat major de l'ar

mee>> (obs. skillnaden mellan de båda anförda hanska titlarna). Det 

torde vara så, att general Gamelins bciv.ttning är inriktad på att 

i fred utöva presidiet i högsta krigsrådet och i krig tjänstgöra som 

generalissimus för hela krigsmakten, general Georges' har att i l'rec1 

ombesörja den operativa planl>iggningen Jör krigföringen i dess hel 

het och i krig tjänstgör& som stabschef hos general Gamelin undct 

det att general Colsou i fred sköter det löpande stabsarbetet och i 

krig övertager chefsskapet fur ersättnings- och underhållstjänsten. 

Härigenom skull e hava skapats organ för elen enhetliga krigsled 

ningen. 
Strax före g<;nomförandet av denna viktiga ändring har bildats 

den s. k. »hö~a militärkommittcn>> för att biträda >>högsta fö.rsvars

rådct», vilket lm der presidium av republikens president och med m i 

nisterpresidcntcn som ställföreträdande ordförandE' utgöres av minist

rama samt do tre ställföreträdande orcltörandcna i >>högsta krigsr!'t

clet>>, >> högsta sjökrigsrådet» och >>högsta luftkrigsrådet». 

Den >>höga militärkommitt6n>> består under ministerp residentens 

presidium av cheferna för de tre militära departementen, marskall< 

Petain, cheferna för general-, mari.J1- och flygstaberna samt en del 

högre militära specialister. Y id sidan därav Lestå alltjämt >>högsta 

krigsrådet>>, >>högsta sjökrigsråelob och >>högst a luftkrigsrådeb. Det 

fattas alltså icke institutioner, som syssla med försvarsfrågorna -

en annan fråga är ändamålsenligheten aY alla dessa olika instanser, 

som trots stdi.vanden eHcr sammanslagning dock fortfarande bcsH1. 

(Ki cl<'r Ncueste Nachrichtcn elen 12 februari Hl35.) 

Under marinminister Pietris kloka och dådkraftiga ledning har 

franska marinen även uneler 1934 såväl personellt som materiellt 

vunnit icke oväsentligt i militär styrka. Liksom tidigare angives 

dess huvuduppgift vara att säkra trupptransporterna från Afrika lik

som tillförseln i allmänhet. Hotet i Medel h a vet J: r ån dc alltjämt 

växande italienska sjö- och flygstridskra:l:terna bar föranlett Frank 

rike till strategiska järnvägsbyggen och till utbyggnad av hamnarna 
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på afrikanska västkusten, däriLland särskilt Casablanca. J\Ied denna 

omläggning av transportvägarna från Medelhavet till Atlanten sam

manhänger också överflyttningen av bl. a. två slagskepp från Tonlon 

till Brest. Denna omgruppering, som medför att Medelhavseskadern 

helt bygger på lätta sjöstr idskrafter, konuner att bestå intill färdig

ställandel ay >> DunkerquP>>. vars byggnad kraftigt pådrives. Utom 

systerfartyget >>Strassbourg>> omfattade 1\134 års program 1 >>contre

torpillem>, 2 ubåtar och en minsvepare; marinbudgeten omfattade 

3.490 milJ. frcs d. v. s. 565 mill. mer än 1933. Genom två förordningar 

!;ar flygvapnets organisation reglerats, särskilt de marina flygstrids

krafterna (jmJr vissa uppgifter uneler rubriken >> Diverse·>> nedan), för 

vilka beviljats ett tilläggsanslag. Yttrande av tongivande personer 

giva vid hanelen att kustbefästningarna komma att utbyggas och ol

jeförråden att utökas. 
(Marine Runclschau, februari 1935.) 

Det förljudes i Paris, att. rcgt:ringcn har för avsikt att oför

dröjligen :framlägga flottbyggnadsprogrammet för 1035. Detta skulle 

komma att oml'atta byggandet av en 30,000 tons slagkryssare samt 

två jagare pä 1,500 och en på 800 tons. Kostnaderna för detta pro

gram skulle bestridas genom ett inrikes lån på 10 år. 

(KielPr Ncueste Nachrichten den 15 februari 1935.) 

Y ttcrligare on 35,000 tons slagkyrs;:;are torde planeras men kan, 

på grund av flottavtalens bestämmelser, ej stapelsättas förrän på 

nyåret 1937. 
(Kiclcr N'cueste Nachrichten den 16 febr uari 1935.) 

Italien. 

Den italienska >>Lega navale italiana>>, grundad 1897, har mot

tagit nya och friska impulser sedan den blivit en . fascistisk insti

tution. Den har igångsatt en livlig propaganda i skolorna för att 

öka intresset för och kunskaperna om havet, allt i överensstämmelse 

med elen officiella marinpolitiken. 

Denna marinpolitik har på 12 år bl. a. skänkt Italien 36 kilo

meter nya kajer och vågbrytare i mer än 80 hamnar jämte försvars-
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nnstalte r, n1 agas in och dockor. Vad som väntas av »Lega navale >> är 

ntt hos ita lie na m a skapa »espri t ma ritime>>, som är något annat ä11 
den kä ri de t ill Jtayet, vi lken sommartid demonstreras av legioner av 

loaclande. Havet skal l hetraktas som en makt- och k raftfaktor, so1n 

.-n L i Ila ti ll ril;edo!ll och ('Xpans.ion och icke endast som 011 turist 

nttraktion. Mussolini har Jörklara l at,t ltal.ien mera ii r en ö än (m 

l1alvö och att Llf'ss :f r amt id li gge r på havet. Det är därför som pro 

pagandan, Yilkf'n IJcLlrives såväl. i sko lorna som på annat hå ll In (' •] 

publikatione r, utstä ll ni n gar, :Ei lm och Jöredrag och som berör h a

vets vä rde ur sport,slig, turistisk och ekonomisk synpunkt, är av den 

allra s torsta bet•.vcle lse. Sportpropagandan avser att öka omfattninge11 

av segel- och kanotspo rt en. Sjöfärcler, gratis eller till mycket låga 

priser, avse att sätta ungdom en i kontakt med sjöfolk cch. förh å ll a~t 

dena ti ll ejös.s : denna propagandaform förekommer, med und ervis· 

ningsministNids medverkan , sä rskilt i skolorna . 

(r. a Dr'pPche de B r0st clf'n 3 januari 193.).) 

Den italienska flottan har otvivelaktigt fascismen att tacka för 

uerhört mycket, t .y aldrig har flottans tillväxt ägt rum med sådan a 

jättesteg som under Mussolinis regim. Verket krönes av de båda nya 

' l_agfartygen på 35,000 tons. (Tidningen återgiver därefter en jäm

fö relse, mellan de båda ma rinerna, som är p raktiskt taget densam

ma som åtm·.Einnes i uppgift 11.134. Pressdet:s anm.) . 

Såvitt man hittills vet leonuna dc båda slagfartygen att få en 

längd av 240 m., bestyckas med 3& em . kanoner och få en fa rt av 

över 28 knop. Det talas om en besättning av 1.00 officerare or l1 
:J .i\00 man. 

(Kie ler Neues ie ~aehrichten den 1 feb ruari lg35.) 

Den italienska marinbudgeten för budgetåret 1935- 36 uppgå r 

1 ill 1,264 milJ. lire, vilket u t gör en ökning från föregående år av 80 

milJ. Då budgeten upptager en minskning av avlöninga r med 20 

mill. är den verkliga ökningen c:a 100 milJ. , so m kommer nvbvo-gna·· 
d ern a till godo. · • "' 

F lygets budget är ökad f rån 709 tiJ.I S39 milJ. , vi .lkct innebär en 

proportionsvis s törrP ökning än för m arinen. 

(I,e Yacht den 9 februa ri l93G.) 
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Ubåten Glauco har den 5 januari sjösatts i Monfalcone. Den är 

på 1,026 ton och tillhör 1930 års program. 

(Le Yacht den 9 februari 1935.) 

Spanien. 

Spanska regeringen har den 15 januari 1935 beslutat att bygga 

12 kanonbåtar och modernisera två slagskepp. Detta byggnadspro

gram medför välkommet arbet(• för varv och vapenfabriker, vilka 

hotats av arbetslöshet. 
Marinministern har meddelat pressen att medel snarast komma 

att äskas för genomförandet av ett försvarsprogram. Den främsta 

angelägenheten är otvivelaktigt fullbordandet av befästningarna på 

Balearcrna, där svår a kustbatterier äro uppställda sedan några år. 

H an betonade vidare att dessa åtgärder ingalunda betingas av något 

hot mot Spanien eller kunna betecknas som någon upprustning utan 

:förestavas av en önskan att motverka hotande arbetslöshet för in

dustrien. 
(The Times den 16 januari 1935.) 

Tur kiet. 

Turkiska regeringen har övertagit en ubåt, som byggts på ett 

privat varv i Cadiz för spanska i'lottan, vilken emellertid avstått från 

densamma. Fartyget, som är av samma storlek som den turkiska 

ubåten Sakar.>·a, har anlänt till I st an bu! och ingått i turkiska flot

tan under namnet Tzrnior. 
(Le Yacht den g februari 1935.) 

Danmark. 

Ur >> Forslag till Finanslov (motsv. svensl-:a statsverkspropositio· 

ncn) J'or Finansaaret l april 1935-31 mars 1g35, må anföras följande, 

YatTid som jiimförelsc' medtagits jämväl cle summor som bort före -

T?clsb·ift i Sjöväsendet. g 
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sl å:; enl. »lagen a v elen 23 n1ars 193~ ang. Sövat•rnets orclnandt' ». "E n
ligt denna lag skola dc m i l i t ä r a utgirterna för marinen bcg1·än 
sas inom en kostnads ram av 11,5 mill. kr .. vilken suinma enligt n.\'S>
niiumcla lag· dock Jår överskridas d~irest så betingas av gjorda lii1w 
reglerignar, ändrade priser på lörbrukningsartiklar m. m. !\ lla sum. 
mor avrumlatl e till jämna 1,00lJ .. tal a v kronor. 

Dmlgellörsl ag 
1935. Lav av 193:2. 

Centrals tyrel~en . . ........ . :225,000 237,00() 
Avlöningar , flottan och fl:vgrt . :3 ,:3:30.000 2,587,0011 

Kustflottan: 
Nybyggnad .... . ..... . 1,063,000 2,200,000 
U Ilelerhåll ...................... . . . . . . 1,660,000 1,863,00L\ 
övningar (inkl. utrustningar) 1,435,000 l,210,001 l 

Totalt 4,760,000 5,273,000 

:Flygväsendet: 
Nybyggnad och unelerhåll ...... . .. .. . 660;000 673,0llH 
Drift .. . ........... ....... ......... . . 343,000 :281,000 

Totalt 9!15,000 956,000 

1\.ystdefcnsiouen: 
A v löningar m. m. . . . . . . . ............ . 248,000 291.,0lH l 
Underhåll av byggnader o. ma1eri.el .. j20,000 153,0011 
Drift 332,000 217,00!\ 

Totalt 700,000 671,0011 
Budgetens militära del, ........ tr.talt. 12,467,000 1l,fi00,00ll 

Okningen i hl. a. elen sistuäwuda .summan beror på lönen' gl t'· 
ringar o. dyl. ; som ovan synes nå ck flesta övrign utgiftsposter id< · 
upp till elen 1.932 förutsatta. 

Uneler Marineministeriet sortera dessutom lols- och fyrväsl'mlt· ~, 
Jiskeriinspekti.onen och räddningsväsendet sami sjökortsarkivet clC'h 
meterologiska institutet, vilkas anslag hänJ:öras t ill en c i v i l d<~l a v 
marinministeriets budgetförslag, vilken del slutar p :l en summa a >J 
6,291.,000 kr. 

(Forslag till finanslov 1935.) 
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Norge. 
J)l' tn1 iorpl'db:'\i.ar van; IJyggJHtll påltörjal:; i Hortt•n i no,·c.mbcr 

1934 H1 !'öljandP data: 6:oil lons, Lingel 72, LrNicl 7,H 111 .. djupgående 
2,1 111., Jari 30 knop, bestyckning ;1 st. 10 cm. kan., 1 st. 40 mlll. lv
kanon, j .si . :):3 t·Jl1 . cluhl.>eltub. 

(M ari 1H' lhul(lschau, :l'tcbruari j 930.) 

1 propos ii i on 'l'ö rl'slih n•gt·1·i ng<'n att inspd;-tionsfa ri.\'1.!'<'1 >> li'ricli 
juf Nansen» ska ll re1Jarcras. Fartyget (son'l efter grundstötning den 
21 dec<'mbcr 193i3 sjunkit och clärcHPr bärgats. Prcssdet:s anm.) har 
besikti gats av en nänmLl, vilken auseti. att fartyget är värt att re
pareras. Kostnaderna :!'ör r0parationen beräknas till 800,000 kr., i. 
vilkrn summa ~11går 1:Jf\.OOO för ny[lnRkaff11ing aY f6l'loradr in
ventariPr. 

I propositionen fört>slås även byggandet av ett nytt inspektions
fartyg till ntt pris av omkr. 500,000 kr. Data skulle bliva: längel 
155-160 fot., l>rPclcl 27 fot, djupgå<·nde 16 Iot, rart 14 knop Yicl 1.,300 
-1,400 hkr. 

Av ovannämnda torpedbåtar fö reslås elen ena färdigbyggd un-
der budgetåret Hli3:J-:36 och elen andra Jöljande år. 

(Tidens Tegn den 1.6 februari 193fi.) 

Diverse. 
Sammanfattande utdra![ ur en artikel: >> Flyget so1n buudsför .. 

vant» av den kände s jömilitäre skriftställaren Sir Herbert Russel. 
>> Den allmänna n1eningcn ang. Jl.vgds fö,rhållanclc till Jlottan 

är att dessa två ;irn ri 1•all' r l'li<-r lit>ndt'r iill va r andra . l\Jed andra 
ord: a llm;inhett'n l'önJ'st;iller sig instinkti vt l'l ,vgstyrkan som den an 
falland e parten oclt J:imwr e n viss skadeglädje i att upprepa att En.a;· 
land icke längre är en ö, att krigsfariyg ickt' är något J'örsvar mot 
flygstyrkor och aH dr i därför ;i r mer ~i n slöseri att fortsätta bygga 
dem när dl'ras kostnBcl skull<· gl' oss l'ii enorm1 fl,,·gvapen. Det ;i 1· 
en li ten men mycket aktiv gr upp . som gyn nar denna s ir~i vnn , ocb 
en del av pressen som uppmuntrar den. 

Om vi s kulle JMa clessn Pvi~.;a varn ingnr , o1n vad <'H l'ir' ntlig· 
flygstyrka skall göra !lled vår a krigsfartyg och vår handelsilotta i 
ett komrnandt• krig, vi la , <>ch i ~iiill<-1 F·~·ssrhät.ta oss med vad vftrt 
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flygvapen kan uträtta i förbund med flottan . Jag tror det är snut 
om jag säger, att detta i dag är det absolut mest populära samtalsättt
not både inom flottan ocb flygvapnet. Det blir mer .och mer erkänt 
inom dessa två vapen att deras »yrke>> är samverkan och oj rivalska t'». 

Förf. ingår därefter på en närmare analys av do olika former 
för samverkan mellan flotta och flyg, som det nutida kriget crb ju. 
der, vilken analys för fackmannen egentligen innebär föga nytt, 
men innebär en k larläggande sammanställning. Han påvisar hur Je 
båda vapnen i många hänseenden kompleHera varandra och klar
lägger dc begränsningnr, för vilka :Uygst-ridskrafter är.o utsatta så
som t. ex. den korta aktionstiden och ringa lasten, men framhäwr 
även dess utomordentliga värde för spaning och bevakning m. JU. 

Han slutar med följande ord: 
»Det är rätt att flottan bi behåller en konservativ åsikt om fly

gets förstörelsemakt mot ett örlogsfartyg, fullt berott att försv ara 
sig självt, men det är också riitt att flottans män mer och mer an
ser flyget som en värdefull faktor för dess egen verksamhet>>. 

(Naval and :Military Recerll den 10 januari 1935.) 

Sammanfattande utdrag ur en artikel: »Flotta och flyg» av elen 
kände sjömilitäre författaren Henri Bernay. 

Artikeln börjar med en reclogöre·lse för de engelska övningarun 
den 30 oktober-3 november 1934, varvid ena parten utgjord€'s av <'n
bart på land baserade flygstridskrafter och den andra av fa r tyg oelt 
flygplan vilka övningar ånyo aktualiserat den gamla tvisten om 
fl ottans och fl y gots re la t i va betydelse. 

»FörhåJlandena voro gynnsamma för flyget. Det var för doha 
vapen en rättvis revaneho för de dåliga väderleksförhållaJlclen, uu
Ller vilka Jöregäende övningar ägt r um, då flyget icke spelat den roll 
man tänkt sig (under cngdska Jlottans vårövn ingar 1934 kunde Hy
get på g r und av hårt väder icke alls deltaga. Prcssdet:s anm.); lik
nande missöde inträffade i Frankrike sistlidne maj då under manöv
rarna vid :NJcrbihan dimman hindrade den församlade Jlygstyrk aa 
att lyfta. Aven om clo haft b2lttre tur llcmu1 gång bovisar det doek, 
att flyget behöver fördelaktig vädcde·k för sin verksamhet, att dim
ma eller storm gör det oförmöget till strid och att särskilt i nordliga 
farvatten deras verksamhotsmöjligheter iiro synnerligen förminsk ade. 

Tvisten om deras anfalls sannolika verkan har varat sedan långt 
tillbaka, och varar ännu. Flygama påstå att ett bombflygplan ound· 
vikligen skulle förstöra ett linjeskepp. :Men de stödja sig därvid siir
skilt på det 8merikanska experiment år 1921 då man behövde r n 
c· norm kvantitet bom ber för att siinka två gamla skepp, dåligt sk:· d 
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dade, Jörankrade och utan något försYarsmedeL Det är ganska oför
siktigt att härav draga definitiva sJutsatser. Mot ett fartyg som 
Jörsvarar sig är flygmaskineon tvungen att hålla sig ganska högt 
uppe, hans träffsäkerhet blir mindre ,och är dessutom beroende, av 
fartygets hastighet och förändrn.dc kurs. Bombardering av en sjö
styrka för ankar är icke heller så lätt som det vorkar ty i detta 
fall kan lu:rtförsvaret förstärkas rnede,ls kanoner på land, starka strål
kastare och jaktplan havande sin bas på land. Utan tvivel bliva 
flygpla:nens riktningsmetoder mer :fulländade och störtbombfällningen 
ökar ännu mer deras möjligheter, mon dessa äro ännu för svåra att 
bedöma mod någon större noggrannhet. Beskjutningen med artille
ri är obestridligen myeket träffsäkrare än Jlygmaskinernas bombkast 
ning och anta Jet träffar är därvid lågt jämfört med antalet kastade 
bomber. Nu clisponoral· emellertid fartygskanonorna över ett stort 
lager ammunition uncle!· det att flygplanen hava litet och äro tvung
na att återvända till sin bas för att hämta mera. 

På detta svarar flygarna att man endast behöver öka antalet 
maskiner och detta är dessutom rätta sättet att göra bevakning och 
undersökningar mera verksamma när sikten är dålig. Men problemet 
som man då cuåsto tR i iu med är att på ett förståndigt sätt uppdela 
anslagen till försvare t mellan de tre vapenslagen: armen, flottan 
och flygvapnet. Och ingenting bekräftar att man skall kunna vare 
sig nu ell er i en nära framtid, e.rsätta de två sistnämnda vapenslagen 
med det tredje Pller att ens inskränka dom till en större del. I en 
nyligen publicerad artU::el, påminde vice amiral Harper att när un
dervattenslJåtarna tillkomme för trettio år sen, förutsade man att 
de skulle för jaga linjeskeppen från haven; tjugo år tidigare hade 
gjorts samma förutsägelse grundande sig på torpedbåtarnas osynlig
het. Erfarenheten har icke bekräftat dessa åsikter. Havens be
bärskare, till och mod i den inskränkta och helt relativa mening 
som man i dag ger detta uttryck, kan ieke bestå endast av fartyg; 
flottans viktigaste uppdrag kunna ick'c anförtros åt flygmaskiner. 

>>Flygvapnet», säger amiral Harpor, >>har stort värde för han
delns skyddande : det har den s törsta betydenhet för örlogsflottan. 
Det är nödvändigt att våra luftstyrkor ökas. :Men, trots allt, skulle 
vår säkerhet icke vara betryggad om vi försummade vår flotta för 
flygvapn et s skull. Deras samverkan och ieke deras inbördes Iejd är 
vår r ä delning. 

Det iir ungefär samma iclö som franske marinministern Fran
eois Pietri utvecklade i parlamentet när man diskuterade flottans 
budget: >>Man talar ofta med förkärlek om våra kusters :Eö·rsvar, för
verkligad antingen rnedclst flyg eller befästningar. Våra kusters 
verldiga försvar, det är »eskadern>>. Och med »eskader» fö·rstås här 
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a ll a krigsmedel allvtinclbara til; s jööss . :::.jöstyrkan kan icke av,·al 'l 
rlygmasbnc:r 11wr >in dL·n kan avva r a sk E"pp i övrr- och undervattrn,_ 
lägP : clri ä r sa ulY<·t·kan mrllan dPssa tvii vapen som ger tlL'lll df'r;;, 
största v<' rkning·skrarb>. 

(Ll' Yaclii rl e11 1.:2 l"ebrunri 103.).) 

Jämförande synpunkter på organisationen av de marina 
flygstridskrafterna i Storbritannien, U. S. A. 

och Frankrike. 

T Storbritannien bestämmer tl·ord iskt Ll<· marina m.vndiglic tc·;·
na <'nclast ÖV<'r dr,t takt is ka använrlanclPt av de ombord i't fa rtyg murl
lörcla flygplancn : pi't land baserade tl.vgsir iLlskraHPr (>> Coastal ar r a>>) 
iiro lwlt unckn:tällcla »li.t>;~-al Air Force». l praki ik L'n öva r cm t•l
lerticl marinmyndig-heterna icke enelast inll~'tancle utan ävl'n en vf'r k
lig överled ning av de 111arina rl y gstriclskrait<•rna, vilkc11 ledning rly g 
minist<•ric! gänJa unclr' l'orclnar sig- <'11 lösning, som J ,.~·gger prt dL'll 
t•rl'arenhdf'n. att resultai et mincln· lwror pä formen än på llllt' th• 
for mella möjligitcierna anvä11clas: t'll organisationsform, som v~il <' H
elast är användbar i. Englancl. 

I :Föl'Cilta staterna, SOlll icke har sj,Uvshindi gt flygvapen , skötcor 
marindepartem<·utd f' llSitlll t marine11S rlygviisen. Samarbl'tt•t mell n11 
a rmens och mari1wns l'lvgviist'n ankonllllL'l' pä två Inyndigheter: i 
st rateg iskt h ;in s<'<'nrk ».loini Army an<l N avy Board», i ick11iskr 
>> ~1\. r~•ronutical Board >>. 

I Frankrike ltar <·Hr·r talrika sa mtna nk01nstc r lll cl laJJ mariue11s 
lcclandt· mun under marinministern s presidium de marina rl~' gstri< ls

kl'aft(•nJas nrganisation.:.;fnlg<• r l_tlt't·1-t .,; dc~sa fråg·o r 1tava seelan in
g·åenck dr.drats :l\' marin- och f l.vgmin istra rna. EH utskott iir nn 
i fä rcl nu·d. att ordna organisationens Pnskildlwter, varvicl S81narh<'h•t 
mellan 111 a r i n en och rh·gvapnf'i. kmu tJlf' r att noggrann t ]H•stämnJ a c. 

i\lau vd ait t•fiPr s ista å1 ·e ts öve rcnsko rnnwlsc r l'l 0rgministeriet i liir 
håll anrlc till m a ri111ninis1P ri f't in t.a g<·r siällni n g-PJl av en IPvPran tiir. 
som Jnåste hlltrPclsställa dr mnrina önskemålen. DPana lcvPrR ntiir 
tir dock i tlera hänsee nden Pn oinskrän kt härskare, vilket visas av 
ri.ct Iörsununade t illstånd , i vilket clet marina flygväst•ndC't bdun nit 
.sig åre n 1!:1:28-33. Dcn nu nödväneliga törnye isen kräver hån ma
rinminisi·c rns sida klar blick lör vad som prforclras och iir möjligt 
sam t av fl,yg111 inistern <'ll stii ndigt gocl vil ja och slutl igl''ll ett int i1nt 
samråd mcollall håLla. 

(Marine fi.unclschau , januari 1035.) 
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Ur f'ngdsk kiilla (Morning Posts sjöm ili tä ra medarbetare) an 
Firas vissa åsikter ang. stridsfrågan >:· Jlotta och flyg >> . 

Ri s l.;:en rör l:artyg av anrall mot cles~unma med bo1nlw r av sådan 
stcrleksordning alt dr• genomslå pansa r före ligger egentligen endast 
i närlwt('n av lienclr'us kust, enä1· r äckYidden minskas med ökad 
l_,ombvikt. Fl::gplan kunna även nwclföra enelast c n t ung bomb och 

11 tsiktr'n ail tlärn1 ecl träl'l"a målet är icke större ä n att v id artilleri
skjutning på långn håll träf.l'a måll't med i'örst.a skottet. Det är 
Yidare svårt att. Iinna det rätt::~ målet till sjöss, vilket bevisas av de 
f•ngf'l ska iivningn.rna 30 oktolwr-3 no\"Pm ber 1934, va runder flyg· 
planf'll a nlöll o krysc:an· ocl1 j3gnn· i clf'n tron, att clc hade rnecl lm
vud sty rkan a tt göra. 

\'ad stö r tbombanfa ll en lwträlla ökas visse rli gen härvid träH
sannolikh r-tl•n men samtid igt också riskPJJ "för att flygplmwt ned
skjutes. En ]1<1 l8g höjcl kastad störtbomb träffar med ganska liten 
anslagsh8,;tig'lwt (varigPnom pansa rgeno msla gningL'll minskas. l'ress· 
dct: s anm.); man har numera g,ior t elen erfarenheten, att, i n'lotsats 
iill vid fällning Jrån m er än 3,000 m. , hemher v id störtfällning icke 
t räffar vin kPlr ä t,t utan snet t, vi.lkct avsevärt minskar genomslag
nin ge11. 

I cke heller ilygtorpedanJallct anses num era så farligt dels pii. 
grund av artillcriei s ökade :Eörmåga att avvärja dem utan även 
emedan fartygons uncl ervaHensskydcl vuxit Allt som allt anses frtr
t~rgpns vä rn mot i"l.vg·anf'all nu f'i'i'ektivare än angrcp]Wll. 

l;;nligr >> D a il.'' 'i'<'i<·g rapl!» ansf's rl l't i engelska flygvapnet n är
ståemk kretsar att antogiron kommer att .få ett omvälvande in[ly
tanclc på de 1n arina t lygstricl skrait"l'!las sammansättning. När högt 
lttveck laclc autogiros förmå ersätta clc nuvarande flygplantyperna 
kunna bangadartygen avskaffas t.v då tunna alla :l:artyg medföra 
auiogiros. J\ miralitetl't fö lj er clärJör frågan m ed det största intrf'sse. 

(i'\Iarinc Ruadschau, februari 1935.) 

Som dt <'XP!llpcl på tysk uppfattning om cl ct marinpolitiska lä
gd i OstP rsjön anföres Jöljancle utdrag ur en artikel : >> Vem behärskar 
Ösi.e rsjöm>. 

ltftcr en granskning a v de politiska fö rändringa rn a kring Ostur
sjön efter vhrldskriget, vi lka i siort sett innebära Rysslands undan
trängande till en ringa kuststräcka sami. uppkomsten av Jem nya 
si ramtigande statP-r framhålles , ati om fön• världskriget de tyska 
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och ryska flo totorna voro avgörande i Ostersjön under det att (] p 

svenska och danska härför voro för små, så har, åtminstone betr ä f

fande Sverige, en betydande förändring härutinnan ägt rum. Yi,

serligen äro de tyska och ryska flottorna fortfarande de sta rkastP, 

men den svenska flottan måste i dag betraktas som den avgörand ... 

:M:aktJ'örhållandena bero ju icke enbart på relationen mellan parter

nas k rigsfartygstonnage; man måste även r äkna med det strategisk il 

läget, dc enskilda fa rtygens stridsvärde och ålder samt besättningar 

nas anda; materialfrågorna granskas därefter av föd. för samt lign 

östersjöläncler; nedan meddelas i sawmandrag anförda uppgifte r ang. 

Ryssland och Sverige. 

Ehuru ätskilliga fartyg finnas kvar sedan värlchkriget och 1 

viss utsträckning moderniserats samt vissa nybyggnader ägt rum ocJ. 

andra sannolikt pågå, bör dock r y s k a f l o t t a n s total tonnage, som 

betingas av s lagskeppen, icke övcrsknttas i vä rde. 

Den syenska flottan står i materialhänseende däremot väsent

ligt högre. Det framhålles, att jagare och ubåtar äro förträfflig a 

och helt moderna samt att de svenska pansarskeppen, som äro Ul 

m ärkt väl lämpade för operationer i Östersjön och de svenska kusi 

fa r vattnen, nyligen äro moderniserade. Det mest anmärkningsvärda 

är emellertid flygl;la.nkryssaren Gotland, som är en :w Sverige för s1 

prövad utmärkt kombination av kryssare och flygp lanförande fa rtyg 

och vilken, särskilt för mindre sjömakter, är en betydelsefull ny far 

tygstyp. 

(Wehr und W affen elen 9 decembe r 1934.) 

Ur en artikel »Do utländska örlogsflottoma>> må anföras fö ljan

de yttrande: 

»Mångenstädes har man trott, att de stora. artillerifartygens ti d 

vore ute, men erfa renhetc-rna hos alla ~tora sjömakter har synbar

ligen bevisat, att flygstridskrafterna icke kunna genomföra ett avgö

rande, varför de stora 111 arinerna icke nnse sig kunna undvara d< · 

med svåra kanoner bestyckade, starkt bepansrade ar tillerifartygen 

Luftstridskrafterna s stora värde är av Pngelska amiralitetet oförbe

hållsamt erkänt. :Nian kan förstå, att, liksom i andra länder, ävell 

i England finnas -tlygentusiaster, som anse att flyget kan övertaga 

flottans uppgifter. Fur dessa fanatici ;iro de brittiska flottmanöv

rerna i Atlanten i mars 1934, varunder flygets insatser på grund av 

dåligt väder helt uteblevo, synnerligen lärorika. 

(Wehr und ·waffen elen 3 februari 1935.) 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
meddelade genom Th. Wawriuskys P atentby1·å, Stoekl10lm. 

l Diarie-1 Datum nummer 

27(12- 34 4299(32 
» 4ö0l f32 

526(34 

20/12-34 4953/53 

2983(31 

4176/33 

4845(33 

2344(34 

2286/34 

16/12»-34 
1619(33 
1491(33 

2838(34 

4404/33 

Uppfinningens art 

H omogen pansa rplåt. :Fried. Krupp A/G., Essen. 

Anordning för elekt~· isk avstånclsmanövrering. 

Allmänna Svenska Elektriska A/B., Västerås. 

Särskilt för luftfarkoster avseeld automatisk styr

anordning med relä, hjälpmotor och återfö

ring. Askania-W ork c A/G., Berlin-Frieclenau. 

Stat.iv föt· bärbara optiska instrument. Firman 

Carl Zeiss, Jena. 
Anordning för kontrollering av likheter på op

tisk väg. U. Suncleli n, Stockholm. 

Anordning vid artiller ipjäser med tvenne eld

rör av olika kaliber. .il.B. Bofors, Bofors. 

Artillcripjii3 med rekylerande· eldrör och auto

matiskt föränderlig begränsning av framfö

ringen. F. :M:a;ycr-Mallenau, Wien. 

.Kr anslavet,t med avtagbar överdel. A. S. Dansk 

Rok~'lri:ffel Syndikat, :Köpanhamn. 

F örbindelseorgan mellan dc yttre temperingsor

ganen och den inre mekanismen i ett ur

verksbrandrör. Schwob Frcrcs & Cic S. A., 

La Ch aux-ck-foncls, Schweiz. l 
Siren. O. I . H. Ekman, Stockholm. l 
T ankstabi liseringsallläggning för fartyg. Sie

mcns & Halske A. G., Berlin-Siemensstadt. 

Gasturbinaggregat för propellerclrif t . AB. Milo, 

St.ockholm. 

Ti.ll trebent lavett eller hjullavett föränderlig 

kranslavett A. S. Dansk Rekylriffel Syndi

kat, Köpenhamn. 
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Datum l Diarie-1 Uppfinningens art nummer 

3/1 - 35 2710,33 H <'rlskapsvagn t'iir tnmspodabla belysningsan 
liiggnillgar för landningsplatser Jör ilygm :•
sk incr och dylikt. Naamloozt~ YPnnootscliap 
~ l achinl'riec•n- en ALJparatE"u Fabriekcn, L' 1-
n ·c III . 

3844/32 Ji: auoHiavdL anvällllbar [Ör skjutu ing under sa 
,· ci l hög· som låp: •• lpvnt ion. Schucider &, ( ' i•· .. 
!'ar is. 

1B9j34 Ano rd n in g· vid v inggr ana t,r• t·. A/B. Bofo rs, !lo-
fo rs. 

31 /1--35 2285 34 r.La n t••l för cl<>n in n · mekanismen i urverksl,. ·nnd 
rör . Scltii' OI• Frc'('('S & Cif'. S. A., La Uhaux 

24/ l-35 
17/ 1- 35 

3720j32 
1568/34 

tit'- E'onds, Sc l t \VE' i z. 
Ak u,t ik s ignalappa rat . . 1. n. AL Brotlen, T,omm a. 
H.äd d n i ngsdra k t. SaJdy Dcvict•s C'o rp., Do v•· r. 

:\ . F . S. 
1518fö2 AJ ,•ka niskt lJraml t· ii r lii r luJ:I.värnsprojektilcr. Su 

ei..ti1 a n on im a A r lu ro Junghans falJI,. ·i, ., 
d'or ologc ria , Gimlccca, ltali0n . 

LO/ l - 35 39 18/33 ,\ d ryc k;~r••nw kan i slll i'ö r sk j utvapen . R vo n 
F ;·omllll'l ' . j)udaJH'St. 

1867/33 l'•·nt r il' uga ld ri1·anorr:ni ng för nwkani ska lid 
brandrör i a r tillniprojHkti lcr. Sch\\'Oll \<'r<· 
r< '.S ö: C i• · S. A., 1~a C.:ha ux-•le-fonds, Sclnv•·i 7.., 
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GRUNDAD 1891. 

Ombesörjer uttagning av patent och registrerin g av varumärken, 
m önster och modeller i Sverig e och utlandet. 

Verkställer tekniska översättningar och utredningar rörande in 
trång i patenträtt, patents rättsliga omfattning, giltighet m. m. 
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, Malmö : stortorget 17. 




